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VOORWOORD
        

2015 is voorbij gevlogen. Wat was het een intensief jaar voor de corporatiesector in het algemeen én voor Woningstichting 

De Veste! 

In de zomer is de nieuwe woningwet vastgesteld. Met veel regels, kaders, uitgangspunten en verantwoordingeisen.  

We zien in de woningwet het belang van sociale huisvesting terug. Wij zijn er natuurlijk ook van overtuigd dat volkshuis

vesting in Nederland nu en in de toekomst onverminderd belangrijk blijft. Dat een dak boven je hoofd niet alleen geborgen

heid en veiligheid biedt maar óók in sterke mate kan bijdragen aan het perspectief, de zelfredzaamheid en regievoering 

over eigen levens van mensen. Ook dwingt de wet een intensievere samenwerking met gemeentes en huurdersvertegen

woordigers af. Wij vinden dat niet erg. We zien het als kansen om nog beter samen te werken.

Vanuit deze overtuigingen hebben we het nieuwe De Veste vormgegeven in 2015. Dat was een behoorlijke klus. Samen met 

huurders, stakeholders en medewerkers hebben we nagedacht over het wáárom van onze organisatie, over wie we zijn en 

wat we moeten bieden. Dat heeft geresulteerd in een groot organisatieontwikkeltraject, waar we onszelf enerzijds de tijd 

gunden die er nodig was en waarin we onszelf anderzijds strakke deadlines voorhielden omdat ook de wereld om ons heen 

in rap tempo verandert. In ongeveer acht maanden tijd hebben we daarom onszelf opnieuw uitgevonden. 

In het kort komt het er op neer dat we vinden dat we onze rol als woningcorporatie op een andere manier moeten ver vullen 

dan eerder gebruikelijk was. ‘Eerder’ is voorbij. We zijn en blijven eigenaar van stenen, muren en huizen  en natuurlijk 

nemen we onze verantwoordelijkheid en zorg daarvoor uiterst serieus  maar we kijken er wél een beetje anders tegenaan. 

Binnen die stenen muren, spelen zich levens af van mensen en die zijn in geen enkel huis gelijk. Eigenlijk huisvesten we een 

veelvoud van eten, slapen, plezier, geluk en verdriet. De kwaliteit van leven binnen al die muren is onze drijfveer.

In de komende jaren gaan we onze activiteiten nadrukkelijker afstemmen op onze rol. Hiervoor is het ook nodig dat we nog 

een professionaliseringsslag maken in onze organisatie. 

In dit verslag blikken we terug op 2015 … maar we kunnen niet wachten op de volgende jaarverslagen, waar we steeds 

meer kunnen en zullen laten zien waar we voor staan!

Met een warme groet,

Janine Gerardts

Directeurbestuurder
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1 | ONZE VERANDERENDE OMGEVING 

In 2015 was de context waarin de corporatiesector acteerde dynamisch. Belangrijke ontwikkelingen waarmee 
we te maken hebben en waarop we moeten anticiperen, komen voort uit de inwerkingtreding van de herziene 
Woningwet, de vernieuwde Governancecode, de gewijzigde beoordelingssystematiek van het WSW, het  
nieuwe woningwaarderingsstelsel en het convenant energiebesparing huursector (2012) ten aanzien van  
duurzaamheid.

HERZIENE WONINGWET

Vanaf 1 juli 2015 is de herziene Woningwet van kracht. De belangrijkste onderwerpen die een grote invloed op ons hebben, 
zijn:

• Werkdomein corporaties.
Er is sprake van een sterke beperking met betrekking 
tot het werkdomein van corporaties (een beperking tot 
de kern taken). Primair ligt de focus op de DAEBacti
viteiten (diensten van algemeen economisch belang): 
het bouwen, verhuren en beheren van sociale huur
woningen en van bepaald maatschappelijk vastgoed en 
het uitvoeren van leefbaarheidstaken. Daarnaast zijn 
er strengere eisen voor nieuwe nietDAEBactiviteiten, 
zoals een markttoets. De door ons in 2014 ingezette 
koers blijft overeind. We realiseren onze (strategische) 
doelstellingen die gekoppeld zijn aan ons ideaal en onze 
focus gebieden binnen de gewijzigde wetgeving.

