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Stichting Wonen Wateringen is een voortzetting van de Wateringsche Bouwvereeniging, 

opgericht op 26 februari 1914. De corporatie is toegelaten bij Koninklijk besluit van  

26 augustus 1982 onder nummer 23. De statuten zijn laatstelijk, gewijzigd en 

goedgekeurd per 26 juli 2016. Het statutair werkgebied van de corporatie is de regio 

Haaglanden (voormalig Stadsgewest Haaglanden) en maakt daarmee onderdeel uit van 

de woningmarktregio Haaglanden/Midden Holland/Rotterdam. 

 

Stichting Wonen Wateringen is gevestigd aan de Dorpskade 25 te Wateringen. 

De corporatie is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en 

Fabrieken Haaglanden onder nummer 27212687. 

 

Stichting Wonen Wateringen is lid van Aedes, Sociale Verhuurders Haaglanden, 

ondernemersvereniging VNO/NCW (regio West), MKB Westland en Inter Wateringen.  

De corporatie neemt deel in de Geschillencommissie Wonen Zuid Holland. 

 

Bestuurlijke organisatie 2017 

Raad van Commissarissen 

Commissaris Functie Periode  

Mevrouw J.A. Brocke Voorzitter 01-01-2017 tot 14-08-2017 

vanaf 15-11-2017 

De heer P. Pronk Vice-voorzitter  tot 01-06-2017 

De heer M.A.I. Born Vice-voorzitter  

Waarnemend voorzitter 

Vice-voorzitter 

01-06-2017 tot 14-08-2017 

14-08-2017 tot 15-11-2017 

vanaf 15-11-2017  

De heer M.J.M. van der Stap   

De heer R.C.R. Baron   

De heer D. Lausberg  vanaf 01-05-2017 

 

Bestuur  

Bestuur  Functie Periode  

De heer C. Daskapan Bestuurder tot 01-10-2017 

Mevrouw J.A. Brocke Waarnemend bestuurder 14-08-2017 tot 15-11-2017 

Mevrouw M.J. Duiverman Directeur a.i. 

Bestuurder a.i. 

29-08-2017 tot 15-11-2017 

Vanaf 15-11-2017 
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Een woord vooraf  

 

Voor u ligt het Jaarverslag 2017 van Wonen Wateringen. Net als 2016 was ook dit voor ons een 

jaar vol veranderingen. 

 

Meest in het oog springend was wederom een bestuurswisseling. Slechts een jaar na aantreden 

verliet Cihan Daskapan onze organisatie. Zijn vertrek was onverwacht en bracht onzekerheid en 

teleurstelling teweeg. De door hem ingezette lijn, waarbij met name governance onderwerpen 

zijn aangepakt, had gelukkig wel de nodige vruchten afgeworpen. De organisatie beschikt over 

een vastgesteld ondernemingsplan, risicobeleid en diverse andere instrumenten die leiden tot 

zorgvuldig en gebalanceerd opereren.  

 

De Raad van Commissarissen heeft, toen bleek dat de bestuurder langere tijd afwezig zou zijn, 

direct gehandeld en een interim directeur aangesteld. Mevrouw Duiverman is per 29 augustus 

2017 aangetreden als directeur a.i. en na een gunstige uitkomst van de zogenaamde ‘’fit en 

proper test’’ vanaf 15 november 2017 als bestuurder a.i.  

Intussen is mevrouw Brocke, de voorzitter van de Raad van Commissarissen tijdelijk 

teruggetreden om als waarnemend bestuurder te fungeren. Zij is na benoeming van mevrouw 

Duiverman tot bestuurder ad interim weer voorzitter geworden van de Raad van 

Commissarissen.  

 

Vanaf augustus is op meerdere fronten gewerkt aan verdere professionalisering van de 

organisatie, maar ook aan een strategische herijking. Die herijking had betrekking op het aantal 

woningen dat wij beschikbaar wilden houden in de sociale voorraad (de zogenaamde Daeb 

voorraad). Oorspronkelijke voornemens waren erop gericht om een substantieel deel van de 

woningen over te hevelen naar de vrije sector (de zogenaamde niet-Daeb voorraad). Echter 

gezien de behoefte aan sociale huurwoningen in Westland heeft Wonen Wateringen toch 

gekozen voor behoud van een maximaal aantal huurwoningen in het sociale segment. 

Daarnaast hebben we dan nog een aanbod van circa 150 woningen voor de middengroepen. 

Ook is een investeringsprogramma voorzien van circa 290 nieuwbouwwoningen in de sociale 

huur en willen wij een deel van de woningen van Vestia overnemen, om die te behouden voor 

het sociale segment. Hiermee hebben we de grens opgezocht van onze financiële ruimte: we 

investeren maximaal om het aanbod aan sociale huurwoningen zo groot mogelijk te laten zijn, 

maar blijven voldoen aan de eisen die externe toezichthouders aan ons stellen.  
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Per saldo leidt dit alles tot een woningvoorraad van 10% vrije sector en 90% sociale huur. Een 

woningvoorraad die past bij de kerntaak van ons als corporatie en de sociale opgave in 

Westland.  

 

Daarnaast is op verzoek van de Raad van Commissarissen ingezoomd op de toekomst van de 

corporatie. De relatief kleine omvang leidt tot de vraag of we in staat zijn alle opgaven op goede 

maar ook doelmatige wijze uit te voeren.  

We hebben de conclusie getrokken dat we op zoek gaan naar samenwerking, om vanuit een 

grotere schaalgrootte de nodige specialisten in te kunnen schakelen. Dit kan op meerdere 

manieren. In 2018 willen we hierin keuzes maken. Intussen gaan we door met de kwalitatieve 

opbouw en professionalisering die in 2016 is ingezet.  

 

In dit Jaarverslag leest u meer over de concrete invulling van onze plannen. Ik wens u veel 

plezier bij het lezen over alweer een jaar vol verandering. 

 

Marja Duiverman 

bestuurder a.i.  

juni 2018  
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Verslag Raad van Commissarissen 
 
 

 

 

 

Na een veelbelovende start van 2017 met een actieve nieuwe directeur hebben we helaas 

onverwachts moeten breken met deze directeur. Hiermee werd 2017 evenals 2016 een jaar met 

veel wijzigingen in het bestuur. De bestuurder die veel energie heeft gegeven, vele 

veranderingen heeft doorgevoerd en een modernere wijze van besturen kende had een goede 

band met het personeel. Hij heeft samen met de medewerkers een duidelijke strategie 

opgesteld, heeft processen aangescherpt en in korte tijd zijn rol als bestuurder waar gemaakt. 

Onverwacht kwam dan ook de mededeling dat hij zijn functie niet langer wilde voortzetten 

vanwege stress- en vermoeidheids-gerelateerde klachten.  

 

De voorzitter heeft tijdelijk de rol van waarnemend bestuurder op haar genomen, en alle leden 

hebben en daarop hun rol aangepast. Dit heeft geleid tot een intensieve periode van 

betrokkenheid, maar de continuïteit van Wonen Wateringen was daarmee gewaarborgd. Waren 

we in de eerste helft van het jaar met name bezig met herijking van meerdere governance 

documenten, tijdens de tweede helft vroeg met name de bestuurlijke continuïteit aandacht, 

naast de herijking van ons scheidingsvoorstel en de oriëntatie op de toekomst in relatie tot 

schaalgrootte.  

 

De Raad van Commissarissen gaat akkoord met de voorliggende jaarrekening en verleent de 

bestuurders decharge over het door hen in 2017 gevoerde beleid. 

 

Raad van Commissarissen 

Wonen Wateringen heeft statutair een vijfhoofdige Raad van Commissarissen (RvC). Deze heeft 

als taak toezicht te houden op het bestuur en de algemene bedrijfsvoering van de corporatie en 

de met haar verbonden ondernemingen. Ook geeft de raad het bestuur gevraagd en 

ongevraagd advies. 

 

Doel van het toezicht 

De RvC beoordeelt of Wonen Wateringen voldoet aan haar maatschappelijke taak om voldoende 

betaalbare huisvesting te bieden aan onze doelgroep. Om deze taak te kunnen realiseren is 

continuïteit van de onderneming vereist. De RvC houdt daarom ook expliciet toezicht op het 

financiële beleid en de financiële resultaten. De RvC laat zich regelmatig door het bestuur 

informeren over de achtergronden en doelstellingen van het te voeren beleid en de behaalde 

resultaten. De raad houdt toezicht op de strategische beslissingen van Wonen Wateringen 
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alsmede op financiële continuïteit. Hierbij zijn risicomanagement, liquiditeiten en financiële 

parameters belangrijke punten van aandacht. De taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden van de RvC zijn omschreven in de statuten en het Reglement Raad van 

Commissarissen. De Raad heeft in 2017 een interne evaluatie uitgevoerd over het eigen 

functioneren. Het voornemen is om in 2018 Wonen Wateringen te laten visiteren.  

 

Profielschets Raad van Commissarissen 

Voor deelname aan de RvC worden bewust leden gezocht die passen in het gezochte profiel en 

aandachtsgebieden, alsmede een aanvulling zijn op de overige leden als ook de bestuurder. Een 

commissaris moet daarbij binding voelen met de doelgroep en de volkshuisvesting in het 

bijzonder. 

 

Binnen de Raad zijn de volgende aandachtsgebieden gesteld: 

Omschrijving  kernwoord 

Openbaar bestuur (governance en relevant 

overheidsbeleid) 

Bestuurlijk 

Bedrijfseconomisch, financiële, fiscaal en informatisering Financieel  

Volkshuisvestelijk, sociaal maatschappelijk en 

woningmarktontwikkeling 

Volkshuisvesting 

Juridisch procedureel bestuurlijk Juridisch 

Techniek, vastgoed en projectontwikkeling Vastgoed 

Organisatieontwikkeling (personeel) Organisatie 

 

In de vergadering van 2 december 2016 is besloten dat er een Auditcommissie en commissie 

Projectontwikkeling in het leven worden geroepen. In deze commissies kan dieper op de inhoud 

worden ingegaan, een en ander steeds ter voorbereiding op de RvC-vergaderingen. Per 2017 

zijn de commissies gestart.  
 

Leden van de RvC worden benoemd op basis van een profielschets. De hierin opgenomen 

profielkenmerken (geactualiseerd in de context van de herziene woningwet), gelden voor alle 

leden. De profielschets en –kenmerken zijn te vinden op onze website.  
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De Raad van Commissarissen van Wonen Wateringen is op dit moment als volgt samengesteld: 

 

Naam/geboortejaar/functie Beroep en 

nevenfuncties 

Eerste 

benoeming 

Aftredend 

ultimo 

Aandachtsgebied 

Mw J.A. Brocke (1967) 

voorzitter 

Beroep: 

Registeraccountant 

bij FACET 

Nevenfuncties: 

Geen  

1-3-2011 1-3-2019 Financieel, 

organisatie 

M.J.M. van der Stap (1969) Beroep:  

Business Controller 

bij Stichting Zadkine 

Nevenfuncties: 

Geen 

1-1-2012 1-1-2020 Financieel, 

organisatie 

P. Pronk (1965) Vice-

voorzitter 

Beroep: 

Project-ontwikkelaar 

bij Timpaan 

Nevenfuncties: 

Geen 

1-5-2009 1-5-2017 Vastgoed 

M.A.I. Born (1971) 

Vice-voorzitter vanaf 1-5 

Beroep: 

Gemeentesecretaris 

gemeente Midden-

Delfland 

Nevenfuncties: 

Geen 

1-1-2016 1-1-2020 Bestuurlijk, 

juridisch  

R.C.R. Baron (1958) Beroep: 

Stadsdeeldirecteur bij 

Gemeente Den Haag 

Nevenfuncties: 

Lid adviesraad 

Stichting Vrienden 

van Ymere 

3-2-2016 3-2-2020 Bestuurlijk, 

Volkshuisvesting  

D.J.F. Lausberg (1971) Beroep:  

Directeur vastgoed 

ontwikkeling en 

beheer bij Woonstad 

Rotterdam 

Nevenfuncties: 

1-5-2017 1-5-2021 Volkshuisvesting, 

vastgoed 
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Lid Raad van Advies 

van Leercirkel 

Resultaatgericht 

Samenwerken, Lid 

Raad van Toezicht 

van Sonor (tot juni 

2017) 

 

In overeenstemming met de statuten worden leden van de RvC benoemd voor een periode van 

maximaal 4 jaar. Herbenoeming is eenmaal mogelijk voor een termijn van 4 jaar. De maximale 

zittingsduur voor een commissaris is hiermee, conform de governancecode, 8 jaar. Wonen 

Wateringen heeft momenteel geen huurdersorganisatie en er is momenteel dan ook geen 

sprake van commissarissen die op voordracht van de huurdersorganisatie zijn benoemd. 

 

Wijziging bestuurder 

In 2016 was een nieuwe bestuurder benoemd, op basis van een zorgvuldige procedure, begeleid 

door externen, waarbij de RvC als ook het management en het personeel van Wonen 

Wateringen betrokken zijn geweest. Per 1 augustus 2016 is de heer Daskapan benoemd als 

bestuurder. Helaas is de heer Daskapan onverwacht in 2017 weer vertrokken. De Raad van 

Commissarissen heeft hem op eigen verzoek ontslag verleend per 1 oktober2017. De heer 

Daskapan was vanaf zijn aantreden bezig met het verbeteren van het bestuursmodel van de 

organisatie. De Raad van Commissarissen is, toen in augustus helder werd dat hij langere tijd 

uit zou vallen, op zoek gegaan naar een interim oplossing. Tegelijkertijd heeft zij mevrouw  

J. Brocke benoemd als waarnemend bestuurder. Zij is tijdelijk teruggetreden uit de Raad van 

Commissarissen. Statutair is dit toegestaan voor maximaal 3 maanden. De vice-voorzitter heeft 

de rol van voorzitter in die tijd op zich genomen. Per 29 augustus is mevrouw M.J. Duiverman 

benoemd als interim directeur. Zij is voorgedragen als bestuurder a.i. aan de minister en die 

heeft hieraan op 15 november goedkeuring verleend. Mevrouw Duiverman is dan ook per  

15 november benoemd als bestuurder a.i. Tegelijkertijd is mevrouw Brocke weer teruggekeerd 

als voorzitter van de Raad van Commissarissen.  

 

Wijziging Raad van Commissarissen 

Per 1 mei 2017 nam de heer Pronk afscheid van de Raad van Commissarissen, dit in verband 

met het feit dat hij twee zittingstermijnen had uitgediend. Per dezelfde datum is de heer 

Lausberg benoemd als nieuw lid van de Raad. De werving van de heer Lausberg is uitgevoerd 

met behulp van externe ondersteuning, bureau Atrivé, en op basis van de eind 2016 

geactualiseerde profielschets. Voor de externe ondersteuning waren vooraf meerdere offertes 

opgevraagd.   
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Honorering Raad van Commissarissen en bestuur 

Zowel de financiële vergoedingen voor de leden van de RvC als de beloning van de directeur-

bestuurder voldoen aan de wettelijke kaders.  

 

De Raad van Commissarissen heeft op 24 november 2017 besloten tot aanpassing van de 

honorering met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017. De honorering was jarenlang 

onveranderd en niet aangepast aan de inmiddels ingevoerde woningwet en de toegenomen 

verantwoordelijkheid voor de commissarissen. Gekozen is voor een lagere klasse honorering 

volgens de adviesregeling van Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW): 

bezoldigingsklasse C (corporaties met tussen de 1500 en de 2500 woningen) en niet de 

grootteklasse D, die gezien de omvang van de gemeente Westland formeel van toepassing is 

voor Wonen Wateringen.  

 

De beloning van de directeur-bestuurder past binnen de bepalingen in de Wet Normering 

bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De heer Daskapan was 

aangesteld en werd beloond middels een dienstverband. De honorering van mevrouw 

Duiverman valt onder de voorschriften voor honorering van bestuurders volgens de regeling 

voor bestuurders die niet in dienstbetrekking zijn. De voorzitter heeft voor de tijdelijke rol als 

waarnemend-bestuurder geen beloning verkregen anders dan het honorarium als Voorzitter van 

de RvC. 

 

Integriteit en governance  

De governancestructuur van Wonen Wateringen is aangepast op de vernieuwde 

Governancecode voor Woningcorporaties cq. op de Woningwet. Onderdeel van de structuur is 

het integriteitbeleid dat vastgelegd is in onze Integriteitcode. Daarbinnen biedt de klokken-

luidersregeling waarborgen voor onze werknemers om zonder gevaar voor hun rechtspositie 

vermeende onrechtmatigheden te melden. De Governancestructuur en de Integriteitcode zijn 

gepubliceerd op onze website.  

Alle leden van de RvC opereren op persoonlijke titel en zijn onafhankelijk ten opzichte van 

elkaar en het bestuur. In 2017 is geen sprake geweest van tegenstrijdige belangen in relatie tot 

de directeur-bestuurder en/of de leden van RvC zoals bedoeld in de governancestructuur. Ook 

hebben de leden geen (neven)functies bekleed die strijdig zijn aan het belang van Wonen 

Wateringen of onverenigbaar met het lidmaatschap van de RvC. 

 

Externe accountant 

De aan de externe accountant verstrekte controleopdracht wordt door de RvC periodiek 

geëvalueerd en besproken. Voor boekjaar 2017 is besloten de controleopdracht voor de 

jaarrekening wederom te verstrekken aan Baker Tilly Berk. Voorafgaand aan de controle bepaalt 

de RvC de aanvullende speciale aandachtspunten voor de accountant. 
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Activiteiten 

Om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen heeft de Raad van Commissarissen zich 

regelmatig mondeling dan wel schriftelijk door het bestuur laten informeren inzake de 

(financiële) resultaten in relatie tot de beoogde doelen, relevante externe ontwikkelingen en de 

wensen en behoeften van belanghebbenden. 

 

De leden van de Raad van Commissarissen zijn lid van de Vereniging Toezichthouders van 

Woningcorporaties (VTW). Naast de normale ledenvergaderingen is een aantal 

studiebijeenkomsten door leden van de Raad van Commissarissen bijgewoond. Daarnaast vond 

op 29 juni een themabijeenkomst plaats voor de RvC’s van de Wassenaarsche Bouwstichting en 

Wonen Wateringen over Positionering van- en samenwerking tussen kleine corporaties. Deze 

werd begeleid door Diemen & Van Gestel. De deelnemers kregen hiervoor 3 PE-punten.  

 

Over het jaar 2017 zijn de volgende PE-punten behaald: 

 

Naam Aantal PE-punten 

2015-2016 

Aantal PE-punten 

2017  

   

J.A. Brocke  12 8 

M.J.M. van der Stap  10 9 

P. Pronk  14 3 

M.A.I. Born  8 13 

R.C.R. Baron  12 6 

D. Lausberg  43* 

*40 PE-punten behaald d.m.v. het volgen van een langere opleiding 

 

In 2017 heeft de RvC zes vergaderingen gehad, bij deze vergaderingen was ook de bestuurder 

aanwezig. Op de agenda stonden onder andere de volgende onderwerpen: 

- Vaststellen Jaarverslag en jaarrekening 

- Managementletter met de accountant 

- RvC- en Directiereglement 

- Eindafrekening van de bestuurders 

- Treasury- en investeringsstatuut 

- Organisatieontwikkeling Wonen Wateringen 

- Verkoopbeslissingen 

- Werving en selectie interim directeur-bestuurder 

- Ondernemingsplan en jaarplan 2017  

- Klokkenluidersregeling 

- Prestatieafspraken 

- Scheidingsvoorstel  
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- Risicomanagement 

- Financiële meerjarenraming en begroting 2018 

- Investeringsplannen 

- Zelfevaluatie 

- Evaluatie functioneren bestuurder  

 

Buiten de reguliere vergadering om is op 13 april een themabijeenkomst besteed aan het 

ondernemingsplan van Wonen Wateringen. Daarnaast zijn nog themabijeenkomsten gehouden 

ter bespreking van het bijgestelde scheidingsvoorstel op 25 oktober, en op 8 november over de 

toekomst van Wonen Wateringen in relatie tot de schaalgrootte. Op 16 januari 2018 is de RvC 

rondgeleid langs het woningbezit en specifieke locaties voor projecten van Wonen Wateringen.  

 

Verantwoording 

De accountant Baker Tilly Berk heeft zijn bevindingen aan de RvC gepresenteerd en is aanwezig 

geweest bij de vergadering waar het jaarverslag is besproken. De controleverklaring vindt u 

elders in dit jaarbericht.  

 

De RvC heeft tevens kennis genomen van de rapportages van het ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de ILT 

(Autoriteit Woningcorporaties). De RvC ziet, op basis van zijn eigen interne toezicht en eerder 

genoemde rapportages en toelichtingen, geen aanleiding tot het maken van op- of 

aanmerkingen over het door het bestuur gevoerde beleid. In 2017 heeft de raad zich kunnen 

vinden in alle besluiten van het bestuur.  

  

Verklaring van de Raad van Commissarissen 

De RvC verleent de bestuurder décharge over het in 2017 gevoerde beleid.  

De middelen van Wonen Wateringen zijn uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting 

besteed. Activiteiten hebben uitsluitend plaatsgevonden ten behoeve van de volkshuisvesting en 

de leefbaarheid, in overeenstemming met de statuten van de corporatie. De woningen liggen 

binnen het statutaire werkgebied. Op het gebied van beleggen en verbintenissen zijn geen 

risicovolle posities ingenomen. Wonen Wateringen maakt per ultimo 2016 geen gebruik van 

derivaten als financieel instrument ter afdekking van renterisico’s. 

 

Tot slot 

De RvC is van mening dat Wonen Wateringen goed op orde is al staat bestuurlijke continuïteit 

nog altijd hoog op de agenda. Er is een duidelijk, transparant beleid en de organisatie reageert 

alert op de ontwikkelingen. De keuzes die gemaakt worden zijn terugvertaald in beleid.  
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De RvC heeft kennis genomen van het volkshuisvestingverslag en heeft grote waardering voor 

de resultaten die Wonen Wateringen ondanks een roerig jaar in 2017 heeft bereikt. Zij bedankt 

de bestuurders en alle medewerkers voor hun inzet. 

 

Mevrouw Jenny Brocke  

voorzitter Raad van Commissarissen Wonen Wateringen 

mei 2018 
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Volkshuisvestingsverslag 2017 

In het najaar van 2016 heeft Wonen Wateringen haar koers herijkt en ook haar missie en visie 

verder aangescherpt. Het accent komt, naast onze volkshuisvestelijke opgaven, te liggen op de 

professionalisering van onze organisatie. In het najaar van 2017 is het nieuwe 

ondernemingsplan intern gepresenteerd. De positie en mening van onze bewoners is daarin 

onveranderd belangrijk. Datgene wat wij doen, doen wij voor hen. Zoals zorgen voor voldoende, 

betaalbare woningen en een goede dienstverlening.  

 

Missie 

Wij bieden als Westlandse woningcorporatie dorps wonen in een hoogstedelijke omgeving voor 

iedereen die hulp nodig heeft op de woningmarkt, met name degene die om welke reden dan 

ook een beroep doet op ons als maatschappelijk ondernemer. Daarom maken we ons sterk voor 

voldoende betaalbare woningen in geheel Westland. Daarnaast hebben en houden we ook 

aandacht voor andere zaken die onze bewoners belangrijk vinden, zoals een persoonlijke en 

professionele dienstverlening en een prettige woonomgeving.  

 

Onze kracht is dorps wonen. Voor Wonen Wateringen staat dorps wonen voor: de menselijke 

maat, ondernemend, nuchter en sociaal (‘MONS’). Deze kernwaarden vormen de basis van 

ons DNA, wat inhoudt dat we professioneel handelen, dienend zijn aan de opgaven en sturen op 

gelijkwaardigheid om samen te gaan voor het beste resultaat. De kernwaarden lopen als een 

rode draad door onze nieuwe koers en ondernemingsplan en implementeren we in alle aspecten 

van onze bedrijfsvoering. 