• Toegestane niet DAEB-activiteiten.
 Uitgangspunt is dat een woningcorporatie een 

nietDAEBinvestering extern financiert met een bank
lening. Primair uitgangspunt van De Veste is dat wij niet 
investeren in nietDAEB activiteiten, met uitzondering 
van activiteiten die noodzakelijk zijn om DAEB 
investeringen mogelijk te maken. Daar waar dat van 
toepassing is, houden we in de begroting rekening  
met hogere financieringskosten voor nietDAEB  
investeringen.

• Scheiding of splitsing van DAEB en niet-DAEB-  
activiteiten.

 Woningcorporaties moeten hun DAEB en nietDAEB 
activiteiten scheiden of splitsen. De voorstellen hiervoor 
moeten uiterlijk 1 januari 2017 bij de minister liggen. 

Er bestaat keuzevrijheid tussen een administratieve 
scheiding of een juri dische splitsing. In 2016 gaan we 
het splitsingsvoorstel uitwerken.

• Passend toewijzen.
 Huishoudens met huurtoeslag moeten passend naar 

hun inkomen worden gehuisvest. Met ingang van 31 
december 2015 moet elke woningcorporatie aan 95 
procent van de huurtoeslaggerechtigde huishoudens 
een woning met een huurprijs onder de aftoppingsgrens 
toewijzen. Passend toewijzen kan impact hebben op 
onze toekomstige huur inkomsten. 

• Governance en toezicht.
 Het bestuur heeft voor investeringen groter dan drie 

miljoen euro voorafgaand de goedkeuring van de Raad 
van Commis sarissen nodig.

• Verslaglegging en financiële transparantie.
 Het vastgoed moet tegen marktwaarde in verhuurde 

staat gewaardeerd worden. 
• Maatschappelijk vastgoed.
 Investeren in maatschappelijk vastgoed mag alleen 

als de omvang van de investering maatschappelijk en 
bedrijfs economisch verantwoord is, in de gemeente 
waar de woningcorporatie voldoende bezit heeft en als 
de activiteit niet tot de primaire verantwoordelijkheid 
van een andere partij (zoals de gemeente) behoort.

• Leefbaarheid.
 De leefbaarheidsuitgaven zijn gemaximeerd tot € 125 

per DAEBwoning. 
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GOVERNANCECODE
De Governancecode Woningcorporaties die eind 2006 van kracht ging, wordt elke drie jaar geëvalueerd. In 2015 heeft dat  
ertoe geleid dat er een nieuwe code is ontstaan. Daarbij hebben de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen een  
belangrijke rol gespeeld. Denk aan de parlementaire enquête, de nieuwe Woningwet en aan alle maatschappelijke  
discussies daaromheen. 
De code geeft bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties richtlijnen voor goed bestuur en toezicht. Leden van 
Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) zijn verplicht zich aan deze code te houden.
De Governancecode is nu gebaseerd op vijf principes:
• Leden van bestuur en Raad van Commissarissen hanteren normen en waarden die passen bij de maatschappelijke 

opdracht.
• Bestuur en RvC zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af.
• Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun taak.
• Bestuur en RvC gaan in dialoog met belanghebbende partijen.
• Bestuur en RvC beheersen de risico’s die zijn verbonden aan hun activiteiten.

De Veste is lid van de branchevereniging Aedes en verbindt zich daarmee aan de Governancecode.

NIEUW WONINGWAARDERINGSSTELSEL
De minister publiceerde op 14 juli 2015 de aanpassingen van het woningwaarderingsstelsel (WWS). Het WWS meet de 
kwaliteit van een huurwoning aan de hand van punten. Het aantal punten dat een huurwoning heeft, bepaalt de maximale 
huur van sociale huurwoningen. Het nieuwe puntensysteem voor huurwoningen ging in op 1 oktober 2015. De belangrijkste 
verandering is dat de WOZwaarde voor 25 procent meetelt in de waardering.