 

Betaalbaarheid en beschikbaarheid 

Samenstelling woningvoorraad 

Per 31 december 2017 bestaat ons woningbezit uit 1988 woningen. Het betreft voor een 

belangrijk deel eengezinswoningen. Een relatief klein deel van onze voorraad is geschikt voor 

senioren en starters. Bij nieuwbouwprojecten bouwen we voor doorstroming. We investeren in 

woningtypen die hier aan bijdragen zoals appartementen. Nieuwbouw moet erop gericht zijn dat 

er doorstroming op gang komt. Eén nieuwe woning kan misschien drie tot vier vervolg-

verhuizingen op gang brengen. In 2017 hebben we geen nieuwbouw opgeleverd. De geplande 

oplevering van het complex ‘de Bieb’ vond pas begin 2018 plaats.  

 

Onze bewoners centraal 
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 Ontwikkeling in het woningbezit in 2017  

 

op 1 januari in bezit en exploitatie 1994 woningen 

in 2017 opgeleverd en in exploitatie genomen 0 woningen 

In 2017 uit exploitatie en gesloopt 0 woningen 

In 2017 verkocht 6 woningen 

Op 31 december in bezit en exploitatie 1988 woningen 

  

De betaalbaarheid van de woningvoorraad 

Een van de belangrijkste de doelstellingen van Wonen Wateringen is zorgen voor betaalbare 

huurwoningen voor mensen met een laag inkomen. Vanuit deze doelstelling van betaalbaarheid 

sturen we sterk op huurprijs. Onze huurders betalen gemiddeld 75% van de maximale 

huurprijs; onze gemiddelde netto huurprijs is € 589. Voor 69,1 % van alle woningen berekenen 

we een huurprijs lager of gelijk aan de aftoppingsgrens Huurtoeslag (€ 635,05). In vergelijking 

met 2016 is de voor de doelgroep bereikbare woningvoorraad vrijwel gelijk gebleven. Ons doel 

is minimaal 70% bereikbaar te houden. Ons huurbeleid 2018 is hier verder op aangescherpt.  

 

Huuraanpassing  

Per 31 december 2017 bedraagt de gemiddelde netto huurprijs per woning per maand € 589 

(2016: € 582). De totale bruto huursom over 2017 bedroeg € 14,7 mln (2016: € 14,6 mln). 

In 2017 heeft Wonen Wateringen géén inkomensafhankelijke huurverhoging doorgevoerd. De 

gemiddelde huurverhoging is voor alle sociale huurwoningen vastgesteld op 0,9%. We hebben 

slechts één bezwaar tegen de huurverhoging ontvangen en dit is na overleg, door de huurder 

ingetrokken.  

Op het moment dat een woning vrijkomt wordt de huur van de betreffende woning 

geharmoniseerd tot het niveau van de streefhuur (afhankelijk van de grootte van de woning en 

het woningtype kan de streefhuur liggen tussen de 75%-93%). 

 

Het huurprijsbeleid 

In 2017 hebben de uitgangspunten van het huurprijsbeleid van 2016 zoveel mogelijk 

gehandhaafd. In het huurprijsbeleid zoals dat vanaf 1 januari 2016 bij nieuwe verhuringen en – 

op termijn – bij de jaarlijkse huuraanpassing (huursombenadering) werd toegepast, is het 

doelgroepenbeleid (meer) bepalend. In huurprijsbeleid is het niveau van de streefhuur (80%) 

aangepast, waarbij tevens sprake is van differentiatie naar huurprijsklasse. Het niveau van de 

streefhuur varieert van 75% tot 93%. 

Na vaststelling van ons scheidingsvoorstel in november 2017 zijn wij gestart met het herijken 

van ons huurbeleid. Het huurbeleid is begin 2018 vastgesteld. Met het nieuwe huurbeleid sturen 

wij op het behoud van een gemiddelde streefhuur van 75% maximaal redelijk. Zo sluit ons 
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huurbeleid beter aan bij de gewenste samenstelling van de woningvoorraad waarbij minimaal 

70% van onze sociale huurwoningen een huurprijs dient te hebben onder de 2e aftoppingsgrens. 

Op deze manier sturen we actief op een betaalbare woningvoorraad. 

 

Strategische doelstellingen Wonen Wateringen 

Wonen Wateringen ziet vooral de laagste inkomens (BBSH doelgroep/alle huishoudens welke in 

aanmerking komen voor huurtoeslag) als haar belangrijkste doelgroep. Ook is er beperkt 

aanbod voor de middeninkomens (tot € 45.225) als doelgroep.  

 

Wonen Wateringen vindt het van groot belang dat haar woningaanbod aansluit op de vraag van 

de lokale woningmarkt. De omvang van de doelgroep groeit. Wonen Wateringen neemt haar 

verantwoordelijkheid voor een voldoende beschikbaarheid van (sociale) huurwoningen in 

diverse prijsklassen. In het huurbeleid van 2017 lag de focus op een voldoende aanbod van 

woningen met een huurprijs tot de aftoppingsgrenzen (‘betaalbare voorraad’).  

 

Huurincassobeleid  

Ons incassobeleid is gericht op het zo snel mogelijk contact zoeken met bewoners die 

betalingsproblemen hebben. Door zo snel mogelijk met onze bewoners in gesprek te gaan over 

hun betalingsproblemen blijft de achterstand beperkt en kan in goed overleg tot afspraken 

worden gekomen om de achterstand in te lopen. Als blijkt dat iemand (te) grote financiële 

problemen heeft, verwijzen we diegene voor ondersteuning door naar gemeente Westland voor 

een schuldhulpverleningstraject. Op deze manier voorkomen we met elkaar dat bewoners 

verder afglijden, overigens zonder de verantwoordelijkheid van hen over te nemen.  

 

Ultimo 2017 bedraagt de betalingsachterstand € 75.727,-. Dit is 0,51% van de bruto jaarhuur: 

€ 14.730.884,- (2016: € 134.360,89; 0,89%). De verdere daling van de betalingsachterstand in 

2017 is goeddeels het gevolg van het vasthouden aan een strak, maar sociaal incassobeleid. 

Ook zijn er afboekingen gedaan in dossiers waar geen verhaalsmogelijkheden meer zijn. Deze 

dossiers zijn wel in de schuldbewaking opgenomen.  

 

Onderverdeeld naar woningen en niet-woningen zien de huurachterstanden er als volgt uit:  

 

Woningen: 

Zittende huurders: € 34.714 (0,24%)  

Vertrokken huurders € 12.950 (0,09%)   

 

Niet-woningen 

Zittende huurders: € 318,- (0%)  

Vertrokken huurders: € 27.744 (0,19%).  
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Helaas lukt het niet altijd om met een bewoner in gesprek te komen. Ook komt het voor dat een 

afgesproken betalingsregeling niet wordt nagekomen. In zulke situaties wordt een incasso- en - 

waar nodig - aansluitend gerechtelijke procedure gevoerd. Samen met de deurwaarder sturen 

we op zoveel mogelijk minnelijk afhandelen. Eind 2017 zijn er 52 dossiers ‘uit handen gegeven’. 

In 2017 hebben er twee ontruimingen plaats gevonden. In één geval was dit het gevolg van een 

betalingsachterstand en in één geval was er sprake van een andere reden. Ontruimen is wat ons 

betreft een laatste stap, die wij niet graag zetten maar soms onvermijdelijk is. 

 

Huurderving 

De totale huurderving vanwege leegstand bedraagt in 2017 € 60.000 dit is 0,41% van de 

jaarhuur (2016 € 115.855 0; 0,79%%). Hiermee is de dalende trend van de voorgaande jaren 

verder doorgezet. De daling wordt in 2017 mede veroorzaakt door een lager aantal mutaties 

(13 mutaties minder). We zien ondanks de dalende trend nog steeds een opgave in het verder 

naar beneden brengen van de gemiddelde leegstand per mutatie. De leegstandsderving voor 

onze woningen bedraagt in 2017 € 41.000 en voor ons BOG/MOG vastgoed € 19.000. 

 

Huurderving wegens structurele leegstand komt binnen ons woningbezit bijna niet voor.  

Over 2017 bedroeg de gemiddelde leegstand bij mutaties 13,9 dagen. Voor 2018 sturen we op 

een gemiddelde leegstand onder de 10 dagen.  

 

Woningen verhuren over het algemeen vrij gemakkelijk. Daar waar sprake is van een iets 

langere leegstand is de oorzaak vaak goed te herleiden en kan er op geacteerd worden. Het 

betreft zowel interne als externe factoren. Zo hebben we eind 2017 stappen gezet om het eigen 

proces te verbeteren en ook in de samenwerking met onze aannemers zaken verder te 

optimaliseren. De resultaten hiervan zijn zichtbaar vanaf begin 2018.  

Huurderving als gevolg van onderhoudswerkzaamheden komt met name voor in situaties 

waarbij de vertrekkende huurders (heel) lang in hun woning hebben gewoond.  

 

Een huurwoning bij Wonen Wateringen moet gemiddeld 6,5 keer (2016, 7 keer) worden 

aangeboden voordat deze wordt geaccepteerd. Ook in het proces van aanbieden en bedenktijd 

geven, zijn we zaken aan het aanscherpen om onnodige leegstand te voorkomen. Hierbij nemen 

we in acht dat een kandidaat-huurder tijd heeft om een weloverwogen beslissing te nemen.  

 

Woonruimteverdeling 

De toewijzingscriteria voor woonruimteverdeling zijn door het algemeen bestuur van de regio 

Haaglanden vastgesteld in een regionale huisvestingsverordening. Deze verordening is van 

toepassing op woonruimten met een huurprijs beneden de huurtoeslaggrens. De corporaties in 

de regio bieden de vrijgekomen woningen aan op de website Woonnet-Haaglanden.nl. 
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Per 1 juli 2015 is ook de Huisvestingverordening Westland van kracht. Tussen de gemeenten 

binnen het voormalig stadsgewest Haaglanden heeft afstemming plaatsgevonden over de lokale 

huisvestingsverordeningen, zodat het systeem van woonruimte verdelen gelijk blijft richting de 

woningzoekenden. 

 

Vrijgekomen woningen  

In 2017 zijn in totaal 67 (52 Daeb en 15 niet-Daeb) woningen uit het bestaande bezit 

vrijgekomen, waarmee de mutatiegraad (het aantal vrijgekomen woningen ten opzichte van ons 

totale aantal woningen) in 2017 uitkomt op 3,4% (2016: 84 mutaties, 4,2%) In 2017, door 

vertraging bij project De Bieb, zijn geen nieuwbouwwoningen in exploitatie genomen. Door 

optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van ‘lokaal maatwerk’ heeft Wonen 

Wateringen in 2017 ingezet op het bevorderen van de doorstroming op de lokale woningmarkt. 

Bij 12 toewijzingen (17,9% van de toewijzingen door Wonen Wateringen) is in 2017 hiervan 

gebruik gemaakt.  

De druk op de woningmarkt is aanzienlijk. Dit is terug te zien in het gemiddeld aantal reacties 

per vrij komende woning. In 2017 werd op een woning van Wonen Wateringen gemiddeld 139 

keer gereageerd (in Westland gemiddeld 142 en in de regio Haaglanden gemiddeld 247).  

 

De slaagkans (aantal verhuringen gedeeld door aantal woningzoekenden) bedraagt bij Wonen 

Wateringen in 2017 gemiddeld 11,7% (Westland als totaal 14,4%; Haaglanden 12,5%). Voor 

starters is de slaagkans bij Wonen Wateringen afgenomen naar 12,9% (13,9% in 2016) en voor 

doorstromers is deze afgenomen naar 10,2% (12,2% in 2016).  

De mediane wachtduur in 2017 is bij Wonen Wateringen voor starters is met  

50 maanden gelijk gebleven; voor doorstromers is deze afgenomen naar 29 maanden 

(Westland toegenomen, respectievelijk 52 en 29 maanden; Haaglanden gestegen naar 

respectievelijk 59 en 28 maanden). 

 

Toewijzing aan doelgroepen  

In 2017 zijn 67 woningen uit het bestaande bezit verhuurd. Er zijn geen nieuwbouwwoningen 

verhuurd. 

 

             Verhuurde woningen naar kenmerken  

 

             t.e.m. € € 414,021                            11  woningen    16% 

             van € 414,03 t.e.m. € 635,052          38  woningen    57% 

             van € 635,06 t.e.m. € 710,683           3  woningen     5% 

             meer dan € 710,68                           15  woningen    22% 
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             Verhuurde woningen naar kenmerken (vervolg) [1]  

 

             eengezinswoning                      12  woningen    19% 

             flat met lift                                  16  woningen    25% 

             flat zonder lift                             4  woningen     6% 

             seniorenwoning                        7  woningen    11% 

             benedenwoning                       12  woningen    19%       

             overige woningtypen               13  woningen    20%       

 

37 woningen[1] zijn toegewezen aan doorstromers, 27 woningen aan starters. In 2017 zijn  

8 woningen toegewezen aan statushouders (21 personen).  

Van de nieuwe huurders is 47% afkomstig uit de gemeente Westland, 23% uit de gemeente 

Den Haag, 16% uit de regio Haaglanden en 14% van buiten de regio. 

 

Europese regelgeving  

De Nederlandse wetgever heeft regels opgesteld om te voldoen aan de beschikking van de 

Europese Commissie inzake staatssteun. De wet schrijft voor dat 80% van de sociale 

huurwoningen (DAEB woningen) aan de primaire doelgroep moet worden toegewezen 

(huishoudinkomen < € 36.165). 10% mag verhuurd worden aan huishoudens met een 

huishoudinkomen tussen € 36.165 en € 40.349.  

 

Wij hebben in 2017 98% van de vrijgekomen sociale huurwoningen (DAEB) toegewezen aan 

woningzoekenden met een huishoudinkomen < € 36.165 en 0% aan woningzoekenden met een 

huishoudinkomen tussen € 36.165 en € 40.349. 2% van de sociale huurwoningen is toegewezen 

aan een inkomen boven de € 40.349, dit betrof een uitzondering (terugkeer in de woning). 

 

Passend toewijzen is van toepassing op woningen met een huur tot de aftoppingsgrenzen. In 

2017 heeft Wonen Wateringen 45 woningen met een huur tot de aftoppingsgrenzen (i.c.m. de 

bijpassende huishoudgrootte) verhuurd. De lage aftoppingsgrens voor een- en 

tweepersoonshuishoudens bedraagt € 592,55. De hoge aftoppingsgrens voor drie- of 

meerpersoonshuishoudens is € 635,05.  

 

De overige woningen betreft verhuring van niet-DAEB woningen, verhuring aan een andere 

huishoudgrootte dan passend bij de aftoppingsgrens of een huur boven de aftoppingsgrenzen en 

onder de EU-norm. 

 

                                                
[1] Deze gegevens komen uit de kernkaart van SVH en gaan uit van 64 mutaties. 
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 Huurders naar inkomensklassen  

 

 inkomen < EU-norm (DAEB woningen)  51 huurders 76 % 

 inkomen tussen € 36.1659 en € 40.349 (DAEB)   0 huurders 0 % 

 inkomen boven de € 40.439 (DAEB woningen)  1 huurder     1,5% 

 inkomen > EU-norm (niet-DAEB woningen)  14 huurders 21 % 

 inkomen < EU-norm (niet-DAEB woningen)   1 huurder     1,5% 
 

 passend toewijzen 

 eenpersoonshuishouden  21 huurders 47 % 

 eenpersoonsouderenhuishouden  8 huurders 18 % 

 tweepersoonshuishouden  7 huurders 15,5 % 

 tweepersoonsouderenhuishouden  2 huurders  4 % 

 drie- of meerpersoonshuishouden  7 huurders  15,5 % 

  

Verkoop van woningen 

In 2017 zijn zes huurwoningen verkocht. Er zijn geen huurwoningen verkocht aan zittende 

huurders. 

 

Kwaliteit van dienstverlening 

We doen ons best om elke dag onze bewoners en woningzoekenden op een goede manier van 

dienst te zijn. Veel gaat goed, maar er gaan ook eens zaken anders dan bedoeld of verwacht. 

Meestal lukt het om dan in goed overleg tot een goede oplossing te komen. Soms komen we er 

toch samen niet uit. Bewoners hebben dan de mogelijkheid om hun klacht neer te leggen bij de 

Geschillencommissie Zuid Holland. Voor geschillen over de woonruimteverdeling zijn we 

aangesloten bij de Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling Haaglanden. 

In 2017 zijn er bij de Geschillencommissie Zuid Holland en bij de Regionale Klachtencommissie 

Woonruimteverdeling Haaglanden geen klachten over Wonen Wateringen ingediend.  

 

We monitoren onze dienstverlening vanaf 2018, i.s.m. KWH, voor de processen 

reparatieonderhoud, nieuwe en vertrokken huurder. In de zomer van 2017 hebben we 

meegedaan met de AEDES benchmark. De resultaten hiervan waren deels bevredigend (voor 

reparatieverzoeken en het betrekken van de woning scoorden we een 7,7 en een 7,1).  Maar we 

zijn geschrokken van de uitkomsten van de tevredenheid over het verlaten van de woning. De 

dienstverlening van dit proces werd met een 4,9 beoordeeld. Hiermee zijn we inmiddels hard 

aan de slag en de online metingen die we sinds 1 januari 2018 door KWH laten uitvoeren, gaan 

gelukkig nu richting het gewenste niveau van minimaal een 7.  Ook monitoren we 
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binnengekomen klachten en zijn er actief mee aan de slag door bewoners na te bellen en te 

leren van hun verhaal en suggesties.  

 

Overlast, conflicten en woonfraude  

Overlast, conflicten en woonfraude zullen altijd blijven voorkomen. Geluidsoverlast en 

ruzie/onenigheid tussen buren zijn een grote ergernis voor huurders. Men vindt het over het 

algemeen heel lastig elkaar hierop aan te spreken. Dit soort overlastgevallen wordt 

doorgegeven aan Bureau Bemiddeling en Mediation (BBM). In 2017 zijn 10 overlastzaken door 

ons gemeld aan BBM. Dit bureau biedt aan beide huurders hulp in de vorm van neutrale 

conflictbemiddeling, met als insteek het conflict gezamenlijk door hen te laten oplossen.  

Van de 10 overgedragen zaken zijn er anno eind 2017 drie afgehandeld, zes nog lopend en in 

een kwestie wil een van de twee partijen niet meewerken aan bemiddeling. 

 

Signalen van woonfraude worden adequaat opgepakt en onderzocht. In 2017 heeft zich één 

situatie voorgedaan waarin wij bij de rechter, in combinatie met huurachterstand, ontbinding en 

ontruiming hebben gevorderd. 

 

Om een goed beeld te krijgen van de effectiviteit van onze aanpak, hebben wij een stagiaire - in 

het kader van een afstudeeropdracht - gevraagd onze werkwijze op het vlak preventie en 

overlastbestrijding te analyseren. Het onderzoek is in het tweede kwartaal van 2017 opgeleverd 

en past daarmee goed binnen ons streven de dingen als lerende organisatie morgen beter te 

doen dan vandaag.  

 

Beleid bij hennepteelt in huurwoning  

Telen van hennep in een huurwoning is verboden. Naast het verbod op de teelt van hennep, 

zoals vastgelegd in onze algemene huurvoorwaarden, hebben we hiervoor ook specifiek beleid 

ontwikkeld. Ook heeft Wonen Wateringen werkafspraken met de gemeente Westland inzake het 

Damoclesbeleid van de gemeente. In 2017 hebben wij geen zaken gehad waarin hennepteelt 

een rol speelde. 

 

Bewonersparticipatie 

Wonen Wateringen betrekt bewoners actief bij het invullen van onze taken, zoals bijvoorbeeld 

bij groot onderhoud en als het gaat om leefbaarheid. Bewonersparticipatie is een essentieel 

onderdeel van onze bedrijfsvoering. Hierin speelt persoonlijk en individueel contact de 

belangrijkste rol, onder andere bij het voorbereiden van groot onderhoud. We investeren in de 

vorming van bewonerscommissies in complexen, om zo samen met bewoners te werken aan 

prettig wonen. Op 23 november 2017 heeft Wonen Wateringen de bestuursleden van de twee 

bestaande bewonerscommissies van Blok 3 Lenteblok en de Gele Kwikstaart in het zonnetje 
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gezet. Tijdens een speciaal koffiemomentje hebben we de leden een boeket overhandigd. Dit 

koffiemoment komt als traditie jaarlijks terug.  

 

De inhoud van ons ondernemingsplan is mede tot stand gekomen aan de hand van de vele 

feedback die we van onze huurders hebben ontvangen. In artikelen in pers, een persoonlijke 

brief en via een filmpje hebben we onze huurders gevraagd mee te werken aan een 

professioneel onderzoek uitgevoerd door bureau KWH. Via een gepersonaliseerde, digitale 

vragenlijst is hen naar hun mening over Wonen Wateringen gevraagd. Erg waardevol dat 200 

huurders aan het onderzoek hebben meegewerkt. Daarnaast zijn maar liefst 77 huurders 

ingegaan op onze uitnodiging om deel te nemen aan verdiepingsgesprekken. Die vonden op 

twee avonden plaats in een speciaal ingerichte Westlandse kas in onze vestiging. Om op een 

Westlandse, dorpse manier – effectief, informeel, nuchter – te kunnen vergaderen.  

 

Dit alles neemt niet weg, dat wij het ontbreken van een centrale huurdersorganisatie, een 

gegeven uit het verleden, als onwenselijk zien. In 2018 willen we komen tot de oprichting van 

een dergelijk overlegorgaan.  
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Het woningbezit 

Ultimo 2017 heeft Wonen Wateringen in totaal 2.127 verhuureenheden in eigendom, waarvan 

1.988 zelfstandige woningen en 139 overige verhuureenheden, waaronder garageboxen, 

winkels, ontmoetingsruimten, kinderdagverblijven, kantoor- en bedrijfsruimten, alsook grond-

kavels met een uitgegeven opstalrecht. Alle woningen en onroerende zaken in eigendom en 

beheer liggen in Kwintsheul en Wateringen.  

 

Voorraadbeleid 

Het strategisch voorraadbeleid biedt houvast bij het maken van keuzes voor de toekomst van 

ons woningbezit en het realiseren van de wensportefeuille. Het strategisch voorraadbeleid is 

dynamisch en wordt met enige regelmatig geactualiseerd.  

Eind 2016 is, in het kader van de Woningwet, het concept scheidingsvoorstel DAEB-niet-DAEB 

opgesteld. Medio 2017 hebben we, op basis van de rapportages over de woningvoorraad in 

Haaglanden, ons beleid verder aangescherpt. Kern is het sturen op behoud en vergroting van de 

sociale huurvoorraad, met name het aandeel tot de aftoppingsgrens voor Huurtoeslag.  

Dit heeft eind 2017 geleid tot een vastgesteld en goedgekeurd scheidingsvoorstel, waarbij 

(vanaf 2023) 86% van onze woningen blijven behoren tot de zogenaamde DAEB voorraad. 

Daarnaast behouden we nog een beperkte voorraad voor de middengroepen van beleid 

(inkomens tot ruim € 45.000).  

 

Op basis van ons nieuwe scheidingsvoorstel zijn we gestart met reeds genoemde vernieuwing 

van het huurbeleid en herijking van ons strategisch voorraadbeleid.  

 

Met de uitwerking van het Strategisch Voorraadbeleid wil Wonen Wateringen de volgende 

doelen bereiken:  

 Maximale beschikbaarheid van sociale huurwoningen, waarvan 70% toegankelijk voor 

mensen met Huurtoeslag; 

 Tegelijkertijd verduurzamen en verjongen van de woningvoorraad; 

 Programma nieuwbouw gericht op doorstroming; 

 De woningvoorraad beter laten aansluiten op de verschillende doelgroepen. 

 

Instrumenten die daarvoor worden ingezet zijn onder andere nieuwbouw, onderhoudsingrepen, 

herontwikkeling en aan- en verkoop van vastgoed. 

 

Projectontwikkeling 

Wij hebben in 2017 meerdere ontwikkelingen ter hand genomen die moeten leiden tot meer 

sociale huurwoningen. Helaas hebben we in 2017 geen woningen opgeleverd, maar in februari 

Kwaliteit van ons woningbezit 
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2018 was in Kwintsheul ons nieuwbouwcomplex De Bieb gereed. Deze woningen zijn nog 

ontwikkeld en verhuurd aan jongeren. Nieuwe aanvullingen op ons bezit moeten leiden tot 

doorstroming. Dit door middel van toevoeging van voor senioren geschikte appartementen en 

beknopte eengezinswoningen.  

 

We werkten concreet aan de volgende ontwikkelingen: 

 

Tuinen van der Lely / transformatiegebied  

Hiervoor ondertekenden wij in 2016 een intentieovereenkomst met de gemeente Westland. 

Afgesproken is dat Wonen Wateringen de sociale huurwoningen in dit plangebied, toen volledig 

eigendom van de gemeente, zou gaan realiseren. Inmiddels is het plangebied uitgebreid met 

aangrenzende percelen, in eigendom van andere partijen. Wonen Wateringen participeert in de 

overlegstructuren en gaat ervan uit dat wij in het gebied circa 100 sociale huurwoningen gaan 

toevoegen. Helaas kunnen we dit jaar nog geen start bouw verwachten, hoe graag we dat ook 

zouden willen. Wij hopen dat in 2019 wel gestart kan worden.  

 

Rijnvaart 

Deze nieuwbouwontwikkeling op de grens van Naaldwijk en ’s-Gravenzande is de eerste locatie 

buiten Wateringen en Kwintsheul, waar Wonen Wateringen aan de slag gaat. We zijn in beginsel 

rond met afspraken voor de bouw van twee torentjes met elk 22 3-kamer appartementen, met 

uitzicht op eenzelfde hoeveelheid woningen in de tweede fase. Inmiddels is duidelijk dat door 

vertraging in het bestemmingsplan we ook voor deze locatie pas in 2019 zullen starten.  

 

Willem III straat 

In de in voorgaande jaren vernieuwde Oranjewijk in Wateringen staat nog één bouwblok met 

acht woningen, dat in 2018 moet worden gesloopt en plaats gaat maken voor nieuwbouw. Hier 

speelde de aanwezigheid van beschermde diersoorten ons parten. We zijn nu bezig met de 

voorbereiding van nieuwbouw voor deze locatie. We kiezen hier voor grondgebonden 

seniorenwoningen om te voorzien in behoefte van oudere huurders van een tuin.  

 

 ‘De Bieb’  

De bouw van het project de Bieb is in 2017 nagenoeg afgerond. Oplevering vond in februari 

2018 plaats: 21 jongeren konden blij worden gemaakt met een prachtige woning!  

 

‘De Zonneberg ’ (voorheen Zonnehof, appartementen voor mensen met een verstandelijke 

beperking) 

Vanaf 2015 werkt Wonen Wateringen samen met Philadelphia aan een plan voor zelfstandig 

wonen van jonge mensen met een beperking op de locatie van de huidige Piux X school in 

Wateringen. In 2017 zijn we geconfronteerd met grote tegenvallers in bouwkosten. Reden om 
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het project te optimaliseren. Dat proces moet in 2018 leiden tot verantwoorde afspraken met 

een aannemer en start bouw. Bij de ontwikkeling van het project gaan we uit van een type 

woning dat ook in de toekomst geschikt is én blijft voor verschillende doelgroepen.  

 

Aloysiusschool  

De gemeente Westland en Wonen Wateringen zetten op 20 maart 2018 de eerste stap in de 

ontwikkeling van de Aloysiusschool te Monster naar woningen voor mensen die een specifieke 

zorg en/of ondersteuningsvraag hebben. Wij ondertekenden de intentieovereenkomst die de 

wens bekrachtigt om zorgwoningen in dit pand te realiseren. Een korte studie liet zien dat er in 

de Aloysiusschool iets meer dan 20 woningen gerealiseerd kunnen worden. De komende 

maanden moet een verdiepend onderzoek uitwijzen wat de planologische-, ruimtelijke- en 

financiële haalbaarheid is van de herontwikkeling van deze school.  

 

Onderhoud 

We zijn in 2017 begonnen met de herijking van ons onderhoudsbeleid. Doelstelling hiervan is 

enerzijds de aansluiting van onderhoud op de feitelijke conditie van de woningen. Dit 

objectiveren we middels de zogenaamde conditiescore. De conditiescores voor alle bouwdelen 

van ons woningbezit zijn inmiddels bepaald.  

We hebben als uitgangspunt vastgesteld, dat we jaarlijks gelijke bedragen (een vast percentage 

van de huurinkomsten) besteden aan onderhoud. Hierdoor vermijden we pieken en dalen in het 

werk en onze uitgaven. Deze lijn werken we in 2018 verder uit. We bepalen onze basiskwaliteit 

voor onderhoud en we vertalen dit in een herijkte meerjaren onderhoudsbegroting.  

 

Duurzaamheid 

We hebben in 2017 een start gemaakt met het uitvoeren van onderhoud in combinatie met 

vergroten van de duurzaamheid. In onze woningcomplexen 414 en 418 hebben we 

grootonderhoud uitgevoerd en tevens de woningen geïsoleerd. De werkzaamheden zijn begin 

2018 afgerond. Eind 2017 hebben we een start gemaakt met de herijking van het 

duurzaamheidsbeleid. In de zomer 2018 stellen we het nieuwe duurzaamheidsbeleid vast en 

zullen alle nieuwbouw- en groot onderhoudsprojecten op basis van dit nieuwe beleid worden 

gerealiseerd.  

 

 

Planmatig onderhoud 

In de Onderhoudsbegroting 2017 was een bedrag van € 1.181.052,- gereserveerd voor het 

werkplan planmatig onderhoud. Nagenoeg alle werkzaamheden (met name schilderwerk en 

werkzaamheden aan installaties) uit het werkplan planmatig onderhoud zijn in 2017 aanbesteed 

en in uitvoering genomen. Werkzaamheden die niet zijn uitgevoerd betroffen onder andere  
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werkzaamheden die feitelijk voor een VvE waren en werkzaamheden die op basis van de 

conditie een jaar zijn uitgesteld. Uiteindelijk bedroegen de kosten voor planmatig onderhoud in  

2017 € 1.693.041 (2016: 1.274.236). Het verschil tussen begroting en realisatie wordt 

voornamelijk veroorzaakt doordat de instandhoudingskosten voor de twee groot 

onderhoudsprojecten in de complexen 414 en 418 geen onderdeel uitmaakten van de planmatig 

begroting, maar als projectkosten (investering) waren opgenomen. Beide projecten zijn in 2017 

gestart en kennen nog een uitloop in 2018. 

 

Dagelijks klachtenonderhoud  

Per januari 2016 zijn de activiteiten van de eigen onderhoudsdienst beëindigd. Er is toen een 

samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Vehoec Aannemers voor de uitvoering van alle 

reparatieverzoeken. Dit heeft in 2017 geleid tot een positieve samenwerking en goede 

resultaten. De klanttevredenheid bedroeg, op basis van eigen metingen, ruim een 8. Vanaf 

2018 laten we de klanttevredenheid extern meten. 

 

Storingen aan centrale verwarmingsinstallaties met warmwatervoorziening, liften en elektrische 

installaties worden doorgegeven aan installatiebedrijven waarmee Wonen Wateringen 

servicecontracten heeft afgesloten. Hiervoor sloten we in 2017 een nieuw contract, wat tot 

stand kwam in samenwerking met zes andere corporaties. Hierdoor is schaalvoordeel ontstaan. 

Als dienstverlening aan de huurders beschikt Wonen Wateringen over een Serviceabonnement, 

waarmee huurders het huurdersonderhoud kunnen ‘afkopen’.  

 

In 2017 bedraagt het aantal reparatiemeldingen gemiddeld 1,26 (0,97 in 2016, maar hier 

ontbreken gedeeltelijk de meldingen bij Vehoec Aannemers) per woning. De gemiddelde kosten 

per melding in 2017 bedragen € 189,- (€ 257,- in 2016). In totaal is in 2017 € 473.156,- 

(2016: € 499.216) uitgegeven aan dagelijks klachtenonderhoud. Ten opzichte van de begroting 

2017 (€ 460.000,-) is dit een lichte stijging die voor het merendeel het gevolg is van extra 

kosten die buiten bestaande contracten met Vehoec Aannemers zijn gedaan. Denk hierbij aan 

uitgaven voor cv-,lift- en mechanische ventilatiestoringen die niet in de betreffende contracten 

vielen. De totale uitgaven voor reparatieonderhoud zijn in vergelijking met 2016 met € 26.000,- 

afgenomen.  

 

Mutatieonderhoud  

Beleid is dat de noodzakelijke werkzaamheden in het interieur niet verplicht worden opgelegd 

aan huurders. Dit houdt in dat in een aanzienlijk aantal gevallen pas bij mutatie de 

noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan het interieur, inclusief de bijbehorende woning-

verbetering (keuken- en badkamerrenovaties) uitgevoerd kunnen worden.  
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Voor mutatieonderhoud is in 2017 € 348.000 begroot. De werkelijke kosten voor 

mutatieonderhoud hebben in 2017 € 264.813,- bedragen (2016: € 244.379).  

In 2017 is er wederom sprake van een flink aantal minder mutaties (67) dan in 2016 (84). 

Ondanks een forse daling van het aantal mutaties ten opzichte van het voorgaande jaar is er 

desondanks sprake van hogere uitgaven dan in 2016. Dit valt te herleiden naar verschillende  

mutatiewoningen die heel lang zijn bewoond en waar nu, met het vertrek van de huurders, 

aanvullend mutatie-onderhoud nodig is vanwege de leeftijd van de woningen. Ook in het eerste 

kwartaal van 2018 zien we eenzelfde beeld ontstaan. Binnen het planmatig onderhoud wordt 

vanaf 2018 ruimte gemaakt om (beperkt) een inhaalslag te gaan maken met vervangen van 

binnen-pakketten, onder meer om zo de kosten van mutaties te gaan drukken.  

 

Leefbaarheid 

Jaarlijks worden kosten gemaakt (schoonmaakbedrijven, hoveniersbedrijf, onderhouds-

aannemer) om de woonomgeving, inclusief de bij de gebouwen behorende gemeenschappelijke 

ruimten, op een aanvaardbaar niveau te houden. Bewoners worden persoonlijk of schriftelijk 

aangesproken op hun gedrag daar waar sprake is van vandalisme en vervuiling van de 

woonomgeving en gemeenschappelijke ruimten. Wonen Wateringen wil graag blijven investeren 

in de kwaliteit van de leefomgeving. We proberen zoveel mogelijk samen te werken met 

bewoners, bewonerscommissie(s), gemeente, politie, welzijnsorganisatie en Buurtpreventie om 

verloedering in wijken te voorkomen en de veiligheid te vergroten. 

 

In 2017 bedragen de kosten voor leefbaarheid € 147.349 (2016: € 131.532).  
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Sponsoring 

In 2017 hebben we conform de bepalingen geen lokale activiteiten meer gesponsord. 

Activiteiten uit het verleden zijn in 2016 afgebouwd. Maatschappelijke verbondenheid staat wel 

op de prioriteitenlijst van Wonen Wateringen. We ondersteunen initiatieven van huurders. Op 

deze manier kunnen we toch onze (maatschappelijke) betrokkenheid tonen en bijdragen aan 

een prettige woonomgeving. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten waarbij het ontmoeten en 

samenwerken van huurders centraal staan.  

 

Onze samenwerkingspartners  

‘Alleen ga je soms sneller, samen kom je verder’, is echt een gezegde dat wij omarmen. Wij 

hebben andere partijen, zoals de gemeente Westland, onze huurders en stakeholders zoals 

collega-corporaties, zorg- en welzijnspartners ook echt nodig. Wij kunnen juist door samen te 

werken, meer doen dan we alleen kunnen doen.  

 

We zijn lid van de landelijke koepel van woningcorporaties; Aedes en wij zijn lid van Sociale 

Verhuurders Haaglanden (SVH). In SVH zijn alle corporaties in de regio Haaglanden verenigd. 

SVH voert de woonruimteverdeling in de regio uit en is gespreks-/contractpartner voor de 

gemeenten in Haaglanden (prestatieafspraken). Binnen deze context is er eind december 2017 

een convenant ‘Gaten dichten in Haaglanden’ getekend tussen de gemeenten en corporaties in 

Haaglanden waarin zij met elkaar verantwoordelijkheid nemen voor het tekort aan sociale 

huurwoningen in Haaglanden.  

 

Overleg gemeente 

Wonen Wateringen ziet de gemeente Westland als een van de voornaamste partners bij het 

invullen van de volkshuisvestelijke en maatschappelijke opgaven. Ieder jaar overleggen we 

meerdere malen op ambtelijk en bestuurlijk niveau met de gemeente Westland. In 2017 hebben 

we meerdere gesprekken gehad over kwetsbare doelgroepen en statushouders. Deze 

gesprekken hebben geleid tot het gezamenlijke project op de locatie van de voormalige 

Aloysiusschool in Monster. Samen met de gemeente willen we op deze locatie woningen 

realiseren voor mensen met een specifieke zorg en/of ondersteuningsvraag. We onderstrepen 

ook het belang van de (prestatie)afspraken die in oktober 2016 zijn getekend met de gemeente 

Westland.  

 

Samen met bewoners 

Voor Wonen Wateringen is goede en duidelijke communicatie met bewoners en het betrekken 

van huurders bij beleidskeuzes van belang. Daarnaast stimuleert Wonen Wateringen graag 

Lokale verankering en samenwerking 
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burgerparticipatie en activiteiten gericht op verbetering van de leefbaarheid in wijken en 

buurten.  

 

Het informeren en betrekken van bewoners bij ontwikkelingen en beleidskeuzes draagt bij aan 

gebalanceerde afwegingen. We betrekken bewoners structureel bij ons werk via 

bewonersbijeenkomsten. Met ons bewonersmagazine Kwartier informeerden wij onze bewoners 

in 2017 tweemaal over de meest uiteenlopende onderwerpen. De informatie bestond uit 

onderhoud en nieuwbouw, maar ook beleidsmatige zaken kwamen aan de orde.  

 

Naast de twee klantmetingen in 2017, voor ons ondernemingsplan en de Aedes Benchmark, 

gaan wij ook graag concreet in gesprek met onze bewoners. Door samen in gesprek te gaan, 

geven wij invulling aan onze dienstverlening en het beheer van onze complexen. Het is plezierig 

om eens in de zoveel tijd te klankborden met onze huurders.  

 

We zetten ons in voor een goede samenwerking en open relatie met de huurders. Naast 

verbinding met onze bewoners door bewonersavonden, willen we in 2018 opnieuw actie 

ondernemen om te komen tot een huurdersorganisatie. 

 

Samenwerking met stakeholders  

Het netwerk stakeholders is breed en gevarieerd. Samen met zorg- en welzijnspartijen als 

Careyn, Pieter van Foreest, Philadelphia en Vitis werken wij aan woonvormen en dienstverlening 

die aansluit bij wat (kwetsbare) doelgroepen van ons vragen.  

Ook met nieuwe stakeholders zoals Perspektief en Ipse De Bruggen wordt onderzocht waar wij 

elkaar kunnen versterken, zodat we wellicht ook met hen een aanbod kunnen doen voor meer 

kwetsbare mensen. Zo zijn we in 2017 betrokken geraakt bij de plannen van de Naaldhorst en 

De Ark. En zijn we met Philadelphia in gesprek over het project De Zonneberg. Daarnaast zijn 

wij als lokale corporatie gericht op Westland ook in gesprek met diverse ouderinitiatieven.  

 

Onze leveranciers selecteren wij (mede) op basis van onze kernwaarden, zodat we elkaar 

vinden in een basishouding waarmee wij onze relaties en onze huurders tegemoet willen treden.  

 

Samenwerkingsverband met collega-corporaties 

In 2016 is de basis gelegd voor een samenwerkingsverband tussen een zestal kleinere 

corporaties uit de regio. Doel van de samenwerking is kennis en kunde delen en waar mogelijk 

door middel van concrete projecten samen schaalvoordelen te realiseren, onder andere op het 

vlak van inkoop. De eerste resultaten zijn behaald door het gezamenlijk inkopen van 

projectmanagement, en het onderhoud van CV installaties en warmwatervoorzieningen door 

Energiewacht. Naast het gezamenlijk inkopen zijn we ook gericht op kennisdeling. Om zo op een 
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efficiënte en effectieve manier gezamenlijk opleidingen te volgen om kennis te delen en kosten 

te drukken.  
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Organisatie Wonen Wateringen 

De werkorganisatie werd in 2017 aangestuurd door de teamleiders Financiën en Onderhoud, de 

manager Wonen en de bestuurder. Begin 2018 hebben we besloten tot bijstelling hiervan: de 

teamleider Financiën is nu als Manager bedrijfsvoering verantwoordelijk voor de gehele 

financiële huishouding, ICT en vervult de rol van controller. Planmatig onderhoud maakt deel uit 

van de afdeling Wonen en Voorraadbeheer.  

Het Managementteam bestaat uit de bestuurder en de manager Bedrijfsvoering en de manager 

Wonen en Vastgoedbeheer.   

 

Raad van Commissarissen 

Het interne toezicht wordt ingevuld door de Raad van Commissarissen, statutair bestaande uit 

drie tot vijf personen. De taken van het bestuur en de Raad van Commissarissen zijn vastgelegd 

in de statuten en zijn verder uitgewerkt in Reglement RvC en Directiereglement. Bij de 

inrichting van de Governancestructuur is de Governancecode Woningcorporaties en uiteraard de 

Woningwet het uitgangspunt. 

De Raad van Commissarissen van Wonen Wateringen bestaat feitelijk uit vijf leden. Voor 

bijzonderheden omtrent de samenstelling en werkzaamheden van de Raad van Commissarissen 

wordt kortheidshalve verwezen naar het verslag van de Raad van Commissarissen. 

 

Het bestuur 

In 2017 heeft net als in 2016 een wisseling plaatsgevonden van bestuurder. De heer  

C. Daskapan is per 1 oktober 2017 uit dienst getreden. Mevrouw M. Duiverman is per  

29 augustus 2017 aangetreden als directeur a.i. en na een gunstige uitkomst van de 

zogenaamde ‘’fit en proper test’’ vanaf 15 november 2017 als bestuurder a.i. 

 

De werkorganisatie  

De organisatie is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. Op werkdagen is voor publiek het 

kantoor (Wonen Wateringen Winkel) open van 08.30 uur tot 16.30 uur en op vrijdag tot  

12.30 uur. Per 31 december 2017 bestaat de personeelsbezetting uit 21 medewerkers, 18,6 fte 

(2016: 18,8 fte). In 2017 is een persoon (bestuurder) uit dienst getreden en is de 

arbeidsovereenkomst met twee personen beëindigd. De formatie is, in het kader van de 

professionalisering van de organisatie, uitgebreid met inkoopmanager voor de duur van 1 jaar.  

 

 

 

Organisatie 
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Organisatieontwikkeling 

In 2017 is het proces van organisatieontwikkeling, in 2016 in gang gezet met de komst van de 

nieuwe bestuurder, voortgezet. Met de komst van de bestuurder a.i. zijn nieuwe accenten 

gelegd, gericht op het vaststellen van de benodigde kwaliteit van de bezetting en is de toekomst 

van de corporatie ter discussie gesteld. Als resultaat hiervan is de organisatiestructuur enigszins 

aangepast, maar is ook een verkenning gestart van mogelijke samenwerkingsmodellen om onze 

opgave als relatief kleine corporatie in de toekomst bestendig te organiseren.  

 

Met het personeel zijn in 2017 voor de eerste maal gerichte gesprekken gevoerd om te komen 

tot resultaatafspraken per persoon en de beoordeling daarvan. Tegelijkertijd is in 2016 besloten 

de ‘standaard’ eindejaarsuitkering af te bouwen. In 2017 heeft men voor de laatste maal een 

deel hiervan ontvangen.  

 

Eind 2017 hebben we ook besloten de functieclassificatie te herijken. Hoewel dit redelijk recent 

had plaatsgevonden, constateerden we dat het resultaat daarvan niet voldeed aan de CAO 

Woondiensten, omdat daarin slechts 1 functieschaal wordt bepaald en we hier te maken hadden 

met 3 schalen. Ook hebben we opnieuw de taakafbakening tussen afdelingen en binnen functies 

herijkt. Dit proces is afgerond in 2018.  

 

De ontwikkeling van de organisatie heeft niet alleen geleid tot bijstelling van de 

managementstructuur. Ook hebben we het dagelijks onderhoud direct gekoppeld aan het team 

Wonen, zodat de verhuur meer vanuit een integrale benadering plaatsvindt. Het bijbehorende 

mutatieproces wordt in de eerste helft van 2018 herijkt en dat zelfde geldt voor afspraken met 

leveranciers. Dit alles met als doel te komen tot verbetering van klanttevredenheid en een 

snellere doorlooptijd (minder leegstandsdagen) bij mutaties.  

Ook binnen de afdeling Financiën, nu Bedrijfsvoering geheten, zijn taken herijkt en opnieuw 

verdeeld. De afdeling heeft ook een rol gekregen in de financiële beheersing van projecten en is 

verantwoordelijk geworden voor de projectenadministratie.  

 

Ziekteverzuim  

Het ziekteverzuimpercentage kwam in 2017 uit op 9,79% (2016: 5,96%), met een 

meldingsfrequentie van 1,6 ziekmeldingen per medewerker per jaar. In dit percentage is voor 

het jaar 2017 het langdurig ziekteverzuim van twee medewerkers opgenomen. Exclusief deze 

twee langdurig zieken bedraagt het ziekteverzuim in 2017 2,05%.  

 

We maakten gebruik van de diensten van ArboNed om ons te ondersteunen bij het beheersen 

van het ziekteverzuim. Wij vinden de verzuimcijfers echter nog te hoog en gaan hiermee in 

2018 actief aan de slag, samen met een nieuw geselecteerde ARBO dienst.  
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Scholing 

Onze organisatie is erop gericht de klant zo goed mogelijk van dienst te zijn. Klanten mogen 

van onze medewerkers dan ook een servicegerichte instelling verwachten. Als werkgever 

investeren we structureel in onze medewerkers en in de kwaliteit van onze dienstverlening. Dit 

doen we door medewerkers passende opleidingen te laten volgen. Naast de aangeboden 

scholingsmogelijkheden is voor iedere medewerker ook een individueel loopbaanontwikkelings-

budget beschikbaar. Van dit budget is in 2017 slechts beperkt gebruik gemaakt. In 2018 

besteden we hieraan, als onderdeel van de planningsgesprekken, meer en expliciet aandacht. 

Aan opleidingen en scholing is in 2017 € 29.617 uitgegeven (2016 € 24.942). 

 

Personeelsoverleg 

We hebben veel energie besteed aan de communicatie met personeel. Alle ontwikkelingen 

worden in maandelijkse lunchbijeenkomsten met het gehele personeel besproken en waar 

mogelijk gebruiken we deze bijeenkomsten om te komen tot gedragen beleid. Zo hebben we 

eind 2017 het jaarplan voor 2018 besproken en de belangrijkste 10 doelstellingen voorgelegd 

en aangepast. Ook de normen voor te behalen resultaten zoals leegstand bij mutatie, 

huurderving, klanttevredenheid, et cetera, zijn in samenspraak met de totale groep 

medewerkers vastgesteld. Hierdoor zijn we gekomen tot draagvlak en hebben we ambitieuze, 

maar ook haalbare doelstellingen geformuleerd. Vanaf begin 2018 koppelen we deze 

maandelijks terug en gebruiken we de resultaten om verder te komen tot optimalisatie en 

verbetering.  