Uitgangspunt van het nieuwe WWS is dat de maximumhuren op landelijk niveau gelijk blijven. Op woningniveau treden wel 
verschuivingen op in de maximumhuur. Uit onderzoek van ABF Research blijkt dat dit geen grote schokeffecten oplevert.

In een aantal gevallen gaat de maximaal toegestane huur met meer dan 2,5 procent omhoog of omlaag. Dat betekent 
echter niet per definitie dat de daadwerkelijke huur omhoog of omlaag gaat. De huren hebben gemiddeld nog steeds een 
grote afstand tot de maximaal toegestane huren. In het nieuwe WWS blijft dat zo. Het landelijk gemiddelde van de huur 
die corporaties vragen (het zogenaamde streefhuurpercentage), is ongeveer zeventig procent van het maximum. Voor ons 
was dit 68 procent per eind 2014 en 67 procent per eind 2015. De verlaging van 1 procent wordt dus veroorzaakt door de 
nieuwe methodiek van de Woningwaardering en niet door “echte” huurprijsverlagingen. 
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2 | WE VONDEN ONSZELF OPNIEUW UIT IN 2015
 
Het jaar 2015 heeft sterk in het teken gestaan van het ontwikkelen van onze nieuwe identiteit, van wie we willen 
zijn. Dat zegt namelijk alles over hoe we werken. En dat zegt weer alles over wat we kunnen betekenen voor de 
mensen om ons heen. Daarin schuilt het wezen, de ziel van De Veste. Die ziel wordt gevormd door drie  
elementen: de waarden die ons samenbinden en die ons leiden in alles wat we doen, de droom die we delen  
en de ambitie waarvoor we keihard willen werken. 
Op basis van gesprekken met onze huurders, onze eigen mensen en belanghebbenden en aan de hand van  
de resultaten van onderzoek naar wat huurders belangrijk vinden, hebben we die waarden, die droom en die 
ambitie geformuleerd. Ze zijn van ons allemaal. Samen zijn wij De Veste. 

ONZE WAARDEN

WE ZIJN ALLEMAAL VERSCHILLEND EN DAT MAAKT ONS GELIJK 
Verschillen moeten worden gerespecteerd. Ze vormen de kleurrijke wereld, waarin we leven. Wij benaderen die verschillen 
als een grote kracht. Zonder waardeoordeel, gelijkwaardig en altijd met een gezonde portie positieve energie. We brengen 
wat we kunnen en halen wat nodig is om samen het verschil voor mensen te maken. Helpend waar het kan, prikkelend 
waar nodig. Dat is wat ons beweegt.

ORGANISATIES ZIJN ER VOOR MENSEN
We zijn een organisatie, maar geloven vooral in organiséren. Vanuit je eigen kracht, vanuit dat wat je zelf het allerleukste 
vindt om te doen. Pas dan kun je je grootste bijdrage leveren. Pas dan kunnen organisaties bijdragen aan de kwaliteit van 
leven van zoveel mogelijk mensen. Wij zijn er trots op dat we over de grenzen van onze eigen organisatie heen durven te 
kijken en zo nieuwe wegen naar morgen ontdekken. 

WE NEMEN HET PERSOONLIJK
Iedereen van De Veste ís De Veste. Stuk voor stuk zijn we allemaal ambassadeur van ons gedachtengoed. Dat gedachten
goed delen we actief en we zijn er trouw aan, ook wanneer dat even moeilijk is. Juist op die moeilijke momenten maken we 
het grootste verschil. We zijn standvastig, maar nooit star. Duidelijk, maar nooit hard. Beweeglijk als een verankerde boei 
die deinend aangeeft waar de juiste route ligt.
  

GEWOON GOED VOOR ELKAAR
Meer geven meer dan dat waarom wordt gevraagd… Dat begint bij gezond zijn. We hebben al onze feitelijke zaken dan  
ook goed voor elkaar. Dat is al een uitdaging op zich, maar we beseffen dat de meerwaarde die we willen leveren, begint  
bij waar díe opgave eindigt. We vallen niet op omdat we doen wat van ons wordt gevraagd; we zijn bijzonder omdat we 
geven wat niemand had verwacht.
 