Op afdelingsniveau vindt eveneens periodiek overleg plaats en op de afdeling Wonen vindt sinds 

2017 elke maandagochtend de zogenaamde dagstart plaats 

 

Huisvesting 

Wonen Wateringen is sedert 1999 gehuisvest in een kantoorpand aan de Dorpskade in 

Wateringen. Het kantoor is weliswaar goed bereikbaar en centraal gelegen, maar is in 

onvoldoende mate praktisch bruikbaar en het binnenklimaat laat te wensen over. We hebben 

besloten om, afhankelijk van keuzes met betrekking tot de toekomst, de mogelijkheid te 

onderzoeken van verhuizing.  
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Sturen op kasstromen 

Voldoende positieve kasstromen vormen de eerste waarborg voor de financiële continuïteit van 

Wonen Wateringen. Om verzekerd te zijn van positieve operationele kasstromen, bewaakt 

Wonen Wateringen de huurinkomsten en streeft ernaar de lasten van de organisatie – inclusief 

onderhoudslasten – beperkt te houden. De kasstroom uit operationele activiteiten bedraagt 

€ 4,7 mln. positief (2016: € 4,8 mln. positief). 

 

Jaarresultaat 

In 2017 behaalde Wonen Wateringen een negatief jaarresultaat van € 10,0 mln. vóór belasting. 

Het jaarresultaat 2017 is in vergelijking met het jaarresultaat 2016 met € 35,3 mln. afgenomen.  

Deze afname wordt voornamelijk veroorzaakt door de negatieve ‘niet gerealiseerde 

waardeverandering vastgoedportefeuille’ in 2017 van € 14.2 mln. Terwijl in 2016 een positieve 

waardeverandering is gerealiseerd van € 20,3 mln.  

Het jaarresultaat na belastingen bedraagt € 11,5 mln. negatief. Het jaarresultaat is toegevoegd 

aan het eigen vermogen. Het eigen vermogen ultimo 2017 bedraagt € 176,9 mln.; ultimo 2016 

€ 188,4 mln. 

 

Het resultaat is als volgt samengesteld: 

(bedragen x € 1.000) Jaarrekening  
2017 

Jaarrekening 
2016 

Verschil 2017 
 t.o.v. 2016 

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 8.476 9.091 -615 

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 387 230 +157 

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille -14.957 20.322 -35.279 

Netto resultaat overige activiteiten 208 79 +129 

Saldo financiële baten en lasten -4.102 -4.423 +321 

Totaal -9.988 25.299 -35.287 

 

Vennootschapsbelasting 

Sinds 2008 zijn woningcorporaties belastingplichtig. Wonen Wateringen heeft met de 

belastingdienst een vaststellingsovereenkomst getekend waarin afspraken staan met betrekking 

tot de openingsbalans, projectontwikkelingen en tussenvormen. De waarde van het vastgoed is 

in de openingsbalans van 2008 bepaald aan de hand van de woz waarde. In de jaren daarna is 

de woz waarde afgenomen. In 2015 is het bezit afgewaardeerd vanwege de waardedaling van 

de woz waarde, hiermee is fiscaal een verlies gecreëerd. Met dit verlies kunnen toekomstige 

winsten verrekend worden. Zodra de woz waarde stijgt dient de afwaardering terug genomen te 

worden tot de hoogte van de oorspronkelijke waarde in de openingsbalans 2008. Deze 

terugname is fiscaal een opbrengst en verhoogd hiermee het fiscale resultaat. Voor de woz 

Financiële continuïteit 
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ontwikkeling is aangesloten bij de door de Autoriteit woningcorporaties voorgeschreven stijging 

van de leegwaarde. Op basis hiervan is de verwachting dat Wonen Wateringen in 2019 in de 

betalende positie komt met betrekking tot de vennootschapsbelasting. 

 

Ontwikkeling van de leningenportefeuille 

De schuld per VHE bedraagt eind 2017 € 44.106. Eind 2017 bedroeg de omvang van de 

leningenportefeuille € 87,7 miljoen. De gemiddelde rente op de vastrentende portefeuille 

bedraagt eind 2017 3,15%.  

 

Voor 2018 heeft het WSW het borgingsplafond vastgesteld op € 100.2 miljoen. Dit 

borgingsplafond is door het WSW berekend op basis van het oorspronkelijke scheidingsvoorstel. 

De verwachting is dat naar aanleiding van de ingediende begroting cijfers in december 2017 het 

borgingsplafond naar beneden wordt bijgesteld.  

 

Collegiale leningen 

Er zijn geen collegiale leningen verstrekt. 

 

Gezonde financiële positie 

Wonen Wateringen heeft een gezonde financiële positie, die het mogelijk maakt om de ambities 

van haar ondernemingsplan waar te maken. Daarbij kijkt zij zowel naar haar vermogenspositie 

als naar het verloop van de kasstromen in relatie tot de financieringsverplichtingen. Jaarlijks 

bewaakt Wonen Wateringen de ontwikkeling van haar financiële positie via de meerjaren-

begroting. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat tenminste kan worden voldaan aan belangrijke 

maatstaven van externe toezichthouders.  

 
Onderstaand overzicht toont de uitslag van een toets van de uitkomsten in de 

Meerjarenramingen 2018-2022 aan de maatstaven in het beoordelingskader, zoals dat door de 

Autoriteit woningcorporaties (Aw) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) wordt 

toegepast.  

 

Daeb en niet-Daeb Norm 2018 2019 2020 2021 2022 

ICR minimaal 1,40 2,68 3,12 2,81 2,66 1,90 

Gewogen ICR voor eerste 5 jaar 2,69     

DSCR minimaal 1,00 1,39 1,56 1,53 1,56 1,19 

Gewogen DSCR voor eerste 5 jaar 1,45     
Solvabiliteit op 
markwaarde minimaal 40%  69,5% 68,4% 67,6% 69,0% 68,4% 

LTV op bedrijfswaarde maximaal 75% 57,9% 64,2% 66,3% 66,7% 68,3% 

Dekkingsratio maximaal 70% 27,2% 30,1% 31,4% 30,3% 31,5% 
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Waardering vastgoed op basis van marktwaarde in verhuurde staat 

Per 31 december 2017 bedraagt de marktwaarde van het DAEB- en niet-DAEB vastgoed in 

totaal € 261,2 mln. (2016: € 276,7 mln.). Op waarderingscomplexniveau wordt beoordeeld of er 

sprake is van een positief verschil tussen de marktwaarde in verhuurde staat en verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs. Uit de positieve verschillen wordt de herwaarderingsreserve gevormd. Per 

31 december 2017 bedraagt de herwaarderingsreserve € 118,8 mln. (2016 € 134,5 mln.)  

De waardering tegen marktwaarde van het vastgoed is in overeenstemming met het Handboek 

modelmatig waarderen marktwaarde bepaald. De realisatie van de marktwaarde van het 

vastgoed is sterk afhankelijk van het te voeren beleid. De mogelijkheden voor de corporatie om 

vrijelijk door (complexgewijze) verkoop of huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde staat 

van het DAEB vastgoed in exploitatie te realiseren, zijn beperkt door wettelijke maatregelen en 

maatschappelijke ontwikkelingen zoals demografie en ontwikkeling van de behoefte aan DAEB 

huurwoningen. Het bestuur 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 WSW-bedrijfswaarde van 

het DAEB vastgoed in exploitatie en de marktwaarde in verhuurde staat en bedraagt circa 

103,5 mln. Dit impliceert dat circa 59% van het totale eigen vermogen niet of eerst op zeer 

lange termijn realiseerbaar is.  

 

Beleidsmatige beschouwing verschil marktwaarde en bedrijfswaarde 

Het verschil tussen de bedrijfswaarde en marktwaarde in verhuurde staat wordt hierna 

toegelicht en er wordt een beschouwing gegeven van de onderlinge verschillen. 

 

Marktwaarde in verhuurde staat 

De definitie van marktwaarde is als volgt: 

“Het geschatte bedrag waarvoor het object op de waarde peildatum, na behoorlijk marketing, 

zou worden overgedragen in een marktconforme transactie tussen een bereidwillige koper en 

een bereidwillige verkoper, waarbij de partijen hebben gehandeld met kennis van zaken, 

prudent en niet onder dwang”1 

 

Bedrijfswaarde 

De bedrijfswaarde van het vastgoed in exploitatie is gebaseerd op de toekomstige 

geprognotiseerde exploitatie opbrengsten en lasten, uitgedrukt in een netto contante waarde. 

 

Verschillen tussen marktwaarde en bedrijfswaarde 

Zowel bij de marktwaarde als bedrijfswaarde is sprake van een netto contante waarde van de 

toekomstige kasstromen. De scope bij de marktwaarde is 15 jaar met aan het einde van die 

                                                
1 Praktijkhandreiking Nederlandse Vastgoedtaxaties Commercieel Vastgoed 
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periode een restwaarde gebaseerd op een exit yield. De scope bij de bedrijfswaarde is 

gebaseerd op de (theoretische) restant levensduur met een grondwaarde als restwaarde. De 

discontovoeten waartegen de kasstromen contant worden gemaakt verschillen eveneens. Zo 

wordt bij de bedrijfswaarde een vast voorgeschreven discontovoet gehanteerd. De 

discontovoeten die gehanteerd worden bij de marktwaarde zijn afhankelijk van het risicoprofiel 

van het woningcomplex. Een ander belangrijk verschil betreft de basis van de kasstromen. Zo 

gaat de bedrijfswaarde uit van het eigen corporatiebeleid zoals het huur-, verkoop, onderhoud- 

en investeringsbeleid. Bij de marktwaarde wordt daarentegen uitgegaan van kasstromen 

gebaseerd op marktgegevens zoals markthuur en objectieve normen voor onderhoud en 

beheer. 

 

Op basis van de hiervoor beschreven verschillen ziet de samenstelling van de marktwaarde en 

bedrijfswaarde er als volgt uit: 

(x € 1.000) 
Contante waarde 

kasstromen marktwaarde 

Contante waarde 
kasstromen 

bedrijfswaarde 

Huuropbrengsten 158.330 225.538 

Verkopen 19.585 6.956 

Sloop 0 -30 

Onderhoudslasten -19.629 -29.288 

Directe lasten -24.719 -43.902 

Indirecte lasten -9.017 -40.159 

Eindwaarde 120.953 12.670 

Totaal woningen 245.503 131.785 

   

BOG, MOG & intramuraal vastgoed 13.396 14.098 

Erfpacht 2.263 0 

Totaal vastgoed in exploitatie 261.162 145.883 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 
 

 W ONEN W ATERINGEN |  JAARVERSL AG 2017  39  

Vanwege het specifieke karakter van de corporatie als maatschappelijke onderneming ligt bij de 

bedrijfsvoering en de governance een sterk accent op risico’s, de beheersing daarvan en de rol 

van bestuurder en toezichthouders daarbij. De corporatie is zich zeer bewust van haar 

maatschappelijke verantwoordelijkheid en de risico’s die zij bij de uitvoering van haar taak 

loopt. In dit kader maakt risicomanagement integraal onderdeel uit van de bedrijfsvoering. 

Eind 2016 zijn we gestart met projectmatig het denken in risico’s organisatie breed te 

implementeren en verankeren. Dit heeft in 2017 geleid tot een risicomonitor, die periodiek 

wordt besproken en geactualiseerd. Het is een levend instrument, waaraan terecht structureel 

aandacht wordt geschonken.  

 

Administratieve organisatie - interne controle risico’s 

We beschikken over adequate instrumenten en bouwen die in de eerste helft van 2018 verder 

uit, dan wel passen we ze aan.  

Het gaat hierbij om risico’s met betrekking tot onbetrouwbare informatievoorziening, als gevolg 

van een gebrekkig stelsel van administratieve organisatie en interne controle. Met betrekking 

tot deze risico’s zijn bij Wonen Wateringen de volgende beheersinstrumenten aanwezig: 

• voor al het personeel zijn functieomschrijvingen aanwezig; 

• ons Financieel reglement is vastgesteld door de Autoriteit Wonen, inclusief het 

treasurystatuut. Dit wordt begin 2018 aangepast aan de bepalingen in de zogenaamde 

‘veegwet’.  

 de procuratie is vastgelegd, maar wordt nu in 2018 wel herijkt in relatie tot de nieuwe 

organisatiestructuur. Tegelijkertijd wordt ook het directie/bestuursreglement herijkt; 

 er zijn actuele beschrijvingen aanwezig van bestaande procedures. Deze worden regelmatig 

herijkt, voor het eerst in de eerste helft van 2018. Prioriteit ligt bij het mutatieproces, het 

factureringsproces en het verloningsproces; 

• er is een management informatiesysteem en een vastgestelde planning- en controlcyclus;  

• er is een integriteitscode/interne gedragscode; 

• er is een procedure Klokkenluidersregeling; 

• er is een protocol ‘Omgaan met agressie in de werksituatie’. 

 

Woningmarktrisico’s 

De woningmarktrisico’s betreffen vooral risico’s van structurele leegstand als gevolg van een 

onvoldoende op de vraag afgestemde woningvoorraad. Hiervan is in de overspannen sociale 

huurmarkt in onze regio op dit moment geen sprake. Het risico is momenteel vooral dat we te 

weinig kunnen bieden om mensen goed te huisvesten.  

Risicoparagraaf 
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Desalniettemin zijn we bezig ons strategisch voorraadbeleid te herijken en toekomstige 

investeringen in beeld te brengen, om het bezit voldoende toekomstbestendig te houden.  

 

Om de woningmarktrisico’s te beheersen wordt door Wonen Wateringen gebruik gemaakt van: 

• een systeem om via regelmatige bewonersonderzoeken de tevredenheid en 

verhuurbaarheid te bewaken; 

• monitoring van de gegevens inzake vraag en aanbod in de regio en de gemeente Westland, 

die via het woonruimteverdelingssysteem beschikbaar zijn; 

• een regionaal inzicht in de woningbehoefte op basis van eigen onderzoek en/of documenten 

van de gemeente Westland, waaronder Woningbouwmonitor. 

 

Eind 2016 is Wonen Wateringen al gestart met herijking van haar voorraadbeleid. Door de 

herbezinning over het scheidingsvoorstel is hierbij medio het jaar pas op de plaats gemaakt en 

eind 2017 is het weer opgepakt. We hebben inmiddels een format voor beheerplannen per 

complex en een herijkt huurbeleid. Medio 2018 is het nieuwe Strategisch Voorraadbeleid 

uitwerkt en beschikbaar.  

 

Financiële risico’s 

In 2017 hebben we door diverse oorzaken een weerbarstig jaar gehad met betrekking tot onze 

financiële administratie en het tijdig opleveren van onze verantwoordingsdocumenten. Dit had 

te maken met ziekte en wisseling op de afdeling Financiën. We waren tot ons grote ongenoegen 

genoodzaakt uitstel te vragen voor het indienen van onze jaarstukken over 2016. Hierbij 

hebben wij externe hulp ingeschakeld. In het najaar van 2017 hebben we ook de bezetting van 

de afdeling versterkt door benoeming van een nieuwe teamleider op interim basis en 

inschakeling van een tijdelijke collega.  

Eind 2017 was de bezetting weer op orde, zowel kwalitatief als kwantitatief. We sloten het jaar 

af met tijdige indiening van onze begroting en DPI, inclusief ons definitieve scheidingsvoorstel.  

 

De belangrijkste financiële risico’s waar we mee geconfronteerd kunnen worden betreffen het 

niet kunnen waarborgen van de financiële continuïteit van de stichting alsmede het 

financierings- en liquiditeitsrisico. Om deze risico’s voldoende te kunnen beheersen zijn onder 

meer de volgende maatregelen getroffen: 

• ingrepen in de bezetting en werkverdeling van de afdeling Financiën toetsing van alle 

investeringsvoorstellen door de teamleider Financiën in zijn hoedanigheid als controller; 

•  het maandelijks, respectievelijk periodiek rapporteren omtrent uitputting van de begroting; 

•  het jaarlijks herijken van de meerjarenbegroting; 

•  het integraal verbeteren van onze datakwaliteit; 

• het maandelijks bewaken en analyseren van de huurachterstanden. 
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Rente-, kasstroom- en liquiditeitsrisico 

De risico’s waar Wonen Wateringen rekening mee houdt in haar beleidsvorming en 

bedrijfsvoering hebben onder meer te maken met de ontwikkeling van inflatiepercentages, 

tariefstijgingen voor diverse belastingen en heffingen, al dan niet heffen voor saneringssteun en 

opvragen van obligo door het WSW.  

Ook de renteontwikkeling kan grote invloed hebben op de financiële huishouding, met name 

wanneer voor het realiseren van nieuwbouwprojecten nieuwe leningen moeten worden 

aangetrokken. Specifiek voor dit laatste risico geldt dat geprobeerd wordt langlopende leningen 

met lange rentevast periodes de gemiddelde rentelast zo laag mogelijk te houden. De corporatie 

is zich er echter ook van bewust dat zij soms juist een hogere rente moet betalen om de 

zekerheid voor lange termijn te realiseren. Per situatie wordt beoordeeld of deze opslag wel of 

niet past in het totaalplaatje, maar Wonen Wateringen is in principe bereid om voor zekerheid 

op langere termijn een extra opslag te betalen.  

Een ander nadeel van deze rente-strategie is dat bij dalende rentes hier niet snel op ingespeeld 

kan worden en dus ook niet de voordelen van rentedalingen direct benut worden. Ook hier 

speelt echter dat er liever een stabiele basis in de leningenportefeuille gecreëerd wordt, met 

lange termijn duidelijkheid over te betalen lasten, dan het risico van (grote) 

renteschommelingen naar binnen te halen. Wonen Wateringen brandt haar vingers niet aan 

producten als derivaten waar zij niet de volledige kennis van in huis heeft, en waarvoor zij dus 

afhankelijk is van derden. Voor de uitvoering van de financieringsstrategie houdt de corporatie 

zich aan het interne Treasurystatuut, waarin alle taken en verantwoordelijkheden zijn 

vastgelegd.  

Voor eventuele extra ondersteuning wordt gebruik gemaakt van externe adviseurs, wederom 

onder de expliciete voorwaarde dat er geen producten of diensten afgenomen worden die door 

de corporatie niet volledig zelf doorgrond kunnen worden. Bij het aangaan van nieuwe leningen 

gaan we uit van een maximum renterisico van 15% per jaar. 

 

Onderhoud risico’s 

Het gaat hierbij onder meer om het risico van hogere onderhoudslasten door onvoldoende 

inzicht in de kwaliteit van het woningbezit en/of de marktontwikkelingen. 

Ter beheersing van deze risico’s: 

• is de technische staat in beeld gebracht en een MJOB opgesteld; 

• wordt jaarlijks een conditiemeting van tenminste een derde van het woningbezit 

uitgevoerd; 

• wordt jaarlijks de (meerjaren)onderhoudsbegroting geactualiseerd, waarin alle te nemen 

maatregelen voor het woningbezit zijn/worden verwerkt; 

• wordt de woningcartotheek van het woningbezit continu actueel gehouden. 
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Projectrisico’s 

Gelet op de toenemende complexiteit bij projectontwikkeling worden de risico’s bij 

nieuwbouwprojecten groter. Wonen Wateringen heeft geen eigen medewerkers om projecten 

aan te sturen. Onder verantwoordelijkheid van de bestuurder wordt gebruik gemaakt van 

gedetacheerde capaciteit in de vorm van hoogopgeleide projectontwikkelaars. De Manager 

Bedrijfsvoering (in 2017 teamleider Financiën) is structureel aanwezig bij voortgangsoverleg 

projecten en geeft instructies voor de opbouw van investeringsvoorstellen en toetst deze. Het 

afwegingsmodel hiervoor is gebaseerd op het in 2016 opgestelde investeringsstatuut, maar 

wordt begin 2018 herijkt.  

 

Conclusie 

Resumerend kan gesteld worden dat Wonen Wateringen zich bewust is van de hierboven 

genoemde risico’s en dat er in belangrijke mate reeds maatregelen getroffen zijn om mogelijke 

risico’s te vermijden dan wel te beheersen. Dit is een continu proces en leidt dus voortdurend 

tot aanscherping en bijstelling. Het spreekt voor zich dat een kwalitatief goede invulling van 

sleutelfuncties hierbij essentieel is. Op dit moment zijn twee sleutelfuncties (Bestuurder en 

Manager Bedrijfsvoering) werkzaam op interim basis. De komende tijd moeten hierover 

besluiten worden genomen in relatie tot de te bepalen toekomststrategie. De afweging die de 

Raad van Commissarissen en de Bestuurder a.i. eind 2017 en begin 2018 hebben gemaakt, zijn 

geweest dat het op dit moment belangrijk is stabiliteit te creëren en alle zaken goed onder 

controle te hebben. Daarna volgt de stap naar structurele invulling.  
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Wonen Wateringen is op grond van de statutaire bepalingen uitsluitend en zonder winstoogmerk 

werkzaam in het belang van de volkshuisvesting in de regio Haaglanden. In het 

Volkshuisvestingsverslag is uiteengezet op welke wijze Wonen Wateringen in 2017 invulling 

heeft gegeven aan haar taken op het gebied van volkshuisvesting. Van nevenactiviteiten, die 

niet direct gericht zijn op de volkshuisvesting, is ook in 2017 geen sprake geweest.  

 

Op deze plaats mag benadrukt worden dat Wonen Wateringen zich sinds de verzelfstandiging 

van de corporaties in 1995 bewust uitsluitend beperkt heeft tot datgene wat behoort tot de 

kerntaken van een volkshuisvester. Wonen Wateringen heeft - binnen het kader van haar 

mogelijkheden - getracht de primaire doelgroep zo goed mogelijk te bedienen.  

Wonen Wateringen heeft de ter beschikking staande middelen uitsluitend aangewend in het 

belang van de volkshuisvesting.  

 

Samenwerking - zowel buiten als binnen de organisatie - is onontbeerlijk voor het goed 

functioneren van Wonen Wateringen. Mede dankzij goede relaties met collega-corporaties, 

diverse instellingen en ondernemingen is Wonen Wateringen in staat haar taken op het gebied 

van de volkshuisvesting met elan uit te voeren.  

Heel veel werk wordt jaarlijks door een relatief kleine groep mensen verricht. Een woord van 

dank voor de grote inzet van alle betrokkenen is hiervoor op zijn plaats. 
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Kengetallen 2012 – 2017 2017 2016 2015 2014 2013 

Gegevens woningbezit      

Aantal verhuureenheden in exploitatie      

Woningen en woongebouwen DAEB 1.764 1.921 1.920 1.933 - 

Woningen en woongebouwen Niet-DAEB 224 73 74 72 - 

Totaal Woningen en woongebouwen DAEB 
en Niet-DAEB 

1.988 1.994 1.994 2.005  2.010  

 
     

Onroerende zaken niet zijnde woningen DAEB      

Maatschappelijk vastgoed 1 1 1 1   2  

Ontmoetingsruimten 9 9 7 7   7  

Subtotaal onroerende zaken niet zijnde 
woningen DAEB 

10 10 8 8 9 

      

Onroerende zaken niet zijnde woningen Niet-
DAEB 

     

Bedrijfsruimten 10 11 11 11  11  

Garages 60 60 57 57  57  

Kinderdagverblijven 4 4 4 4   4  

Grond Koop Goedkoop 55 57 59 62  60  

Subtotaal onroerende zaken niet zijnde 
woningen Niet-DAEB 

129 132 131 134 132 

      

Totaal onroerende zaken niet zijnde woningen 139 142 139 142  141  

Totaal  2.127 2.136 2.133 2.147  2.151  

      

Mutaties verhuureenheden      

Aantal woningen opgeleverd  4 16 20 10 

Aantal woningen aangekocht  1 - - - 

Aantal verkochte woningen -6 - 5  - 17  -25 - 13 

Aantal gesloopte woningen  0  -10  -24  - 8 

Aantal van niet woningen naar woningen   - - 24 - 

Totaal mutaties woningbezit 
 

 0  - 11  - 5  -11 

 
     

Mutaties onroerende zaken niet zijnde woningen      

Bedrijfsruimten -1 - - - 1 

Maatschappelijk vastgoed  - -  - 1 - 

Garages   3 - - - 

Kinderdagverblijven  - - - - 

Ontmoetingsruimten   2 - - - 

Grond Koop Goedkoop -2 - 2  - 3 2 1 

Totaal mutaties onroerende zaken niet zijnde 
woningen 

  3  - 3 1 2 

Totaal mutaties -3 3  - 14  - 4  - 9  
     

Aantal woningen naar huurprijsklasse      

Goedkoop (2017: <414,02) 129 131 133 139  150  

Betaalbaar (2017: 414,02 – 635,05) 1244 1.249 1.212 1.199  1.224  

Duur (2017: 635,05 – 710,68) 386 407 498 531  520  

Duur boven huurgrens (2017: >710,68) 229 207 151 136  116  

Totaal 1.988 1.994 1.994 2.005  2.010  
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(vervolg kengetallen 2012 - 2017) 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

       

Kwaliteit      
 

Aantal reparatieverzoeken per woning 1,26 0,97 1,49 1,45  1,68   1,74  

Onderhoudskosten per woning:      
 

Planmatig onderhoud 852 639 622 428  419   463  

Niet planmatig onderhoud 374 379 387 351  629   850  

Totaal kosten per woning 1.225 1.018 1.010 780  1.048   1.313  

       

Prijs kwaliteitverhouding       

Gemiddeld aantal punten 156 156 159 134  134   136  

Gemiddelde netto huurprijs 589 582 575 557  533   510   
      

Verhuren van woningen       

Mutatiegraad 3% 4% 6% 4% 7% 6% 

Huurachterstand in % van jaarhuur 0,51% 0,89% 1,02% 0,83% 1,35% 0,95% 

Huurderving in % van jaarhuur 0,41% 0,79% 1,31% 1,73% 1,55% 1,21%  
      

Financiële continuïteit       

Solvabiliteit in % (waardering MVA o.b.v. 
historische kostprijs) 

   17,2  14,2   12,4  

Solvabiliteit in % (waardering MVA o.b.v. 
Marktwaarde in verhuurde staat) 

65,9 66,9 61,7    

Liquiditeit 0,4 0,7 1,6 0,3  0,2   0,4  

Rentabiliteit eigen vermogen in % -6,5 13,4 6,3 17,3  12,2  10,5  

Rente vreemd vermogen in % 3,1 3,6 4,0 4,1  4,2   4,3  

Rentabiliteit totaal vermogen in % -3,2 10,2 5,4 6,2  5,2   2,3  

Loan to Value in %* 60,1 56,0 60,0 - - - 

Interest Coverage Ratio 2,5 2,3 2,1 - - - 

Debt Service Coverage Ratio 1,3 1,2 1,1 - - - 

Dekkingsratio Marktwaarde in % 34 33 38 - - - 

       

Balans en Winst en verliesrekening       

Eigen vermogen per woning 89.005 94.999 81.787 10.975  9.049   7.901  

Totaal opbrengsten per woning 7.846 7.612 8.139 8.351  7.175   6.695  

Kapitaalslasten per woning 1.443 1.774 2.029 3.882  3.989   4.065  

Resultaat per woning -5.778 12.685 5.145 1.904  1.105  830   
      

Personeelsbezetting       

Aantal formatieplaatsen gesplitst naar 
activiteiten 

      

Verhuur/bewonerszaken 5,7 5,7 4,7 4,4 5,5 5,5 

Financieel economische zaken 5,1 3,0 3,5 2,9 2,8 2,8 

Pr en communicatie 2,1 2,1 2,0 1,3 1,2 1,6 

Directie 0 1,0 1,0 1,0 1,0 1 

Technische dienst incl. adm/td 5,7 7,0 6,0 7,9 7,9 8 

Totaal aantal formatieplaatsen 18,6 18,8 17,1 17,5 18,4 18,8 

Totaal aantal personeelsleden 22 22 21 21 22 22 

Totaal fte's per 1000 woningen 9,34 9,42 8,58 8,69 9,17 9,29 

       

 * = berekening op basis van bedrijfswaarde       
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Jaarrekening 2017 

 

 

Vastgesteld door het Bestuur van stichting Wonen Wateringen:   

Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen stichting Wonen Wateringen:   
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Voor resultaatbestemming    

    

Toelichting ACTIVA (x € 1.000)  Verslagjaar 
2017  

 Vorig  
verslagjaar  

2016  

 
VASTE ACTIVA 

  

1 Vastgoedbeleggingen 
  

 
DAEB vastgoed in exploitatie 214.175 253.135 

 
niet DAEB vastgoed in exploitatie 46.985 23.599 

 
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 420 352 

 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen 
exploitatie 

2.266 - 

  
263.846 277.086 

 

   

2 Materiële vaste activa 
  

 
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de 
exploitatie 

316 351 

  
316 351 

3 Financiële vaste activa 
  

 
Latente belastingvordering(en) 930 2.428 

 

 
930 2.428 

 

   

 
Som der vaste activa 265.092 279.865 

 

   

 
VLOTTENDE ACTIVA 

  

4 Voorraden 
  

 
Vastgoed bestemd voor de verkoop 747 747 

 
Overige voorraden 21 23 

 

 
768 770 

 

   

5 Vorderingen 
  

 
Huurdebiteuren 75 138 

 
Overheid 10 9 

 
Overige vorderingen 127 129 

 
Overlopende activa 77 89 

 

 
289 365 

 

   

6 Liquide middelen 2.277 850 

 

   

 
Som der vlottende activa 3.334 1.985 

 

   

 
TOTAAL ACTIVA 268.426 281.850 

    

 

 
 

  

Balans per 31 december 2017 
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PASSIVA (x € 1.000) 

  

6 EIGEN VERMOGEN 
  

 
Herwaarderingsreserves 118.802 134.544 

 
Overige reserves 69.626 28.590 

 
Resultaat boekjaar -11.486 25.294 

 
Totaal eigen vermogen 176.942 188.428 

 

   

7 VOORZIENINGEN 
  

 
Voorzieningen onrendabele investeringen en herstructureringen 375 164 

 
Totaal voorzieningen 375 164 

 

   

8 LANGLOPENDE SCHULDEN 
  

 
Schulden/leningen kredietinstellingen 82.251 78.883 

 
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder 
voorwaarden 

420 352 

 
Totaal langlopende schulden 82.671 79.235 

 

   

9 KORTLOPENDE SCHULDEN 
  

 
Schulden aan kredietinstellingen 5.432 11.217 

 
Schulden aan leveranciers 469 603 

 
Belastingen en premies sociale verzekering 426 279 

 
Overlopende passiva  2.111 1.924 

 
Totaal kortlopende schulden 8.438 14.023 

 
   

 
TOTAAL PASSIVA 268.426 281.850 
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Toelichting Functionele indeling (x € 1.000) 2017  2016   

   

10 Huuropbrengsten 14.626 14.482 

11 Opbrengsten servicecontracten 366 354 

12 Lasten servicecontracten -224 -175 

13 Lasten verhuur en beheeractiviteiten -814 -643 

14 Lasten onderhoudsactiviteiten -3.149 -2.642 

15 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -2.329 -2.285 

 
Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 8.476 9.091 

 

   

 
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 1.706 1.606 

 
Toegerekende organisatiekosten -11 -8 

 
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -1.308 -1.368 

16 Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 387 230 

 

   

 
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -691 -11 

 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille -14.266 20.333 

17 Waardeveranderingen vastgoedportefeuille -14.957 20.322 

 

   

18 Opbrengst overige activiteiten 208 105 

19 Kosten overige activiteiten - -26 

 
Netto resultaat overige activiteiten 208 79 

 

   

20 Overige organisatiekosten -1.087 -754 

21 Leefbaarheid -147 -132 

22 Rentelasten en soortgelijke kosten -2.868 -3.537 

 
Saldo financiële baten en lasten -4.102 -4.423 

 

   

 

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR 
BELASTINGEN 

-9.988 25.299 

23 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening  -1.498 -5 

 
RESULTAAT NA BELASTINGEN -11.486  25.294  

  

  

Winst en verliesrekening 2017 
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(Volgens de directe methode) (x € 1.000) 

  
2017 2016 

(A) Operationele activiteiten 
  

Ontvangsten: 
  

Huren: 14.666 14.381 

 - Zelfstandige huurwoningen DAEB 11.807 12.850 

- Zelfstandige huurwoningen en onzelfstandige wooneenheden niet-DAEB    1.936 712 

- Onzelfstandige overige wooneenheden DAEB 181 197 

- Maatschappelijk onroerend goed 207 201 

- Bedrijfsmatig onroerend goed 464 351 

- Parkeervoorzieningen niet-DAEB 71 70 

Vergoedingen 498 484 

Overheidsontvangsten - - 24 

Overige bedrijfsontvangsten 110 98 

Renteontvangsten - - 

Saldo ingaande kasstromen 15.273 14.939 

   

Uitgaven: 
  

Lonen en salarissen 901 876 

Sociale lasten 151 137 

Pensioenlasten 215 177 

Onderhoudsuitgaven 2.034 1.802 

Overige bedrijfsuitgaven 2.326 1.853 

Rente uitgaven 3.254 3.669 

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat 12 12 

Verhuurdersheffing 1.554 1.480 

Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden 79 94 

Saldo uitgaande kasstromen 10.526 10.100 

   

Kasstroom uit operationele activiteiten 4.747 4.839 
   

(B) (Des)investeringsactiviteiten  
  

MVA ingaande kasstroom A. DAEB en B. niet-DAEB activiteiten 
 

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon en niet-woongelegenheden 1.167 404 

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon en niet-woongelegenheden 478 643 

Verkoopontvangsten grond 38 720 

Tussentelling ingaande kasstroom MVA 1.683 1.767 

   

   

   

   

 
 
 

  

Kasstroomoverzicht 
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 2017 2016 

   

MVA uitgaande kasstroom A. DAEB en B. niet-DAEB activiteiten 
 

Nieuwbouw huur, woon en niet-woongelegenheden 1.823 311 

Nieuwbouw huur, woon en niet-woongelegenheden - 125 

Woningverbetering, woon en niet-woongelegenheden  667 -165 

Woningverbetering, woon en niet-woongelegenheden 52 56 

Aankoop, woon en niet-woongelegenheden - - 

Nieuwbouw verkoop, woon en niet-woongelegenheden - 3 

Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop - 145 

Aankoop grond 4 415 

Investeringen overig  12 12 

Externe kosten bij verkoop 24 9 

Externe kosten bij verkoop 3 11 

Tussentelling MVA uitgaande kasstroom  2.585 922 

   

Saldo in en uitgaande kasstroom MVA -902 845 

FVA  
  

Saldo in en uitgaande kasstroom FVA - - 

Kasstroom uit (des)investeringen -902 845 
   

   

(C) Financieringsactiviteiten 
  

Ingaand 
  

Nieuwe door WSW geborgde leningen 16.200 5.600 

Uitgaand 
  

Aflossing door WSW geborgde leningen 11.900 10.000 

Aflossing niet door WSW geborgde leningen DAEB investeringen 6.718 2.782 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten  2.418  7.182 
   

Mutatie liquide middelen  1.427 1.498 

Wijziging kortgeldmutaties betreft R/C kredietinstellingen - -  

Mutatie liquide middelen inclusief R/C kredietinstellingen  1.427 1.498 
   

Liquide middelen per 1-1 850 2.348 

Liquide middelen per 31-12 2.277 850 

Mutatie liquide middelen  1.427 1.498 
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Algemene toelichting 

 

Wonen Wateringen is een stichting met de status van ‘toegelaten instelling volkshuisvesting’. De 

statutaire vestigingsplaats is gemeente Westland, de feitelijke vestigingsplaats is Wateringen. 

De activiteiten bestaan voornamelijk uit de exploitatie en ontwikkeling van vastgoed. Stichting 

Wonen Wateringen heeft specifieke toelating in de regio Westland en is werkzaam binnen het 

kader van de Woningwet en het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting. Stichting 

Wonen Wateringen is onder nummer 27212687 ingeschreven bij het handelsregister. 

 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

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. 

 

Wet- en regelgeving 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van de Woningwet, het 

Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, de Regeling toegelaten instellingen 

volkshuisvesting 2015, de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 

semipublieke sector (‘WNT’), Titel 9 Boek 2 BW, Hoofdstuk 645 van de Richtlijnen voor de 

Jaarverslaggeving en de stellige uitspraken van de overige hoofdstukken van de Richtlijnen voor 

de Jaarverslaggeving. 

 

Vergelijking met voorgaand jaar 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten 

opzichte van het voorgaande jaar.  

  

  

Toelichting op de jaarrekening 
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Schattingen 

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

bestuur van Wonen Wateringen zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel 

kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het 

in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en 

schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de 

betreffende jaarrekeningpost. 

 

Schattingswijzigingen vastgoedbeleggingen 

De vastgoedbeleggingen worden gewaardeerd op de marktwaarde in verhuurde staat bepaald 

op basis van de uitgangspunten in Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. Ten opzichte 

van 2016 hebben zich wijzigingen voorgedaan in de berekeningsmethodiek met name in de 

disconteringsvoet en de markthuur. Deze wijzigingen zijn te classificeren als een 

schattingswijziging. De impact van deze schattingswijziging op het boekjaar 2017 is niet te 

kwantificeren. 

 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

 

DAEB vastgoed en niet-DAEB vastgoed in exploitatie 

 

DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie 

Binnen het vastgoed in exploitatie worden de volgende typen vastgoed onderscheiden: 

- Woongelegenheden (eengezinswoningen, meergezinswoningen, studenteneenheden en 

extramurale zorgeenheden); 

- Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed; 

- Parkeergelegenheden (parkeerplaatsen en garages); 

- Intramuraal zorgvastgoed. 

 

Het vastgoed in exploitatie wordt op objectniveau geclassificeerd naar DAEB en niet-DAEB 

vastgoed. Deze scheiding is conform het door de Autoriteit woningcorporaties goedkeurde 

scheidingsvoorstel doorgevoerd. 

 

Wonen Wateringen hanteert de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen 

marktwaarde voor woongelegenheden. Wonen Wateringen hanteert de full versie van het 

Handboek modelmatig waarderen marktwaarde voor bedrijfsmatig en maatschappelijk 

onroerend goed, parkeergelegenheden (parkeerplaatsen en garages) en intramuraal 

zorgvastgoed, omdat de huursom van dit vastgoed meer bedraagt dan 5% van de totale 

huursom van de DAEB tak/ huursom van de niet-DAEB tak. 
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Overig 

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’). Stichting Wonen Wateringen hanteert voor het merendeel van haar onroerende 

zaken in exploitatie de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. In 

de basisversie wordt de waardering van het vastgoed op portefeuilleniveau en de daaraan 

gerelateerde herwaarderingsreserve modelmatig bepaald. Bij deze waardering is geen taxateur 

betrokken en er worden dus geen vrijheidsgraden toegepast. Als gevolg hiervan bestaat het 

risico dat de modelmatig bepaalde actuele waarde van het vastgoed afwijkt van de actuele 

waarde die met betrokkenheid van een taxateur tot stand zou zijn gekomen.  

 

Waardering bij eerste verwerking 

Bij de eerste verwerking wordt het vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen de kostprijs. De 

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

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

de direct hieraan toerekenbare kosten. De in de toekomst te maken kosten voor sloop worden 

ten laste van het resultaat verantwoord in het jaar dat de exploitatie door sloop wordt 

beëindigd.  

 

Waardering na eerste verwerking 

Na eerste verwerking wordt het vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen de marktwaarde. De 

marktwaarde wordt bepaald conform de uitgangspunten van het Handboek modelmatig 

waarderen marktwaarde. De waardevermindering of – vermeerdering die voortvloeit uit de 

eerste waardering tegen marktwaarde wordt bepaald op complexniveau. De 

waardevermindering of -vermeerdering wordt in het resultaat verantwoord als ‘Niet 

gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille’. 

 

Complexindeling 

Om de marktwaardewaardering van het onroerend goed in exploitatie te bepalen, zijn alle 

verhuureenheden opgedeeld in waarderingscomplexen. Een waarderingscomplex is een 

samenstel van verhuureenheden dat in principe bestaat uit vergelijkbare verhuureenheden voor 

wat betreft type vastgoed, bouwperiode en locatie, en dat als één geheel in verhuurde staat aan 

een derde partij kan worden verkocht. Alle verhuureenheden maken deel uit van een 

waarderingscomplex of zijn een afzonderlijk waarderingscomplex.  
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Doorexploiteer- en uitpondscenario 

De marktwaarde wordt bepaald op basis van de contante waarde van de toekomstige 

kasstromen (DCF methode). Voor woon- en parkeergelegenheden, met uitzondering van 

onzelfstandige studenteneenheden, wordt de marktwaarde bepaald op basis van het 

doorexploiteerscenario en het uitpondscenario. De marktwaarde in verhuurde staat is de 

hoogste van de marktwaarde volgens het doorexploiteer- of uitpondscenario. Voor bedrijfsmatig 

en maatschappelijk vastgoed alsmede voor intramuraal zorgvastgoed wordt de marktwaarde 

bepaald volgens het doorexploiteerscenario.  

 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden die zijn gekwalificeerd als een 

financieringstransactie worden gewaardeerd op basis van actuele waarde. De actuele waarde 

wordt vastgesteld aan de hand van courante prijzen op een actieve markt voor gelijksoortige 

onroerende zaken op dezelfde locatie en in dezelfde staat. 

 

Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de actuele waarde van onroerende zaken 

verkocht onder voorwaarden worden verantwoord in de winst en verliesrekening over de 

periode waarin de wijziging zich voordoet, onder de categorie ‘Niet gerealiseerde 

waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden’. Daarnaast wordt ten 

laste van de resultaatbestemming een herwaarderingsreserve gevormd. De 

herwaarderingsreserve betreft het ongerealiseerde positieve verschil tussen de actuele waarde 

en de historische kostprijs. 

 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie wordt bij eerste verwerking 

gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Bouwrente vormt geen onderdeel van 

de vervaardigingsprijs.  

 

Wanneer de marktwaarde van het vastgoed in ontwikkeling, bepaald op basis van dezelfde 

grondslagen als voor het vastgoed in exploitatie (inclusief macro economische 

parameters), lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, vindt afwaardering naar deze 

lagere waarde plaats. Deze afwaardering wordt in de winst en verliesrekening verantwoord 

onder ‘Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille’.  

 

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 

De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd op basis 

van de verkrijgingsprijs/vervaardigingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en 

indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 

gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast 
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percentage van de verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven van het moment van 

ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.  

 

Voorraden 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop betreft het onderhanden werk (onroerende 

zaken onverkocht in aanbouw bestemd voor de verkoop). Vastgoed in ontwikkeling bestemd 

voor de verkoop wordt gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs of lagere netto opbrengstwaarde. 

Deze lagere netto opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de 

voorraden. 

 

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. 

 

Overige voorraden 

Voorraden materialen worden gewaardeerd tegen de laatst betaalde inkoopprijs. Hierbij wordt 

rekening gehouden met een voorziening voor mogelijke incourantheid. 

 

Vorderingen 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs 

zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van 

oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 

individuele beoordeling van de vorderingen. 

 

Liquide middelen 

De 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 de kortlopende schulden. 

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije 

beschikking staan, dan wordt dit in de jaarrekening toegelicht. 

 

Eigen vermogen 

De onder het eigen vermogen opgenomen herwaarderingsreserve wordt gevormd door het 

positieve verschil tussen de marktwaarde en de boekwaarde op basis van verkrijgings- of 

verwaardigingsprijs van het vastgoed. Bij het bepalen van de boekwaarde op basis van 
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verkrijgings- of verwaardigingsprijs is geen rekening gehouden met afschrijvingen en bijzondere 

waardeverminderingen. De herwaarderingsreserve wordt bepaald per waarderingscomplex.  

 

Bij realisatie van de herwaarderingsreserve (bij verkoop van het vastgoed) wordt het 

gerealiseerde deel van de herwaarderingsreserve rechtstreeks overgeboekt naar de overige 

reserves.  

 

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen  

Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen nieuwbouw worden als bijzondere 

waardeverandering in mindering gebracht op de boekwaarde van het waarderingscomplex. 

Indien en voor zover de verwachte verliezen de boekwaarde van het betreffende complex 

overtreffen wordt voor dit meerdere een voorziening gevormd. Er is sprake van een verwacht 

verlies indien de kostprijs de marktwaarde per balansdatum overtreft. De voorziening wordt 

gevormd zodra het project intern geformaliseerd (go/no-go besluit genomen) en extern 

gecommuniceerd is. 

 

Belastingen 

Belastingen over de resultaten omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en 

verrekenbare winstbelastingen en latente belastingen. De over het boekjaar verschuldigde en 

verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen belasting over de belastbare winst 

over het boekjaar, rekening houdend met de fiscale faciliteiten en de vaststellingsovereenkomst 

(VSO), berekend aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum, dan 

wel waartoe materieel al op verslagdatum is besloten, en eventuele correcties op de over 

voorgaande jaren verschuldigde belasting. 

 

Latente belastingvorderingen en verplichtingen 

Voor alle tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde van de activa en in de jaarrekening en de 

fiscale boekwaarde wordt een belastinglatentie opgenomen. 

Een latente belastingvordering wordt uitsluitend opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat 

er in de toekomst belastbare winsten beschikbaar zullen zijn die voor de realisatie van het 

tijdelijke verschil kunnen worden aangewend.  

 

Latente belastingvorderingen en verplichtingen worden verantwoord tegen de contante waarde.  

De disconteringsvoet is de netto rente. De netto rente is de voor de woningcorporatie geldende 

rente voor langlopende leningen onder aftrek van belasting op basis van het effectieve 

belastingtarief. Mutaties in belastinglatenties als gevolg van rentetoevoeging worden 

verantwoord als belastinglast of bate. 
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Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder de vlottende activa of onder de financiële 

vaste activa indien de verwachte looptijd langer is dan een jaar. De latente 

belastingverplichtingen zijn opgenomen onder de voorzieningen. 

 

Voorzieningen voor pensioenen 

De pensioenen zijn verzekerd bij 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. 

Voor zover de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie nog niet is voldaan, wordt deze als 

verplichting op de balans opgenomen. Indien de reeds betaalde premiebedragen de aan de 

pensioenuitvoerder te betalen premie overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een 

overlopend actief voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door de pensioenuitvoerder of 

van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. Het fonds heeft per 31 december 

2017 een dekkingsgraad van 113,4% (2016: 109,5%). Jaarlijks beoordeelt Stichting Wonen 

Wateringen of, en zo ja welke verplichtingen naast de aan de pensioenuitvoerder te betalen 

premie per balansdatum bestaan. Uit deze beoordeling vloeit voort dat geen voorziening dient 

te worden opgenomen. 

 

Langlopende schulden 

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële 

waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

Stichting Wonen Wateringen 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. 

Een financieel instrument is een overeenkomst die leidt tot een financieel actief bij de ene partij 

en een financiële verplichting of eigenvermogensinstrument bij een andere partij. Financiële 

instrumenten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Stichting Wonen Wateringen maakte 

tot medio 2017 gebruik van derivaten om het renterisico af te dekken. Voor de verwerking, 

waardering en resultaatbepaling, past Stichting Wonen Wateringen met betrekking tot deze 

derivaten (hedge instrumenten) kostprijshedge accounting toe. Het effectieve deel van 

financiële derivaten die zijn toegewezen voor kostprijshedge accounting, wordt tegen kostprijs 

gewaardeerd en het ineffectieve deel wordt tegen reële waarde gewaardeerd. De 

waardeveranderingen van de reële waarde van het ineffectieve deel worden direct in de winst 

en verliesrekening verwerkt. 
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Grondslagen voor de resultaatbepaling 

De winst en verliesrekening is opgesteld volgens het functionele model. 