ONZE DROOM

HIERVOOR KOMEN WE ’S OCHTENDS ONS BED UIT
We dromen van een duurzame en bewuste samenleving met liefde voor de medemens. 
Een trotse samenleving waarin iedereen in zijn of haar kracht staat en zo een zo groot mogelijke, positieve bijdrage kan 
leveren aan het eigen geluk en dat van anderen. 

ONZE AMBITIE

ZO ZORGEN WE ERVOOR DAT ONZE DROOM WERKELIJKHEID WORDT
Door er te zíjn voor mensen, écht naar ze te luisteren en te stáán voor wie we zijn en wat we zeggen, creëren we samen 
een betere woon en leefomgeving voor iedereen. Een omgeving waarin mensen worden gestimuleerd en in staat zijn de 
regie van hun eigen leven te voeren, zodat ze trots zijn en er een opwaartse, maatschappelijke spiraal ontstaat.
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3 | ENKELE ACTIVITEITEN VAN 2015 UITGELICHT
 
In 2015 werkten we nog volop aan de ontwikkeling van onze nieuwe identiteit. Onze activiteiten zijn dan ook 
nog niet (allemaal) te ordenen aan de hand van onze strategische keuzes, maar ze waren wél al gericht op 
‘worden wie we willen zijn’. Enkele activiteiten lichten we hier graag toe.

CAMPUS TERSCHELLING
Na een lang ontwikkelproces en een proces waarin de risico’s zorgvuldig werden geanalyseerd en veel energie is gestoken 
in het beheersen ervan, hebben we in 2015 definitief het besluit genomen om op Terschelling een campus met 204  
studentenwoningen te bouwen voor het Maritiem Instituut Willem Barentz (de Zeevaartschool). Daarvoor zijn we een  
partnership aangegaan met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Ook de samenwerking met de gemeente Terschelling 
was bijzonder waardevol. We gaan een campus bouwen met veel gemeenschappelijke voorzieningen, zoals studieruimtes, 
een huiskamer en sportfaciliteiten. Meer hierover verderop in dit verslag, bij 5: Activiteiten, onder Strategische keuze 6,  
We zijn goede rentmeesters.
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BUURTKANSACTIE
In juni 2015 organiseerden we voor de eerste keer ‘De Veste Buurtkans’. Een actie waarbij alle huurders werden uitgedaagd 
om een initiatief op te zetten voor het verbeteren van de leefbaarheid en de sociale samenhang in hun buurt of woon
complex. Alles was mogelijk, zolang het dat doel maar diende en men het initiatief zelf ging uitvoeren. We hebben maar 
liefst 34 inzendingen ontvangen en ze worden allemaal gerealiseerd. Daarmee was deze actie een groot succes. Meer 
hierover verderop in dit verslag, bij 4: Activiteiten, onder Strategische keuze 4, Leefbaarheid. 

NIEUWE WEBSITE
In december is onze nieuwe website opgeleverd, geheel passend bij onze nieuwe identiteit. De website is nog steeds volop 
in ontwikkeling en zal in 2016 verder worden uitgebreid met onder meer een portal, waar huurders kunnen inloggen om 
online zelf zaken te regelen. Natuurlijk blijven ook onze mensen gewoon persoonlijk bereikbaar. 
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OLDENHAGHEN, OMMEN
Het nieuwbouwcomplex Oldenhaghen in Ommen 
werd deels in 2015 opgeleverd. In december 
werden 59 appartementen en een wijksteunpunt 
opgeleverd. De overige appartementen en alge
mene ruimtes worden in het eerste kwartaal  
van 2016 opgeleverd. In een partnership met de 
Saxenburgh Groep en de Baalderborg Groep  
huisvesten we daar 59 ouderen met een zorg
vraag en achttien mensen met een verstande
lijke beperking. Meer hierover verderop in dit 
verslag, bij 5: Activiteiten, onder Strategische 
keuze 6, Rendement van ons bezit.