 

Huuropbrengsten 

De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. 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. 

 

Opbrengsten servicecontracten 

Opbrengsten servicecontracten betreffen overeengekomen bijdragen van huurders en worden 

aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van levering van de goederen en 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. 

 

Lasten servicecontracten 

De gemaakte servicekosten voor huurders worden verantwoord onder de lasten service-

contracten in het verslagjaar waarop de servicekosten betrekking hebben. 

 

Lasten onderhoudsactiviteiten 

Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud 

verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het 

verslagjaar hebben plaatsgevonden.  

Het klachten- en mutatieonderhoud wordt onderscheiden in kosten van derden en eigen dienst, 

alsmede de kosten van het materiaalverbruik. De lasten van onderhoud onderscheiden zich van 

activeerbare kosten door het feit dat er geen sprake is van waardeverhoging van het actief. 

 

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 

Als gevolg van de waardering van het vastgoed tegen marktwaarde wordt de boekwaarde van 

de verkochte vastgoedportefeuille bepaald op basis van marktwaarde. 

 

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

In verband met de waardering tegen marktwaarde worden waardemutaties op het vastgoed 

verantwoord als niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille. 
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Leefbaarheid 

Leefbaarheid omvat gemaakte kosten voor fysieke ingrepen die de leefbaarheid in buurten en 

wijken bevorderen. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in 

het verslagjaar hebben plaatsgevonden. 

 

Financiële baten en lasten 

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 

rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt 

rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 

 

Belastingen 

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst 

en verliesrekening, rekening houdend met de vrijgestelde winstbestandsdelen en na bijtelling 

van niet of beperkt aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met de mutaties in de 

latente belastingvorderingen en schulden. 

 

Sinds 1 januari 2008 vallen de woningcorporaties integraal onder de vigerende belasting-

wetgeving. 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. Stichting Wonen Wateringen heeft de VSO 1 en VSO 2 getekend. 

 

Stichting Wonen Wateringen heeft op basis van de uitgangspunten van VSO 1 en VSO 2 de 

fiscale positie ultimo 2017 en het fiscale resultaat 2017 bepaald. Omdat 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. 

 

Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. 

De nummering in het kasstroomoverzicht is gebaseerd op de nummering zoals in de gegevens 

uitvraag door de toezichthoudende instanties (WSW en Aw) is vereist. 

 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Winstbelastingen, 

ontvangen interest en betaalde interest worden opgenomen onder de kasstroom uit 

operationele activiteiten. 

 

Her rubricering  

De cijfers over 2016 zijn geherrubriceerd ten einde vergelijkbaarheid met 2017 mogelijk te 

maken.  
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Het betreft de volgende herrubriceringen: 

 

 Her rubricering in 2017 2016 

Langlopende leningen met 

een looptijd korter dan één 

jaar 

schulden aan 

kredietinstellingen 

(kortlopende schulden) 

Schulden/leningen 

kredietinstellingen 

(langlopende schulden) 

Verhuurderheffing Overige directe operationele 

lasten exploitatie bezit 

Lasten verhuur en beheer 

Bestuurskosten Overige organisatiekosten Verdeeld over lasten verhuur 

en beheer/ 

onderhoudsactiviteiten 

Treasury Overige organisatiekosten Verdeeld over lasten verhuur 

en beheer/ 

onderhoudsactiviteiten 

Jaarverslaglegging en control Overige organisatiekosten Verdeeld over lasten verhuur 

en beheer/ 

onderhoudsactiviteiten 
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(x € 1.000) 

1) Vastgoedbeleggingen 

a) DAEB vastgoed en niet-DAEB vastgoed in exploitatie 2017 

De mutaties in de post DAEB vastgoed in exploitatie en niet-DAEB vastgoed in exploitatie zijn 

als volgt:  

DAEB 
vastgoed 

Niet-DAEB 
vastgoed 

Totaal 

Stand per 1 januari 2017 253.135  23.599  276.734  

Overboeking van DAEB > Niet DAEB scheidingsplan -23.717  23.717  0  

Herrekende stand per 1 januari 2017 229.418  47.316  276.734   
   

Investeringen 652  50  702  

Uitgaven na eerste waardering 0  0  0  

Overboeking vastgoed in ontwikkeling bestemd voor 
eigen exploitatie 

0  0  0  

Buitengebruikstellingen en afstotingen -841  -467  -1.308  

Waardemutaties als gevolg van aanpassingen van de 
marktwaarde 

-14.402  136  -14.266  

Overige mutaties -652  -50  -702  

Overboeking DAEB <> niet-DAEB 0  0  0  

Overboeking niet-DAEB <> DAEB 0  0  0  

Stand per 31 december 2017 214.175  46.985  261.160   
   

Aanschafwaarde 118.220  34.983  153.203  

Cumulatieve herwaarderingen 95.955  12.002  107.957  

Cumulatieve waardeverminderingen 0  0  0  

Stand per 31 december 2016 214.175  46.985  261.160  

 

Het totaal aantal woningen bestemd voor verkoop in 2017 uit de zogenoemde verkoopvijver 

bedraagt 165. Het aantal woningen dat naar verwachting binnen één jaar zal worden verkocht 

bedraagt zes en de daarbij behorende verwachte opbrengstwaarde is € 1.753.000 en de 

boekwaarde € 1.368.000 

 

De marktwaarde van het vastgoed is bepaald volgens de uitgangspunten van het Handboek 

modelmatig waarderen marktwaarde. Het vastgoed is volgens onderstaand overzicht te 

verdelen naar 4 typen: 

 

Toelichting op de balans 
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DAEB  

vastgoed 
Niet-DAEB 

vastgoed 
Totaal 

Woongelegenheden 208.108 37.394 245.502 

Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed 2.882 8.025 10.907 

Parkeergelegenheden 0 1.566 1.566 

Intramuraal zorgvastgoed 3.185 0 3.185 

Totaal 2017 214.175 46.985 261.160 

 

b) DAEB vastgoed en niet-DAEB vastgoed in exploitatie 2016 
 

DAEB vastgoed Niet-DAEB 
vastgoed 

Totaal 

Stand per 31 december 2015 97.950 16.840 114.790 

Effect stelselwijziging 135.803 5.619 141.422 

Herrekende stand per 1 januari 2016 233.753 22.459 256.212 
    

Investeringen 8 42 50 

Uitgaven na eerste waardering - - - 

Overboeking vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen 
exploitatie 

662 152 814 

Buitengebruikstellingen en afstotingen - 151 - 578 - 729 

Waardemutaties als gevolg van aanpassingen van de 
marktwaarde 

19.261 1.072 20.333 

Overige mutaties - 56 56 

Overboeking DAEB <> niet-DAEB - 571 571 - 

Overboeking niet-DAEB <> DAEB 174 - 174 - 

Stand per 31 december 2016 253.135 23.599 276.734 
    

Aanschafwaarde 131.148 22.144 153.292 

Cumulatieve herwaarderingen 134.663 7.470 142.133 

Cumulatieve waardeverminderingen - 12.676 - 6.015 - 18.691 

Stand per 31 december 2016 253.135 23.599 276.734 

 

Het vastgoedtype Woongelegenheden is gewaardeerd tegen de marktwaarde volgens het 

Handboek modelmatig waarderen marktwaarde met toepassing van de basisversie.  

De vastgoedtyperingen bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed Parkeergelegenheden 

en Intramuraal zorgvastgoed zijn gewaardeerd tegen de marktwaarde volgens het Handboek 

modelmatig waarderen marktwaarde met toepassing van de fullversie. Bij de bepaling van de 

marktwaarde per 31 december 2017 is gebruik gemaakt van de volgende parameters: 
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c) Ontwikkeling marktwaarde DAEB en niet DAEB vastgoed in exploitatie 

 DAEB niet DAEB Totaal 

Marktwaarde 2016 253.135 23.599 276.734 

    

Voorraadmutaties    

verkoop en sloop -840 -468 -1.308 

    

Rekenkundige aanpassingen    

Exploitatieverplichting -7.066 5 -7.061 

Verlagen mutatie graad vanaf jaar 6 bij uitponden 3.447 95 3.542 

Inrekenen mutatieleegstand -1.474 -90 -1.564 

Overige rekenkundige aanpassingen -14 -3 -17 

Benadering 132 630 762 

    

Mutatie objectgegevens    

Contracturen en leegstand 2.390 106 2.496 

Aanpassing markthuur -2.270 -152 -2.422 

WOZ waarde en leegwaarde -477 31 -446 

Aanpassing mutatiekans -14.180 -280 -14.460 

Classificatiewijziging -21.771 21.771 0 

    

Mutatie waarderingsparameters    

Economische parameters 3.569 535 4.104 

Disconteringsvoet -3.406 879 -2.527 

Leegwaarde stijging 1.050 -93 957 

Boven inflatoire huurverhoging en markthuurstijging 2.752 609 3.361 

Overige waarderingsparameters -802 -189 -991 

    

Marktwaarde 2017 214.175 46.985 261.160 

 

De waardeverandering in de jaarrekening 2017 is negatief, terwijl in de regio een positieve 

marktontwikkeling is. Deze afwijkende ontwikkeling komt hoofdzakelijk door: 

- Wijzigingen in de rekenmethodiek volgens het Handboek 2017;  

- Wijzigingen in het Handboek 2017 in de berekening van de disconteringsvoet, 

markthuur en instandhoudingsonderhoud naar aanleiding van de validatie 2016 (feitelijk 

aanpassingen vorig jaar); 

- Corporatie specifieke wijzigingen zoals de mutatiekans en de WOZ-waarde; 

- Nieuwe verkoopregels in 2017 inzake 7 jarige exploitatieverplichting. 
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In de basisversie is rekening gehouden met de effecten van de in maart 2017 ingevoerde 

regelgeving inzake een 7 jarige exploitatieverplichting bij verkoop aan een belegger. De impact 

hiervan op de marktwaarde is circa € 7.063.654. In de praktijk blijkt dat taxateurs in 

voorkomende gevallen de effecten hiervan in hun taxaties in een bepaalde mate corrigeren 

omdat de effecten hiervan mogelijk nog niet volledig zijn in-geprijsd in de markt. Omtrent de 

impact hiervan is geen eenduidig standpunt in te nemen. 

 
Parameters woongelegenheden per 31 december 2017 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 e v  

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

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

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

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

Gemiddeld instandhoudings-onderhoud per vhe 
type EGW* 

924 924 924 924 924 924 924 

Gemiddeld instandhoudings-onderhoud per vhe 
type MGW* 

862 862 862 862 862 862 862 

Gemiddeld instandhoudings-onderhoud per vhe 
type Zorgeenheid 

775 775 775 775 775 775 775 

Gemiddeld mutatieonderhoud per vhe type EGW 836 836 836 836 836 836 836 

Gemiddeld mutatieonderhoud per vhe type MGW 
en Zorgeenheid 

628 628 628 628 628 628 628 

Gemiddeld beheerkosten per vhe type EGW 427 427 427 427 427 427 427 

Gemiddeld geheerkosten per vhe type MGW 420 420 420 420 420 420 420 

Gemiddeld beheerkosten per vhe type 
Zorgeenheid 

387 387 387 387 387 387 387 

Gemiddeld belastingen, verzekeringen en 
overige zakelijke lasten per vhe, als % van WOZ 
waarde 

0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 

Verhuurderheffing   0,59% 0,59% 0,59% 0,59% 0,59% 0,57% 

Huurstijging boven prijsinflatie   1,00% 0,80% 0,60% 0,30% 0,30% 0,30% 

Huurderving, als % van de huursom 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

Gemiddeld mutatiekans bij doorexploiteren 5,08% 5,08% 5,08% 5,08% 5,08% 5,08% 5,08% 

Gemiddeld mutatiekans bij uitponden 7,08% 5,08% 5,08% 3,56% 3,56% 3,56% 3,56% 

Verkoopkosten bij uitponden, als % van 
leegwaarde 

1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 

Disconteringsvoet per waarderingscomplex;               

1001 EGW tot 1960 Wateringen 6,44% 6,44% 6,44% 6,44% 6,44% 6,44% 6,44% 

1002 EGW 1960 tot 1975 Kwintsheul 6,39% 6,39% 6,39% 6,39% 6,39% 6,39% 6,39% 

1003 EGW 1960 tot 1975 Wateringen 6,39% 6,39% 6,39% 6,39% 6,39% 6,39% 6,39% 

1004 EGW 1975 tot 1990 Kwintsheul 6,26% 6,26% 6,26% 6,26% 6,26% 6,26% 6,26% 

1005 EGW 1975 tot 1990 Wateringen 6,26% 6,26% 6,26% 6,26% 6,26% 6,26% 6,26% 

1006 EGW 1990 tot 2005 Wateringen 6,02% 6,02% 6,02% 6,02% 6,02% 6,02% 6,02% 

1007 EGW 2005 Wateringen 5,87% 5,87% 5,87% 5,87% 5,87% 5,87% 5,87% 

2001 MGW 1960 tot 1975 Kwintsheul 7,36% 7,36% 7,36% 7,36% 7,36% 7,36% 7,36% 

2002 MGW 1960 tot 1975 Wateringen 7,36% 7,36% 7,36% 7,36% 7,36% 7,36% 7,36% 

2003 MGW 1975 tot 1990 Kwintsheul 7,23% 7,23% 7,23% 7,23% 7,23% 7,23% 7,23% 

2004 MGW 1975 tot 1990 Wateringen 7,23% 7,23% 7,23% 7,23% 7,23% 7,23% 7,23% 

2005 MGW 1990 tot 2005 Kwintsheul 6,30% 6,30% 6,30% 6,30% 6,30% 6,30% 6,30% 



 

 
 
 

 W ONEN W ATERINGEN |  JAARVERSL AG 2017  67  

2006 MGW 1990 tot 2005 Wateringen 6,35% 6,35% 6,35% 6,35% 6,35% 6,35% 6,35% 

2007 MGW 2005 Kwintsheul 6,84% 6,84% 6,84% 6,84% 6,84% 6,84% 6,84% 

2008 MGW 2005 Wateringen 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 

4001 ZORG 1990 tot 2005 Wateringen 6,81% 6,81% 6,81% 6,81% 6,81% 6,81% 6,81% 

* Bedrag is afhankelijk van het bouwjaar. 

 

In het doorexploiteer-scenario wordt verondersteld dat de huur bij huren onder de 

liberalisatiegrens bij mutatie wordt aangepast naar de markthuur of de lagere maximale huur op 

grond van het woningwaarderingsstelsel.  

In het uitpond scenario is rekening gehouden met de exploitatieverplichting van zeven jaar 

indien meer dan 10% van de woningen in een waarderingscomplex een puntenaantal heeft 

lager dan 142. 

 

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 bedrijfsmatig en maatschappelijk vastgoed 2017 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 e.v. 

Prijsinflatie 1,30% 1,50% 1,70% 2,0% 2,0% 2,0% 

Instandhoudings-
onderhoud per vhe 

€ 5,10 per 
m² BVO of 
VTE 

2018 + 
kostenstijging 
cf handboek 

2019 + 
kostenstijging 
cf handboek 

2020 + 
kostenstijging 
cf handboek 

2021 + 
kostenstijging 
cf handboek 

vorig jaar + 
kostenstijging 
cf handboek 

Mutatieonderhoud per 
vhe 

€ 10,20 per 
m² BVO 

2018 + 
kostenstijging 
cf handboek 

2019 + 
kostenstijging 
cf handboek 

2020 + 
kostenstijging 
cf handboek 

2021 + 
kostenstijging 
cf handboek 

vorig jaar + 
kostenstijging 
cf handboek 

Marketing (% van de 

markthuur) 14% 14% 14% 14% 14% 14% 

Beheerkosten per vhe 
BOG/MOG 3% / 2% 3% / 2% 3% / 2% 3% / 2% 3% / 2% 3% / 2% 

Belastingen, 
verzekeringen en 
overige zakelijke 
lasten 

obv actueel 
tarief 

2018 + 
kostenstijging 
cf handboek 

2019 + 
kostenstijging 
cf handboek 

2020 + 
kostenstijging 
cf handboek 

2021 + 
kostenstijging 
cf handboek 

vorig jaar + 
kostenstijging 
cf handboek 

Disconteringsvoet 
6,50% - 
9,00%           

 

De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris en registratiekosten, 

bedragen 7% van de berekende waarde van een verhuureenheid. 

 

Het bedrijfsmatig en maatschappelijk vastgoed is gewaardeerd tegen de marktwaarde volgens 

het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde met toepassing van de fullversie. Bij 

toepassing van de fullversie kan de taxateur aanpassingen in bepaalde parameters 

(vrijheidsgraden) toepassen ten opzichte van de basisversie.  



 

 
 
 

 W ONEN W ATERINGEN |  JAARVERSL AG 2017  68  

 

Voor het bedrijfsmatig en maatschappelijk vastgoed zijn de volgende vrijheidsgraden 

gehanteerd: 

 

Vrijheidsgraden Toelichting 

Disconteringsvoet en Exit 
yield 

De Disconteringsvoet en Exit yield conform het handboek leverde een bruto 
aanvangsrendement als resultaat van de DCF-berekening die niet aansloot bij de markt. 
Door een lagere Disconteringsvoet en Exit yield te hanteren onstaat meer aansluiting bij de 
markt. 

Instandhoudingsonderhoud 
Parameter handboek vergeleken met Vastgoed Taxatiewijzer Exploitatiekosten, bij grote 
afwijking is gekozen voor VTE 

Belastingen, verzekeringen 
en overige zakelijke lasten 

De gehanteerde tarieven geven een realistischer beeld van de zakelijke lasten voor de 
objecten. 

 

 

Parameters Parkeergelegenheden 2017 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 e.v. 

Prijsinflatie 1,30% 1,50% 1,70% 2,0% 2,0% 2,0% 

Instandhoudings- 
onderhoud per 
vhe  € 157,00  

2018 + 
kostenstijging 
cf handboek 

2019 + 
kostenstijging 
cf handboek 

2020 + 
kostenstijging 
cf handboek 

2021 + 
kostenstijging 
cf handboek 

vorig jaar + 
kostenstijging 
cf handboek 

Mutatieonderhoud 
per vhe 

nvt ivm 
uitpondscenario 

nvt ivm 
uitpondscenario 

nvt ivm 
uitpondscenario 

nvt ivm 
uitpondscenario 

nvt ivm 
uitpondscenario 

nvt ivm 
uitpondscenario 

Marketing (% van 
de markthuur) 

nvt ivm 
uitpondscenario 

nvt ivm 
uitpondscenario 

nvt ivm 
uitpondscenario 

nvt ivm 
uitpondscenario 

nvt ivm 
uitpondscenario 

nvt ivm 
uitpondscenario 

Verkoop + 
splitsingskosten 
per vhe  €1.016,00  

2018 + 
kostenstijging 
cf handboek 

2019 + 
kostenstijging 
cf handboek 

2020 + 
kostenstijging 
cf handboek 

2021 + 
kostenstijging 
cf handboek 

vorig jaar + 
kostenstijging 
cf handboek 

Beheerkosten per 
vhe  € 36,00  

2018 + 
kostenstijging 
cf handboek 

2019 + 
kostenstijging 
cf handboek 

2020 + 
kostenstijging 
cf handboek 

2021 + 
kostenstijging 
cf handboek 

vorig jaar + 
kostenstijging 
cf handboek 

Belastingen, 
verzekeringen en 
overige zakelijke 
lasten 

obv actueel 
tarief 

2018 + 
kostenstijging 
cf handboek 

2019 + 
kostenstijging 
cf handboek 

2020 + 
kostenstijging 
cf handboek 

2021 + 
kostenstijging 
cf handboek 

vorig jaar + 
kostenstijging 
cf handboek 

Disconteringsvoet 
en Exit yield 6,49%           

 

De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris en registratiekosten, 

bedragen 7% van de berekende waarde van een verhuureenheid. 

De parkeergelegenheden zijn gewaardeerd tegen de marktwaarde volgens het Handboek 

modelmatig waarderen marktwaarde, met toepassing van de fullversie. Bij toepassing van de 

fullversie kan de taxateur aanpassingen in bepaalde parameters (vrijheidsgraden) toepassen ten 

opzichte van de basisversie. Voor de parkeergelegenheden zijn de volgende vrijheidsgraden 

gehanteerd: 
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Vrijheidsgraden Toelichting 

Disconteringsvoet en Exit 
yield Geen afwijking 

Instandhoudingsonderhoud 
Onderhoudskosten conform Vastgoed Taxatiewijzer Exploitatiekosten geven een 
realistischer beeld van de kosten. 

Belastingen, verzekeringen 
en overige zakelijke lasten 

De gehanteerde tarieven geven een realistischer beeld van de zakelijke lasten voor de 
objecten. 

Kosten algemeen 
Zijn in totaal lager dan de norm, dit wordt veroorzaakt doordat het scenario uitponden 
is gehanteerd. Hierdoor neemt het aantal VHE's per complex al in het eerste jaar af. 

 

 

Parameters Intramuraal zorgvastgoed 2017 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 e.v. 

Prijsinflatie 1,30% 1,50% 1,70% 2,0% 2,0% 2,0% 

Instandhoudings- 
onderhoud per vhe  € 15.469  

2018 + 
kostenstijging 
cf handboek 

2019 + 
kostenstijging 
cf handboek 

2020 + 
kostenstijging 
cf handboek 

2021 + 
kostenstijging 
cf handboek 

vorig jaar + 
kostenstijging 
cf handboek 

Mutatieonderhoud per vhe 
€ 10,20 per 
m² BVO 

€ 10,20 per 
m² BVO 

€ 10,20 per 
m² BVO 

€ 10,20 per 
m² BVO 

€ 10,20 per 
m² BVO 

€ 10,20 per 
m² BVO 

Marketing (% van de 
markthuur) 14% 14% 14% 14% 14% 14% 

Beheerkosten 3% 3% / 2% 3% / 2% 3% / 2% 3% / 2% 3% / 2% 

Belastingen, verzekeringen 
en overige zakelijke lasten  € 6.321,00  

2018 + 
kostenstijging 
cf handboek 

2019 + 
kostenstijging 
cf handboek 

2020 + 
kostenstijging 
cf handboek 

2021 + 
kostenstijging 
cf handboek 

vorig jaar + 
kostenstijging 
cf handboek 

Disconteringsvoet 6,25%           

 

De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris en registratiekosten, 

bedragen 7% van de berekende waarde van een verhuureenheid. 

 

Het Intramuraal zorgvastgoed is gewaardeerd tegen de marktwaarde volgens het Handboek 

modelmatig waarderen marktwaarde met toepassing van de fullversie. Bij toepassing van de 

fullversie kan de taxateur aanpassingen in bepaalde parameters (vrijheidsgraden) toepassen ten 

opzichte van de basisversie. Voor het Intramuraal zorgvastgoed zijn de volgende 

vrijheidsgraden gehanteerd: 

 

Vrijheidsgraden Toelichting 

Disconteringsvoet en Exit 
yield 

De Disconteringsvoet en Exit yield conform het handboek leverde een bruto 
aanvangsrendement als resultaat van de DCF-berekening die niet aansloot bij de markt. 
Door een lagere Disconteringsvoet en Exit yield te hanteren onstaat meer aansluiting bij 
de markt. 

Instandhoudingsonderhoud 
Het gehanteerd tarief geeft een realistischer beeld van de onderhoudskosten voor het 
object. 
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Belastingen, verzekeringen 
en overige zakelijke lasten 

Het gehanteerd tarief geeft een realistischer beeld van de zakelijke lasten voor het 
object. 

 

Inschakelen taxateur  

Voor de jaren 2016 en 2017 zijn de niet wonen objecten getaxeerd door een onafhankelijke en 

ter zake deskundige externe taxateur, ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed 

Taxateurs (NRVT – www.nrvt.nl). De getaxeerde objecten zijn niet inwendig opgenomen en 

geïnspecteerd. De waardering heeft plaatsgevonden op basis van een desk research. Als 

uitgangspunt heeft gediend de door Wonen Wateringen aangeleverde gegevens onder andere 

bestaande uit de actuele huurprijs, WOZ waarde, informatie met betrekking tot erfpacht en 

oppervlakte. Het is taxateur niet bekend of de opgegeven maten conform NEN2580 zijn 

vastgesteld. Uitgangspunt is dat opdrachtgever de maten en oppervlakte heeft verstrekt welke 

niet afwijken van de maatvoering overeenkomstig NEN2580.  

 

Bedrijfswaarde 

De bedrijfswaarde van het vastgoed in exploitatie bedraagt per 31 december 2017  

€ 145,9 miljoen (2016: € 159,9 miljoen). 

  

Bij de bedrijfswaardeberekening gelden de volgende uitgangspunten;  

 (na) Investeringen op basis van feitelijke verplichtingen (intern geformaliseerd, extern 

gecommuniceerd); 

 In het boekjaar 2017 (evenals 2016) is de restwaarde grond bepaald door uit te gaan van de 

waarde van de grond aan het einde van de exploitatie; uitgaande van de waarde van de 

grond overeenkomstig het gemeentelijke grondbeleid, onder aftrek van de kosten van 

uitplaatsing en sloopkosten. Met de kosten van bouwrijp maken is geen rekening gehouden; 

 Disconteringsvoet van 5,0% voor woningen (voorgaand jaar: 5,0%); 

 Contantmakingsperiode: geschatte resterende economische levensduur van het complex met 

een minimum van 15 jaar voor complexen waarvoor geen concrete sloop , renovatie of 

verkoopplannen aanwezig zijn; 

 De te betalen vennootschapsbelasting wordt niet ingerekend in de bedrijfswaarde; 

 De bijdrage Autoriteit woningcorporaties en de saneringssteun is ingerekend; 

 De verhuurdersheffing is ingerekend tot einde levensduur; 

 De kasstromen worden medio numerando contant gemaakt. 
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Volumeparameters: 

 per VHE 

klachten- en mutatieonderhoudsuitgaven € 305 

planmatig en groot onderhoud € 655 

directe overige exploitatieuitgaven € 475 

overige indirecte exploitatieuitgaven € 1.357 

verhuurderheffing € 670 

leefbaarheidsuitgaven € 16 

saneringsheffing € 53 

 

Bij de bepaling van de bedrijfswaarde zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 

Stijgingsparameters 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 e.v 

Prijsinflatie 1,40% 1,50% 1,60% 1,60% 1,80% 2,00% 2,00% 

Jaarlijkse huurverhoging inclusief 
huurharmonisatie van woningen 

2,40% 2,50% 2,60% 2,60% 2,80% 3,00% 2,00% 

Jaarlijkse huurverhoging van niet-
woningen 

1,40% 1,50% 1,60% 1,60% 1,80% 2,00% 2,00% 

Jaarlijkse huurderving 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

Jaarlijkse gemiddelde mutatiegraad 5,40% 5,40% 5,40% 5,40% 5,40% 5,40% 5,40% 

Jaarlijkse stijging van de overige 
exploitatie- uitgaven 

2,20% 2,30% 2,30% 2,30% 2,30% 2,50% 2,50% 

Jaarlijkse stijging van de 
onderhoudsuitgaven conform de 
inflatie voor 
bouwkostenontwikkeling 

2,20% 2,30% 2,30% 2,30% 2,30% 2,50% 2,50% 

 

De in de bedrijfswaarde opgenomen verwachte opbrengstwaarde van woningen geoormerkt 

voor verkoop wordt gedefinieerd als de contante waarde van het bedrag dat kan worden 

verkregen bij vrijwillige verkoop binnen een verwachte termijn, onder aftrek van verkoopkosten 

die niet door de koper worden gedragen. Ter bepaling van dit bedrag worden taxaties 

uitgevoerd door onafhankelijke externe deskundigen of worden vergelijkbare onroerende zaken 

als referentie gehanteerd. De verkopen worden voor een periode van vijf jaar in de waardering 

betrokken.  

De omvang van de opbrengstwaarde in de bedrijfswaarde bedraagt € 9,2 miljoen. Dit heeft 

betrekking op 34 woningen en de verkoop van Dorpskade 31/33. (2016: € 25,2 miljoen / 133 

woningen). 
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d) Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

De mutaties in de post onroerende zaken verkocht onder voorwaarden zijn als volgt: 

 Totaal 

Stand per 31 december 2016 352 

  

Waardeverandering 68 

  

Stand per 31 december 2017 420 

 

Wonen Wateringen heeft woningen verkocht onder voorwaarden (Koopgarant) met een 

terugkoopplicht en een variabele terugkoopwaarde gerelateerd aan de marktwaarde op 

terugkoopdatum. Wonen Wateringen heeft als beleid om de woningen verkocht onder 

voorwaarden bij terugkoop weer door te verkopen onder vergelijkbare voorwaarden. Er zijn drie 

woningen vanuit het bestaande bezit verkocht onder de KoopGarant regeling. De 

oorspronkelijke opbrengstwaarde van deze woningen is € 436.000. Bij geen van de verkochte 

woningen is een einddatum van de terugkoopregeling in het contract opgenomen.  

De huidige marktwaarde van de 3 verkochte woningen wordt geraamd op circa € 600.000 

(WOZ- waarde). Wonen Wateringen heeft uit hoofde van de KoopGarant regeling een 

terugkoopplicht van 70% van de marktwaarde. 
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e) Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 

De mutaties in de post vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie zijn als volgt: 
 Totaal 

Stand per 31 december 2016 0 
  

Investeringen 2.040 

Overboeking naar DAEB vastgoed in exploitatie en niet-DAEB vastgoed in 
exploitatie 

0 

Mutatie ten laste van voorziening onrendabele investeringen 226 

Stand per 31 december 2017 2.266 
  

Aanschafwaarde 2.714 

Cumulatieve herwaarderingen -448 

Cumulatieve waardeverminderingen - 

Stand per 31 december 2017 2.266 

 

Het vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie betreft de volgende projecten: 

  

Stand per 
01 01 2017 Investeringen 

Ten laste van 
voorziening 

onrendabele 
investeringen 

Waardemutatie 
als gevolg van 

aanpassing  
aan de 

marktwaarde 
Over- 

boekingen 

Stand 
per  

31-12- 
2017 

932 De Bieb Kwintsheul 0 2.004 -164 390 0 2.230 

933 Zonneberg 0 31 0 0 0 31 

938 Waelpark Rijnvaart 0 5 0 0 0 5 

Totaal 2017 0 2.040 -164 390 0 2.266 
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1)Materiële vaste activa  

f) Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 

De mutaties in de onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn in het 

navolgende schema samengevat:  
Inventaris Vervoermiddelen Onroerende en 

roerende zaken 
tdv de 

exploitatie 
1 januari 2017 

   

Verkrijgingsprijzen 1.261 79 1.340 

Cumulatieve afschrijvingen -911 78 -832 

Boekwaarde per 1 januari 2017 350 1 351 
 

   

Mutaties:    

Investeringen 13  13 

Desinvesteringen    

Afschrijvingen -47 -1 -48 

Afschrijvingen correctie    

Totaal mutaties 2017 -34 -1 -35 

    

Boekwaarde per 31 december 2017 316 0 316 
 

   

31 december 2017    

Verkrijgingsprijzen 1.274 79 1.353 

Cumulatieve afschrijvingen -958 -79 -1.037 

Boekwaarde per 31 december 2017 316 0 316 

 

Verzekeringen 

De vervoermiddelen zijn de eerste twee jaar all risk verzekerd. Voor de 

automatiseringsapparatuur en de eventuele reconstructie van de administratie zijn afzonderlijke 

verzekeringen afgesloten. 

2) Financiële vaste activa 

Latente belastingvorderingen 

 2017 2016 

Stand per 31 december  2.428  10.659  

Effect stelselwijziging 0  -8.225  

Herrekende stand per 1 januari 2.428  2.434  

   

Toevoeging ten gunste van resultaat 2.996  1.932  

Onttrekkingen -4.494  -1.938  

Vrijval ten laste van resultaat 0  0  

Rentetoevoeging 0  0  

   

Stand per 31 december 930  2.428  
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De post latente belastingvorderingen betreft de tot waardering gebrachte beschikbare 

voorwaartse verliescompensatie en de tot waardering gebrachte verrekenbare tijdelijke 

verschillen. Van deze vorderingen is een bedrag ad € 1.047.523 (2016: € 959.512) naar 

verwachting verrekenbaar binnen 1 jaar. 

 

De tot waardering gebrachte nominale latente belastingvordering bedraagt € 890.108 (2016: 

€ 2.154.172). De gemiddelde looptijd van de vordering bedraagt 10 jaar (2017: 7 jaar). De 

gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 2,36 % (2016: 2,66%). 

 

De latentie zou € 9.183.472 (passief) bedragen wanneer voor het volledige verschil tussen 

fiscale en commerciële boekwaarde van het materiële vaste activa een latentie zou zijn 

gevormd. Rekening houdend met het feit dat een groot deel van de latentie pas ver in de 

toekomst wordt gerealiseerd (en de contante waarde naar 0 zou tenderen), is geen latentie 

gevormd voor het volledige verschil in waarde. 
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3)  Voorraden 
 

2017 2016 

Stand per 1 januari 747 1.385 
 

  

Investeringen grondpositie Westlandse Zoom 4 17 

Afwaardering grondpositie Westlandse Zoom -4 -17 

Grond Willem III straat verkoop   -638 
 

  

Stand per 31 december 747 747 

 

Het saldo ultimo 2017 betreft de grondpositie Westlandse Zoom. 

  

3b. Overige voorraden  
 

 
2017 2016 

Boekwaarde per 1 januari 23 48 

Ingekochte materialen 9 18 

Verbruik materialen - 11  - 43 

Boekwaarde per 31 december 21 23 

 

4) Vorderingen 

a) Huurdebiteuren 

Betalingsachterstand: Aantal 
2017 

Bedrag 
2017 

Aantal 
2016 

Bedrag 
2016 

Vanaf 0 t/m 1 maand 61 15 56 20 

Vanaf 1 t/m 2 maanden 13 13 16 22 

Vanaf 2 t/m 3 maanden 7 11 3 3 

Vanaf 3 t/m 4 maanden 1 2 5 9 

Vanaf 4 t/m 5 maanden   2 6 

Vanaf 5 t/m 6 maanden   1 2 

Vanaf 6 maanden 3 34 7 69 

Subtotaal huurdebiteuren 85 75 90 131 

Correcties huren -  - 3 

Voorziening huurdebiteuren voor oninbaarheid -  - 4 

Totaal huurdebiteuren per 31 december 85 75 90 138 

 

De achterstand bedraagt € 75.000 ofwel 0,51% van de jaarhuur. Eind 2016 was de achterstand 

€ 131.000 ofwel 0,89% van de jaarhuur. 
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b) Overheid 
 

2017 2016 

Vordering op gemeente Westland betreffende bijdrage aanpassing 
woningen 

10 9 

Totaal gemeenten per 31 december 10 9 

c) Overige vorderingen 
 

2017 2016 

Vooruitbetaalde pensioenpremie 0 0 

Terug te vorderen BTW 10 12 

Diversen 117 117 

Totaal overige vorderingen per 31 december 127 129 

d) Overlopende activa 
 

2017 2016 

Vooruitbetaalde kosten 77 73 

Te verrekenen kosten - 16 

Totaal overlopende activa per 31 december 77 89 

 

5) Liquide middelen 
 

2017 2016 

Bank 2.277 850 

Totaal liquide middelen per 31 december 2.277 850 

 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de corporatie.  

 

6)  Eigen vermogen 

a) Herwaarderingsreserve 

Het verloop van de herwaarderingsreserve is als volgt:  
2017 2016 

Stand per 31 december  134.544 117.687 

Overboeking van DAEB > Niet DAEB scheidingsplan 115 - 

Herrekende stand per 1 januari 134.659 117.687  
 

 

Mutatie door herwaardering -15.221 17.254 

Realisatie door verkoop -636 -397  

    

Stand per 31 december  118.802 134.544 
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b) Overige reserves en resultaat boekjaar 
 

2017 2016 

Stand per 31 december  53.884 45.396 

Overboeking van DAEB > Niet DAEB scheidingsplan -115 - 

Herrekende stand per 1 januari 53.769 45.396  
 

 

Direct in overige reserves verwerkt 15.856 -16.806 

Resultaat boekjaar -11.486 25.294  

    

Stand per 31 december  58.139 53.884 

  



 

 
 
 

 W ONEN W ATERINGEN |  JAARVERSL AG 2017  79  

7) Voorzieningen  

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen  
2017 2016 

Stand per 1 januari 2017 164 744 

  -  
  

Dotaties 375 - 

Onttrekkingen -164  -580 

Vrijval  -  

    

Stand per 31 december 375 164 

 

De dotaties voorziening ‘onrendabele investeringen en herstructureringen’ hebben betrekking op 

de investeringen in complex 414 en 418 in 2018, de looptijd bedraagt één jaar.  

De onttrekkingen zijn de investeringsuitgaven van project ‘De Bieb te Kwintsheul’.  

 

8) Langlopende schulden 

a)  Leningen kredietinstellingen 

Het verloop van de post leningen kredietinstellingen voor leningen van Wonen Wateringen is als 

volgt:  
2017 2016 

Stand per 1 januari 90.100 97.283 

Nieuwe leningen 16.200 2.800 

Aflossingen -18.617  - 9.983 

Stand per 31 december 87.683 90.100 
 

 
 

Rente en kasstroomrisico  
 

 
 2016 

Gemiddelde rentevoet van de op 31 december afgesloten 
leningsovereenkomsten  

3,15% 3,55% 

De gemiddelde resterende looptijd van de leningen bedraagt 12,96 10,95 

 
 

 

De gemiddelde resterende looptijd van de leningen bedraagt:  

 
2017 2016 

< 1 jaar (kortlopend) 5.432 11.217 

Van 1 tot 5 jaar 8.876 11.745 

> 5 jaar 73.375 67.138 

Totaal 87.683 90.100 

 

De marktwaarde van de leningen bedraagt per 31 december 2017 € 106.992.465.  

De marktwaarde van de leningenportefeuille bedraagt per 31 december 2016 € 109.994.795.  

De leningen van de kredietinstellingen zijn verstrekt onder garantie van de gemeente dan wel 

het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De onroerende zaken zijn niet hypothecair verbonden. 
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b) Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

Het verloop van deze post is als volgt:  
Totaal 

Stand per 1 januari 2017 352 
 

 

Bij: Waardeverandering 68 
 

 

Stand per 31 december 2017 420 

 

Wonen Wateringen heeft woningen verkocht onder voorwaarden (Koopgarant) met een 

terugkoopplicht en een variabele terugkoopwaarde gerelateerd aan de marktwaarde op 

terugkoopdatum. Wonen Wateringen heeft voor de woningen als beleid om de woningen 

verkocht onder voorwaarden bij terugkoop weer door te verkopen onder vergelijkbare 

voorwaarden.  

 

Er zijn drie woningen vanuit het bestaande bezit verkocht onder de KoopGarant regeling. De 

oorspronkelijke opbrengstwaarde van deze woningen is € 436.000. Bij geen van de verkochte 

woningen is een einddatum van de terugkoopregeling in het contract opgenomen. De huidige 

marktwaarde van de verkochte woningen wordt geraamd op circa € 600.000 (WOZ waarde). 

Wonen Wateringen heeft uit hoofde van de KoopGarant regeling een terugkoopplicht van 70% 

van de marktwaarde.  

 

9) Kortlopende schulden 

 2017 2016 

Schulden aan kredietinstellingen 5.432 11.217 

Schulden aan leveranciers 469 603 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 426 279 

Overlopende passiva 2.111 1.924 

Totaal kortlopende schulden 8.438 14.023 

a) Schulden aan kredietinstellingen 

Wonen Wateringen heeft bij de Bank Nederlandse Gemeenten B.V. een kredietfaciliteit van                   

€ 1.000.000. Op balansdatum is deze faciliteit niet gebruikt. Saldo betreft aflossingen in 2018. 

b) Belastingen en premies sociale verzekeringen 

Het saldo te betalen belastingen en premies sociale verzekeringen kan als volgt worden 

gespecificeerd:  
2017 2016 

Loonheffing en premies sociale verzekeringen 43 62 

Omzetbelasting 383 217 

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 426 279 



 

 
 
 

 W ONEN W ATERINGEN |  JAARVERSL AG 2017  81  

c) Overlopende passiva 

De post overlopende passiva is als volgt samengesteld:  
2017 2016 

Niet vervallen rente 1.260 1.653 

Vooruit ontvangen huren 164 204 

Overige 687 67 

Totaal overlopende passiva 2.111 1.924 
 

 

 
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

Huurverplichtingen 

Wonen Wateringen is voor het kantoor Dorpskade 25-27 huurverplichtingen aangegaan voor 

een bedrag van circa € 142.000 per jaar. De overeenkomst is aangegaan voor de duur van vijf 

jaar ingaande 1 november 2000 en wordt na het verstrijken van genoemde termijn voortgezet 

voor een aansluitende periode van vijf jaar. Op 29 juni 2007 is het huurcontract verlengd tot en 

met 31 oktober 2020 . De huurprijs wordt jaarlijks verhoogd met de consumentenprijsindex 

(CPI). 

 

WSW obligo verplichting 

De obligoverplichting naar het WSW bedraagt € 3.132.937 en is berekend op basis van het 

obligotarief van 3,85% over de door het WSW geborgde leningen. Grondslag waarover tarief 

wordt geheven is 100% over het schuldrestant van € 78.000.000 en 75% over het 

schuldrestant van € 4.500.000. 

 

Borgstelling WSW 

Als onderpand voor de WSW-geborgde leningen is al het vastgoed als onderpand ingezet  

(€ 363,4 mio aan WOZ waarde met peildatum 1 januari 2017). 

In 2014 is op verzoek van het WSW een volmacht afgegeven aan het WSW om hypotheekrecht 

te vestigen op het onderpand, in lijn met artikel 30 van het WSW regelement. Hierdoor kan het 

WSW bij eventuele niet nakoming van de betalingsverplichtingen door de corporatie direct 

hypotheekrecht vestigen zonder dat hiertoe vooraf de formele bevestiging benodigd is van 

bestuur en Raad van Commissarissen. 

 

Koop Goedkoop 

Daarnaast zijn er 55 woningen verkocht met de constructie Koop Goedkoop, wat betekent dat 

de gronden onder de woningen in erfpacht zijn uitgegeven. Wonen Wateringen heeft voor deze 

woningen het terugkooprecht. De waarde van de erfpachtgronden is in deze jaarrekening 

verantwoord onder de vastgoedbeleggingen. 
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Verkoop complex 957 Dorpskade 31/33 

Wonen Wateringen heeft een leveringsverplichting ten aanzien van dorpskade 31/33. Er is een 

verkoopprijs overeengekomen van € 2.250.000 exclusief omzetbelasting. De akte van levering 

vindt uiterlijk plaats op 1 januari 2020 of zoveel eerder. De koper is een rentevergoeding 

verschuldigd van 2,5% per jaar over de koopprijs exclusief omzetbelasting vanaf 1 januari 

2018. 

 

Wet Keten Aansprakelijkheid 

In het kader van de reguliere bedrijfsvoering worden verplichtingen aangegaan met aannemers 

en andere leveranciers. Wonen Wateringen is onderworpen aan de Wet Ketenaansprakelijkheid 

op basis waarvan zij zou kunnen worden aangesproken. Om dit risico te beperken doet Wonen 

Wateringen alleen zaken met aannemers en leveranciers met een goede reputatie in de markt 

en bij omvangrijke werken wordt de kredietwaardigheid en financiële continuïteit van de 

aannemers en leveranciers beoordeeld. Verder wordt gebruik gemaakt van stortingen op  

G-rekeningen.  

 

Investeringsverplichtingen 

In 2016 is Wonen Wateringen verplichtingen aangegaan voor de realisatie van sociale 

huurwoningen in Kwintsheul. Van de aanneemsom resteert nog € 674.000 voor 2018 exclusief 

meer/minderwerk. 

 

Prestatieafspraken 

Wonen Wateringen heeft meerjarige afspraken gemaakt met de gemeente Westland die 

jaarlijkse worden gemonitord en waar nodig op basis van het jaarlijkse bod worden 

geactualiseerd. De afspraken die eind 2016 zijn gemaakt, zijn in april 2018 geactualiseerd op 

basis van het definitieve scheidingsvoorstel. Er zijn prestatieafspraken gemaakt over onder 

ander de betaalbare voorraad: behoud van de voorraad door middel van huurbeleid en 

uitbreiding door te investeren in nieuwe sociale huurwoningen.  

 

Minimaal 70% van de woningvoorraad heeft een huur tot de aftoppingsgrenzen. Bij 

nieuwbouw krijgt 70% van de te bouwen sociale huurwoningen een huurprijs onder de 

aftoppingsgrenzen en 30% tot de huurprijsgrens. Bij de nieuwbouwgaven is nadrukkelijk 

aangegeven dat deze opgaven een gezamenlijke opgaven zijn van gemeente Westland en 

Wonen Wateringen waarbij Wonen Wateringen als corporatie afhankelijk is van de gemeente 

voor het leveren van bouwlocaties en sociale grondprijzen. Ook de kwaliteit van de 

woningvoorraad (jaarlijks worden ca. 85 woningen verbeterd) en de duurzaamheidsopgaven 

maken onderdeel uit van de prestatieafspraken 
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Rente-, kasstroom- en liquiditeitsrisico 

De risico’s waar Wonen Wateringen rekening mee houdt in haar beleidsvorming en 

bedrijfsvoering hebben onder meer te maken met de ontwikkeling van inflatiepercentages, 

tariefstijgingen voor diverse belastingen en heffingen, al dan niet heffen voor saneringssteun en 

opvragen van obligo door het WSW. Ook de renteontwikkeling kan grote invloed hebben op de 

financiële huishouding, met name wanneer voor het realiseren van nieuwbouwprojecten nieuwe 

leningen moeten worden aangetrokken. Specifiek voor dit laatste risico geldt dat geprobeerd 

wordt langlopende leningen met lange rentevast periodes de gemiddelde rentelast zo laag 

mogelijk te houden. De corporatie is zich er echter ook van bewust dat zij soms juist een hogere 

rente moet betalen om de zekerheid voor lange termijn te realiseren. Per situatie wordt 

beoordeeld of deze opslag wel of niet past in het totaalplaatje, maar Wonen Wateringen is in 

principe bereid om voor zekerheid op langere termijn een extra opslag te betalen. Een ander 

nadeel van deze rente-strategie is dat bij dalende rentes hier niet snel op ingespeeld kan 

worden en dus ook niet de voordelen van rentedalingen direct benut worden. Ook hier speelt 

echter dat er liever een stabiele basis in de leningenportefeuille gecreëerd wordt, met lange 

termijn duidelijkheid over te betalen lasten, dan het risico van (grote) renteschommelingen naar 

binnen te halen. Wonen Wateringen brandt haar vingers niet aan producten als derivaten waar 

zij niet de volledige kennis van in huis heeft, en waarvoor zij dus afhankelijk is van derden. Voor 

de uitvoering van de financieringsstrategie houdt de corporatie zich aan het interne 

Treasurystatuut, waarin alle taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. Voor eventuele 

extra ondersteuning wordt gebruik gemaakt van externe adviseurs, wederom onder de 

expliciete voorwaarde dat er geen producten of diensten afgenomen worden die door de 

corporatie niet volledig zelf doorgrond kunnen worden. Bij het aangaan van nieuwe leningen 

gaan we uit van een maximum renterisico van 15% per jaar. 