INRICHTING 
ATRIUM ANGELI 
CUSTODES,  
RAALTE
Samen met de bewoners hebben 
we een plan bedacht voor de 
inrichting van het atrium van het 
appartementencomplex Angeli 
Custodes in Raalte. De bewoners 
kunnen elkaar hier ontmoeten en 
op informele wijze elkaar onder
steunen en helpen. Het onderhoud 
van het atrium wordt deels door 
de bewoners zelf verzorgd. Meer 
hierover verderop in dit verslag, bij 
5: Activiteiten, onder Strate gische 
keuze 4, Leefbaarheid.

WOONRUIMTEVERDELING
In 2015 hebben we besloten dat we een nieuw woonruimteverdeelbeleid en systeem gaan hanteren. De voorbereidingen 
zijn in volle gang. In het voorjaar van 2016 wordt het nieuwe systeem gelanceerd. Het mooie hiervan is dat we samen
werken met collega corporatie Beter Wonen Vechtdal. We willen allebei een toegankelijk, transparant, eerlijk en recht vaardig 
woonruimteverdeelsysteem. Door onze samenwerking kunnen we een grote groep woningzoekenden in het Vechtdal 
optimaal en eenduidig van dienst zijn. Op basis van het uitgangspunt dat een woningzoekende optimale keuzevrijheid krijgt, 
willen we overgaan op een aanbodmodel. 
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4 | OVER DE VESTE

ORGANOGRAM
 

In 2015 hebben we onszelf opnieuw uitgevonden. We weten wie we willen zijn. Omdat dit de basis is van hoe we willen 
werken, hebben we ook naar onze organisatie gekeken. We zijn een organisatie, maar geloven vooral in organiséren.  
Vanuit je eigen kracht, vanuit dat wat je zelf het allerleukste vindt om te doen. We hebben onze mensen daarom rollen  
en verantwoordelijkheden gegeven. De functies en taakomschrijvingen hebben we losgelaten. Dit betekent ook dat ons 
organogram nieuw is. In de figuur hebben we onze nieuwe organisatie weergegeven.

VERBINDINGEN 

We zijn op 31 december 2015  
honderd procent eigenaar van:
1. Salland Vastgoed  

Participaties BV.
2. De Veste Project ontwikkeling BV.
3. De Veste Plan ontwikkeling BV.
4. WOM Atol-Zuiderzeewijk BV.

Die deelnemingenstructuur ziet er  
zo uit: 

Alle deelnemingen zijn volledig geconsolideerd opgenomen in de jaarrekening. Ze hebben als doelen: het ontwikkelen van 
projecten en het verkrijgen, verwerven, vervreemden, huren, verhuren, vervaardigen, administreren, financieren, beheren, 
exploiteren en bezwaren van onroerende zaken en andere goederen. 
In deze deelnemingen is een deel van ons commercieel bezit ondergebracht: Grondposities, twee gerealiseerde koop
projecten en twee commerciële huurwoningen. In 2015 is één kavel verkocht. De kavels van de koopprojecten zijn bouwrijp 
en staan te koop. De twee commerciële huurwoningen zijn verkocht in 2015. In de deelnemingen vinden geen nieuwe 
(projectontwikkelings)activiteiten meer plaats.

De Veste. 