 

Voorstel resultaatbestemming 

De resultaatbestemming is vooruitlopend op en onder voorbehoud van de goedkeuring door 

bestuur en Raad van Commissarissen reeds in de jaarrekening verwerkt. Het gehele resultaat is 

als volgt verdeeld: 

 

 2017 
  
Toevoeging aan de herwaarderingsreserve -15.742 
Toevoeging aan de overige reserves 4.256 

 -11.486 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te vermelden. 
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(bedragen in € 1.000) 

10)  Huuropbrengsten 
 

 2017 2016 

Woningen en woongebouwen  14.003 13.888 

Onroerende zaken niet zijnde woningen  731 741 

Netto huuropbrengsten  14.734 14.629 

Af: huurderving wegens leegstand  60  116 

Af: huurderving overige reden  48 31 

Totaal huuropbrengsten  14.626 14.482 
 

  
 

Toelichting netto huur  2017 2016 

Huren voorgaande jaar  14.629 14.412 

Ontwikkelingen huren voorgaande jaren  8 60 

Huurverhoging per 1 juli 2017 1,0%; per 1 juli 2016 2,5% 61 66 

Woningen en niet zijnde woningen verkocht voorgaande jaren  -  - 11 

Woningen en niet zijnde woningen verkocht  -41  - 8 

Nieuw in exploitatie voorgaande jaren  25 19 

Sloop voorgaande jaren  -  - 13 

Sloop clpx 207 WillemIIIstraat 70 tm 88   - 

Mutaties in contracten niet woningen voorgaande jaren  6 - 

Mutaties in contracten niet woningen  38  70 

Overig  8 9 

Totaal netto huuropbrengsten  14.734 14.629  

    

 2017 2016 

Afgeboekt in verslagjaar  48 31 

De huurderving bedraagt:  0,41% 0,79%  

  
 

    

De huuropbrengsten zijn behaald in Nederland en meer specifiek in het statutair werkgebied 

van Wonen Wateringen de regio Haaglanden. 

11)  Opbrengsten servicecontracten 
 

 2017 2016 

Overige goederen, leveringen en diensten  355 354 

Te verrekenen met bewoners  12  2 

Opbrengstderving wegens leegstand  -1  - 2 

Totaal opbrengsten servicecontracten  366 354 

12) Lasten servicecontracten 
 

 2017 2016 

Lasten van uit onderhoud  1 6 

Kosten leveringen en diensten  223 169 

Totaal lasten servicecontracten  224 175 

De kosten inzake leveringen en diensten betreffen de aan de diverse nutsbedrijven betaalde  

bedragen inzake levering van gas, licht en water. 

Toelichting op de winst en verliesrekening 
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13) Lasten verhuur en beheeractiviteiten 
 

 
2017 2016 

Lonen en salarissen vanuit verdeelstaat 
 

289 283 

Pensioenlasten vanuit verdeelstaat 
 

47 42 

Sociale lasten vanuit verdeelstaat 
 

46 42 

Afschrijvingen MVA ten dienste van vanuit verdeelstaat  14 16 

Verhuurdersheffing   0 

Overige bedrijfslasten direct toegewezen  78 22 

Overige personeelslasten vanuit verdeelstaat  62 32 

Overige huisvestingskosten vanuit verdeelstaat  60 63 

Overige algemene kosten vanuit verdeelstaat  241 173 

Overige kosten uren TD vanuit verdeelstaat  -23 -30 

Totaal lasten verhuur en beheeractiviteiten  814 643 

14) Lasten onderhoudsactiviteiten 

De onderhoudslasten zijn te verdelen in:  

 
2017 2016 

Planmatig onderhoud 
 

1.693 1.274 

Mutatie onderhoud 
 

265 244 

Klachten onderhoud 
 

22 137 

Totaal subadministratie onderhoud  1.980 1.655 

    

Contract klachtenonderhoud  451 362 

Afboeking voorraad  5 6 

Afschrijving MVA ten dienste van vanuit verdeelstaat  15 16 

Lonen en salarissen vanuit verdeelstaat  291 283 

Pensioenlasten vanuit verdeelstaat  47 43 

Sociale lasten vanuit verdeelstaat  46 42 

Overige personeelslasten vanuit verdeelstaat  53 49 

Overige huisvestingskosten vanuit verdeelstaat  61 63 

Overige algemene kosten vanuit verdeelstaat  223 153 

Overige kosten uren TD vanuit verdeelstaat  -23 -30 

Totaal lasten onderhoudsactiviteiten  3.149 2.642 

 

De kosten vanuit de subadministratie onderhoud bestaan in 2017 uit de directe kosten voor 

planmatig, mutatie- en klachtenonderhoud. Daarin zijn niet opgenomen de kosten voor het 

klachtenonderhoud gedefinieerd in het contract klachtenonderhoud met Vehoec Aannemers. Dit 

contract is per 1 januari 2016 aangegaan. 
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15) Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 
 

 2017 2016 

Belastingen  635 654 

Bijdrage Aw  12 12 

Verzekeringen  97 88 

Verhuurdersheffing  1554 1480 

Rioolreiniging en schoorsteenvegen  - 17 

Overige directe operationele lasten  31 34 

Totaal overige directe operationele lasten exploitatie bezit  2.329 2.285 

 

 

16) Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille.  

Het netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille betreft de opbrengsten en lasten 

uit verkopen bestaand bezit aan derden en is als volgt te specificeren: 

  
2017 2016 

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 1.706  1.606 

Toegerekende organisatiekosten -11  -8 

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -1.308  -1.368 

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 387  230 

 

In 2017 zijn 6 woningen regulier verkocht, 1 bedrijf onroerend goed en de grond van                                                  

2 erfpachtwoningen. 

In 2016 is grond van 8 woningen in de Oranjewijk deelplan fase V (Willem III straat), 4 

woningen regulier en de grond van 2 erfpachtwoningen verkocht. 1 woning verkocht onder 

voorwaarden is in 2016 teruggekocht en verkocht. 
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17) Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
 

2017 2016 

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -691 -11 

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille -14.266 20.333 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht 
onder voorwaarden 

- - 

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille -14.957 20.322 

Nadere specificaties van de waardeveranderingen zijn als volgt; 

a) Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille  

 2017 2016 

Afwaardering van vastgoed bestemd voor verkoop Westlandse Zoom -4 -3 

Nieuwbouw parkeerterrein - 56 

Na investeringen in diverse complexen -702 -64 

Voorziening complex 414 & 418 -375 - 

Mutatie voorziening nieuwbouw project 932 De Bieb Kwintsheul 390 - 

Totaal -691 -11 

b) Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
 

2017 2016 

Autonome mutatie marktwaarde -14.266 20.333 

Totaal  -14.266  20.333 

 

c) Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder 

voorwaarden 

In 2017 bedraagt de waarde mutatie van de vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden 

€ 67.900 . Omdat deze waarde mutatie voor zowel de post Onroerende zaken verkocht onder 

voorwaarden als voor Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder 

voorwaarden van toepassing is, is de totale mutatie 0. In 2016 bedroeg deze waarde mutatie 

€ 35.700, voor beide posten en per saldo 0. 

18) Opbrengst overige activiteiten 
 

 2017 2016 

Erfpacht grond KoopGoedkoop woningen  91 81 

Vergoeding zendmasten  24 24 

Overige vergoedingen  93 - 

Totaal netto resultaat overige activiteiten  208 105 

 

19) Kosten overige activiteiten 

 
  

2017 2016 

VVE bijdrage  - 26 

Totaal netto resultaat overige activiteiten  - 26 
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20) Overige organisatiekosten 
 

 2017 2016 

Vergoeding RvC  55  

Sociale lasten RvC    

Overige kosten RvC  24  

Afschrijving MVA ten dienste van vanuit verdeelstaat  17 20 

Lonen en salarissen vanuit verdeelstaat  336 327 

Pensioenlasten vanuit verdeelstaat  55 49 

Sociale lasten vanuit verdeelstaat  53 49 

Overige personeelslasten vanuit verdeelstaat  234 37 

Overige huisvestingskosten vanuit verdeelstaat  73 76 

Overige algemene kosten vanuit verdeelstaat  267 231 

Overige kosten uren TD vanuit verdeelstaat  -27 -35 

Totaal overige organisatiekosten  1.087 754 

21)  Leefbaarheid 
 

 2017 2016 

    

Achterpadverlichting  1 2 

Groenonderhoud 
 

87 85 

Niet doorberekende servicekosten  12 2 

Diversen  1 2 

Afschrijving MVA ten dienste van vanuit verdeelstaat  1 1 

Lonen en salarissen vanuit verdeelstaat  20 20 

Pensioenlasten vanuit verdeelstaat  3 3 

Sociale lasten vanuit verdeelstaat  3 3 

Overige personeelslasten vanuit verdeelstaat  2 2 

Overige huisvestingskosten vanuit verdeelstaat  4 4 

Overige algemene kosten vanuit verdeelstaat  15 10 

Overige kosten uren TD vanuit verdeelstaat  -2 -2 

Totaal leefbaarheid  147 132 

22) Rentelasten en soortgelijke kosten 

 2017 2016 

Rentelasten   

Rente langlopende leningen 3.233 3.645 

Mutatie transitorische rente langlopende leningen -392  - 131 

Rente schulden kredietinstellingen 3 3 

Provisie afsluiten lening - - 

Borgstellingvergoeding WSW 24 20 

Totaal rentelasten en soortgelijke kosten 2.868 3.537 

23) Belastingen 

 2017 2016 

   

Acute belastingen boekjaar - - 

Acute belastingen voorgaande jaren - - 

Mutatie latente belastingen 1.498 5 

 1.498 5 
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De acute belastingen boekjaar is als volgt bepaald:  
 2017 2016 
Resultaat voor belastingen volgens de jaarrekening -9.988 25.300 
Onrendabele investeringen -691 12 
Afschrijvingen 809 -799 
Verkoopresultaat bestaand bezit 390 -298 
Overige tijdelijke en permanente verschillen 23.439 -14.159 

   
Belastbaar bedrag 13.959 10.056 
   
   
Acute belastingen boekjaar 3.490 2.514 
   

 

 2017 2016 
   
   
Belastinglast huidig boekjaar 3.490 2.514 
Belastingbesparing in verband met investeringsaftrek 1 1 
Belastingen over niet aftrekbare kosten -1 -1 
Uitgestelde belastinglast -1.498 -5 
Aanpassing waardering compensabele verliezen -3.490 -2.514 
Correctie voorgaande perioden 0 0 

   
Belastinglast -1.498 -5 
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24) Overige toelichtingen 

a) Personeelskosten 

 2017 2016 
Lonen en salarissen 938 918 
Sociale lasten 153 136 
Pensioenlasten 150 137 

Totaal 1.241 1.191 

 

De personeelskosten zijn als volgt gealloceerd: 

 2017 20162 
Lasten verhuur en beheeractiviteiten 359  337 
Lasten onderhoudsactiviteiten 437  437 
Lasten Leefbaarheid 24  23 
Toegerekende organisatiekosten (verkoopactiviteiten) 4  3 
Overige organisatiekosten 417  391 

Totaal 1.241 1.191 

 

Het aantal bij Wonen Wateringen werkzame werknemers, berekend op fulltime basis, bedroeg in 

2017 18,6 fte en in 2016 18,8 fte. 

 

Personeelsbezetting 2017 2016 

Aantal formatieplaatsen gesplitst naar activiteiten   

Verhuur/bewonerszaken 5,7 5,7 

Financieel economische zaken 5,1 3,0 

Pr en communicatie 2,1 2,1 

Directie 0 1,0 

Technische dienst incl. adm/td 5,7 7,0 

Totaal aantal formatieplaatsen 18,6 18,8 

Totaal aantal personeelsleden 22 22 

Totaal fte's per 1000 woningen 9,34 9,42 

 

Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 

Leidinggevende topfunctionarissen 

bedragen x € 1 C. Daskapan A. van den Berg  

Functiegegevens Directeur - bestuurder Oud directeur- 

bestuurder 

 

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01– 30/09 Betreft nabetaling eindejaarsuitkering 

Deeltijdfactor in fte  1,0 nvt 

Gewezen topfunctionaris? nee nee  

(Fictieve) dienstbetrekking? ja nee  

    

   

 

 

                                                
2 De kostenverdeling is op basis van de ‘handleiding toepassen functionele indeling winst en 

verliesrekening bij corporaties verslagjaar 2017’ gemaakt  
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Bezoldiging    

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
54.000 5.777  

Beloningen betaalbaar op termijn 10.579 0        

Subtotaal 64.679 5.777        

    

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
85.266      N.v.t.       

    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t.  N.v.t.   

Totale bezoldiging 64.679 5.777  

    

Reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan 
N.v.t.  N.v.t.   

Gegevens 2016    

Aanvang en einde functievervulling in 2016 01/08 – 31/12 01/01-04/10  

Deeltijdfactor 2016 in fte 1,0 1,0  

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
33.750 93.264  

Beloningen betaalbaar op termijn 6.632 14.328  

Totale bezoldiging 2016 40.382 107.592  

 
Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking  

bedragen x € 1 M.J. Duiverman J.A. Brocke 

Functiegegevens Interim directeur bestuurder Waarnemend bestuurder 

Kalenderjaar3 2017 2016 2017 2016 

Periode functievervulling in het 

kalenderjaar (aanvang – einde) 

29/08 – 31/12  –  14/08 – 14/11  –  

Aantal kalendermaanden 

functievervulling in het kalenderjaar 
       5 - 3 - 

     

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 

    

Maximum uurtarief in het kalenderjaar € 176 € 175 € 176 € 175 

Maxima op basis van de normbedragen 

per maand 
122.500 -  73.500        -  

Individueel toepasselijke maximum 

gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 
72.336 9.152 

     

Bezoldiging     

Werkelijk uurtarief lager dan het 

(gemiddeld) maximum uurtarief? 
Ja Ja 

Bezoldiging in de betreffende periode 51.375 -  6.421 - 

Totale bezoldiging gehele periode 

kalendermaand 1 t/m 12 
51.375 6.421 

   

-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t.  N.v.t.  

Totale bezoldiging, exclusief BTW 51.375 6.421 
     

Reden waarom de overschrijding al dan 

niet is toegestaan 
N.v.t.  N.v.t.  
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Toezichthoudende topfunctionarissen 

bedragen x € 1 J.A. Brocke M.A.I. Born R.Baron 

Functiegegevens Voorzitter Lid/plaatsvervangend 

voorzitter 

Lid 

Aanvang en einde 

functievervulling in 2017 

01/01 – 13/8 

 15/11- 31/12 

1/1 – 13/8 = lid 

14/8-14/11 = 

plaatsvervangend 

voorzitter 

15/11-31/12 = lid 

 

01/01 –31/12 

    

Bezoldiging    

Bezoldiging 9.184 8.160 8.160 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum4 
12.825 11.400     11.400 

-/- Onverschuldigd betaald 

bedrag 
N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  

Totale bezoldiging 9.184 8.160 8.160 

    

Reden waarom de 

overschrijding al dan niet is 

toegestaan 

N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  

    

Gegevens 2016    

Aanvang en einde 

functievervulling in 2016 

01/01– 31/12 01/01– 31/12 3/2 – 31/12 

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
6.645 5.316 4.393 

Beloningen betaalbaar op 

termijn 
- -  -  

Totale bezoldiging 2016     6.645 5.316 4.393 

 

bedragen x € 1 
M.J.M. van der 

Stap 
D. Lausberg P.Pronk 

Functiegegevens2 Lid Lid Lid 

Aanvang en einde 

functievervulling in 2017 

01/01 – 31/12 1/5– 31/12 

 

01/01 –30/4 

    

Bezoldiging    

Bezoldiging 8.160 5.440 - 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
11.400 7.652        3.750 

-/- Onverschuldigd betaald 

bedrag 
N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  

Totale bezoldiging 8.160 5.440 -  

    

Reden waarom de 

overschrijding al dan niet is 

toegestaan 

N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  
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Gegevens 2016    

Aanvang en einde 

functievervulling in 2016 

01/01– 31/12         N.v.t.  1/1 – 31/12 

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
5.316 N.v.t. 5.316 

Beloningen betaalbaar op 

termijn 
-         N.v.t.  -  

Totale bezoldiging 2016     5.316 N.v.t.  5.316 

 

Bezoldiging Raad van Commissarissen 

De bezoldiging, welke door leden van de Raad van Commissarissen wordt ontvangen bestaat uit 

een bruto vergoeding van € 12.245 per jaar voor de voorzitter, € 8.160 voor de overige leden 

van de Raad van Commissarissen (bedragen exclusief btw). Per 1 januari 2017 wordt bij de 

bezoldiging van de leden en de voorzitter van de RVC aangesloten bij bezoldigingsklasse C van 

de VTW-beroepsregel Bezoldiging commissarissen 2017. 

 

b) Overige bedrijfslasten van categoriaal naar functioneel 

Categoriale indeling  2017 2016 

Beheerkosten  
 

 

Overige personeelskosten  351 120 

Huisvestingskosten  199 207 

Bestuurskosten  79 48 

Algemene kosten  749 576 

Subtotaal beheerkosten  1.378 951  

 
 

 

Overige bedrijfslasten  
 

 

Belastingen en verzekeringen  732 742 

Kosten projectontwikkeling  
 - 

Bijdrage Autoriteit woningcorporaties  12 12 

Verhuurderheffing  1.554 1.480 

Overige  109 98 

Subtotaal overige bedrijfslasten  2.407 2.332 

     

Totaal overige bedrijfslasten  3.785 3.283 
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De overige bedrijfslasten zijn als volgt gealloceerd: 

Functionele indeling  2017 20163 
    

Lasten onderhoudsactiviteiten  337 281 

Lasten verhuur en beheeractiviteiten  440 306 

Lasten leefbaarheid  21 18 

Verkoopkosten  5 4 

Overige organisatiekosten  653 363 

Overige directe operationele lasten  2.329 2.285 

Kosten overige activiteiten    26 

Totaal  3.785 3.283 

 
 

Honoraria externe accountant  2017 2016 

Onderzoek van de jaarrekening 2015 Baker Tilly Berk  
               38  

Onderzoek van de jaarrekening 2016 Baker Tilly Berk              112                14  

Onderzoek van de jaarrekening 2017 Baker Tilly Berk                17   

Adviesdiensten op fiscaal terrein Baker Tilly Berk                 1                 7  

Overige niet controlediensten Baker Tilly Berk   -                 2  

Totaal gefactureerde bedragen             130               61 

 

Bovenstaande specificatie betreft de gefactureerde bedragen in het betreffende boekjaar. Voor 

de controle van de jaarrekening over 2017 en 2016 is Baker Tilly Berk ingeschakeld. Ook voor 

de aangifte van de vennootschapsbelasting is Baker Tilly Berk ingeschakeld. 

 

Overzicht accountant inclusief reserveringen 

  2017 2016 

Totaal gefactureerde bedragen             130               61  

Reservering t.b.v. onderzoek jaarrekening 2015   -23 

Reservering t.b.v. onderzoek jaarrekening 2016              -37                37  

Reservering t.b.v. onderzoek jaarrekening 2017                56    

Totaal accountantskosten              149               75  

 

  

                                                
3 De kostenverdeling is op basis van de ‘handleiding toepassen functionele indeling winst en verliesrekening 
bij corporaties verslagjaar 2017’ gemaakt 
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c) Balans DAEB  

ACTIVA (x € 1.000)     Verslagjaar 2017  

VASTE ACTIVA 
 

Vastgoedbeleggingen 
 

DAEB vastgoed in exploitatie 214.175  

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 256  

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 2.266  
 

216.697  
  

Materiële vaste activa 
 

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 316  
 

316  

Financiële vaste activa 
 

Latente belastingvordering(en)           1.259  

Interne lening U/G 21.250  

Netto vermogenswaarde Niet DAEB 27.422  
 

49.931  
  

Som der vaste activa 266.944  
  

VLOTTENDE ACTIVA 
 

Voorraden 
 

Vastgoed bestemd voor de verkoop 0  

Overige voorraden 18  
 

18  
  

Vorderingen 
 

Huurdebiteuren 66  

Overheid 10  

Overige vorderingen 1.307  

Overlopende activa 794  
 

2.177  
  

Liquide middelen 41  
  

Som der vlottende activa 2.236  
  

TOTAAL ACTIVA 269.180  
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PASSIVA (in € 1.000) 
 

EIGEN VERMOGEN 
 

Herwaarderingsreserves 101.843  

Overige reserves 86.584  

Resultaat boekjaar -11.486  

Totaal eigen vermogen 176.941  
  

VOORZIENINGEN 
 

Voorziening latente belastingverplichting 1.137  

Voorzieningen onrendabele investeringen en herstructureringen 347  

Totaal voorzieningen 1.484  
  

LANGLOPENDE SCHULDEN 
 

Schulden/leningen kredietinstellingen 82.251  

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder 
voorwaarden 

256  

Totaal langlopende schulden 82.507  
  

KORTLOPENDE SCHULDEN 
 

Schulden aan kredietinstellingen 5.432  

Schulden aan leveranciers 427  

Belastingen en premies sociale verzekering 378  

Overlopende passiva  2.011  

Totaal kortlopende schulden 8.248  

  

TOTAAL PASSIVA 269.180  
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d) Balans Niet DAEB 

ACTIVA (x € 1.000)     Verslagjaar 2017  

VASTE ACTIVA 
 

Vastgoedbeleggingen 
 

niet DAEB vastgoed in exploitatie 46.985  

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 165  

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 0  
 

47.150  

Financiële vaste activa 
 

Latente belastingvordering(en) 808  
 

808  
  

Som der vaste activa 47.958  
  

VLOTTENDE ACTIVA 
 

Voorraden 
 

Vastgoed bestemd voor de verkoop 747  

Overige voorraden 3  
 

750  
  

Vorderingen 
 

Huurdebiteuren 9  

Overheid 0  

Overige vorderingen 71  

Overlopende activa 16  
 

96  
  

Liquide middelen 2.236  
  

Som der vlottende activa 3.082  
  

TOTAAL ACTIVA 51.040  
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PASSIVA (in € 1.000) 
 

EIGEN VERMOGEN 
 

Herwaarderingsreserves 16.958  

Overige reserves 9.809  

Resultaat boekjaar 655  

Totaal eigen vermogen 27.422  
  

VOORZIENINGEN 
 

Voorzieningen onrendabele investeringen en herstructureringen 27  

Totaal voorzieningen 27  
  

LANGLOPENDE SCHULDEN 
 

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder 
voorwaarden 

165  

Interne lening o/g 21.250  

Totaal langlopende schulden 21.415  
  

KORTLOPENDE SCHULDEN 
 

Schulden aan kredietinstellingen 0  

Schulden aan leveranciers 42  

Belastingen en premies sociale verzekering 48  

Overige schulden 1.250  

Overlopende passiva  836  

Totaal kortlopende schulden 2.176  

  

TOTAAL PASSIVA 51.040  
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Ondertekening van de jaarrekening 

Bestuur en Raad van Commissarissen zijn van mening dat het Volkshuisvestingsverslag en de 

Jaarrekening 2017 met bijbehorende kengetallen en specificaties een correct beeld geven van 

het functioneren en de financiële situatie van Stichting Wonen Wateringen. Op basis van deze 

constatering en na kennisneming van de controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

heeft de Raad van Commissarissen de door het bestuur vastgestelde jaarstukken 2017 in de 

vergadering van 21 juni 2018 vastgesteld.  

 

Bestuur      Raad van Commissarissen 

 

 

mevrouw M Duiverman 

Directeur-bestuurder a.i. 

mevrouw J.A. Brocke, voorzitter 

 

 

 

de heer M. Born 

 

 

            

      de heer D. Lausberg  

 

 

 

de heer R. Baron 

 

 

 

de heer M. van der Stap 
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Was getekend  

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

  

 