de besturing  
Directeur-bestuurder 

de governance  
Risk & Control manager

de besturing  
Manager Wonen

de besturing  
Manager Ondersteuning

Innovatie 
Aanjager 

Bedrijfsondersteuning 
Boekhouding

ICT - facilitair - Inkoop 
Business control
Financial control

Communicatie
Directie Secretariaat

P&O
 

Tech.-ondersteuning 
Onderhoudsbegroting

Projectleider
Planner 

Onderhoud 
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ONZE MENSEN

MEDEWERKERS PER 31 DECEMBER 2015

Fulltime equivalents (FTE’s) exclusief oproepkrachten  
en gedetacheerden

42,4

Aantal mensen 44

Percentage parttimers 18,2%

Percentage vrouwen 38,6%

Percentage mannen 61,4%

Aantal mensen nieuw in dienst 0

Aantal mensen uit dienst 4

Aantal mensen in de leeftijdscategorie 20 tot 35 jaar 19

Aantal mensen in de leeftijdscategorie 35 tot 50 jaar 10

Aantal mensen in de leeftijdscategorie 50 tot 65 jaar 15

Gemiddelde leeftijd 41,3 jaar

Verzuimpercentage 2,6%

Gemiddeld aantal ziekmeldingen per persoon 1,1
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5 | STRATEGISCHE KEUZES
Na het formuleren van onze waarden, droom en ambitie zijn we gaan nadenken hoe we dit alles kunnen 
verwezenlijken. Uiteindelijk hebben we daarvoor – samen met al onze mensen – nieuwe strategische keuzes 
gemaakt. We focussen op zes aspecten:
• We transformeren intern.
• We bouwen aan partnerships.
• We gaan voor een passende woning voor jou en voor ons.
• We willen continu verbeteren.
• We gaan voor het experiment.
• We zijn goede rentmeesters.
 
Gerelateerd aan de strategische keuzes ondernamen we veel in 2015.

STRATEGISCHE KEUZE 1: WE TRANSFORMEREN INTERN 

WE INVESTEERDEN IN ORGANISATIEONTWIKKELING
In 2015 was onze organisatie volop in beweging. Zoals gezegd hebben we een nieuwe identiteit ontwikkeld en dat heeft 
ook ertoe geleid dat al onze mensen een andere rol hebben gekregen dan voorheen. Hiervoor hebben we in nauwe  
afstemming met de Ondernemingsraad een Sociaal Plan opgesteld. We hebben er voor gekozen om hoofdzakelijk  
de talenten en drijfveren van onze mensen als basis te hanteren in de plaatsingsprocedure. 
Vooral de manier waaróp we ons werk doen, is heel anders geworden: meer vanuit verbinding en samenwerking, meer 
luisteren, meer aanwezig zijn. We zullen de komende jaren blíjven investeren in de ontwikkeling van onze mensen.

WE INVESTEERDEN IN BEDRIJFSVOERING
We hebben een grote professionaliseringsslag gemaakt op de gebieden van communicatie, ICT, risicobeheersing, prestatie
management, vastgoedsturing en financiële beleids en bedrijfsvoering. Deze investeringen lopen nog jaren door maar zijn 
hard nodig om onze organisatie goed te kunnen laten functioneren. 

COMMUNICATIE
In 2015 hebben we onze nieuwe merkidentiteit ontwikkeld: het logo, de huisstijl en thematiek. Die sluit naadloos aan op wie 
we willen zijn. De lancering van de nieuwe merkidentiteit vond medio december plaats via diverse communicatiemiddelen. 
We zijn persoonlijk naar de huurders toegegaan en hebben in de wijken met hen kennis gemaakt en verteld wie “De nieuwe 
Veste” is en waar we voor staan. Er werd enthousiast gereageerd op onze nieuwe aanpak. Ook werd de eerste versie van 
onze nieuwe website gelanceerd, die we het komende jaar verder uitbreiden, professionaliseren en nog meer laten aan
sluiten op de wensen van de gebruikers. In 2016 bouwen we de in en externe communicatie verder uit. 

ICT    
We zijn in 2015 tot de conclusie gekomen dat ons ICTlandschap, zowel organisatorisch als technisch, op vele fronten kan 
en moet worden verbeterd. In en externe ontwikkelingen hebben grote impact gehad op ons beleid en onze bedrijfsvoering 
en daarmee ook op de ICTondersteuning. We hebben ICT een eigen rol gegeven onder de manager Ondersteuning en een 
deel van het beheer is bij een externe partij ondergebracht. 
In 2015 hebben we het ICTbeleid vormgegeven in een ICTbeleidsplan en zijn we gestart met de implementatie.  
In het beleid hebben we, passend bij wie wij willen zijn, uitgangspunten gekozen waarop we onze toekomstige  
ICTprojecten baseren.
In 2015 zijn we ook gestart met een inventarisatie van het gebruik van ons systeem in samenhang met de mogelijkheden. 
We hebben geconstateerd dat we nog veel efficiencyverbeteringen kunnen behalen door die mogelijkheden optimaal te 
benutten. Daarnaast hebben we geïnvesteerd (en gaan we nog verder investeren) in softwareproducten, daar waar het 
primaire systeem de ondersteuning niet kon bieden. 
Tot slot zien we dat externe ontwikkelingen zoals de Woningwet (bijvoorbeeld splitsing DAEB / nietDAEB en vernieuwde 
eisen op het gebied van toezicht en verslaglegging) en wijziging van het Woningwaarderingssysteem impact hebben op 
hoe we onze systemen gebruiken en inrichten.
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RISICOBEHEERSING 
Om aan de hand van onze waarden onze ambitie te kunnen volgen en zo onze droom te kunnen verwezenlijken, is het 
belangrijk dat we de risico’s kennen en beheersen. Behalve de specifieke rollen van de Risk & Control manager en Business 
Control vinden we dat alle mensen van De Veste zich bewust moeten zijn van de risico’s die hun activiteiten met zich mee 
brengen. In 2015 hebben we ons risicomanagement systeem ingevoerd. Risico’s hebben we geïnventariseerd, gecatego
riseerd en gekoppeld aan onze strategische keuzes. We willen wat betreft deze keuzes “in control” zijn. Voor ons betekent 
dit dat de resultaten die we boeken in overeenstemming zijn met onze verwachtingen. In het in 2015 opgestelde plan van 
aanpak “Risicomanagement” zijn we verder ingegaan op de beheersingsmaatregelingen en de wijze van monitoring.
 
We hebben een conservatieve houding wat betreft het aangaan van risico’s. We beperken de risico’s zodat ze aanvaard
baar en beheersbaar zijn. Als we inzoomen op onze strategische keuzes en hierbij de risico’s wegen, zien we dat vooral 
ons transformatieproces hierin risico’s herbergt. We hebben in 2015 onze droom en ambities beschreven, we weten aan 
de hand van onze waarden hoe we als De Veste ons in het maatschappelijke veld willen begeven. Het management team 
heeft in haar coachende rol de verantwoordelijkheid dat we de verwachtingen ten aanzien van vooral het partnership en de 
passende woning voor jou en voor ons gaan waarmaken. Daarnaast beschouwen wij de verplichte woningmarktregionali
sering als belangrijk risico. Hoe de woningmarktregio vorm wordt gegeven bepaalt in belangrijke mate onze transformatie
opgave. Wij streven er naar dat wij in onze gehele werkgebied onze investeringsopgave kunnen blijven uitvoeren.

PRESTATIEMANAGEMENT
In het kader van het constant meten van onze prestatie (prestatiemanagement), hebben we een nieuwe management
rapportage ontwikkeld. We werken vanuit onze strategische keuzes en focuspunten toe naar succesbepalende factoren  
en kritische prestatie indicatoren. Op die manier meten we de realisatie van onze ambitie. Onze begroting voor 2016 die  
we het afgelopen jaar hebben opgesteld, is in lijn met de methodiek van het prestatiemanagement. 

FINANCIËN EN VASTGOEDSTURING
In 2015 stelden we diverse financiële beleidsstukken op: ons algehele financieel beleidsplan, ons investeringsstatuut en 
ons treasurystatuut. Ook zijn we voor het eerst gaan werken met een kadernota voorafgaand aan het opstellen van de 
begroting. De begroting zelf is vervolgens ook opgebouwd uit de activiteiten die we van plan zijn te gaan ondernemen. 

Op het gebied van onze vastgoedportefeuille hebben we op basis van een uitgebreide omgevingsanalyse in combinatie 
met onze strategische keuzes bepaald hoe onze ideale portefeuille samengesteld moet zijn. Dit hebben we vastgelegd in 
een portefeuilleplan. We hebben het portefeuilleplan met onze belangrijkste stakeholders besproken en op basis van hun 
opmerkingen soms bijgesteld. 

Al met al hebben we een bewustwordingsslag gemaakt óók op financieel gebied.

STRATEGISCHE KEUZE 2: WE BOUWEN AAN PARTNERSHIPS
De wereld om ons heen is voortdurend in ontwikkeling en veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op. Door met  
andere organisaties onze krachten te bundelen staan we sterker en kunnen we veel meer zaken oppakken. Iedere orga
nisatie brengt daarbij een eigen specialisme in. We zoeken de samenwerking op verschillende manieren en ver schillende 
momenten op. We willen met onze partners integraal werken aan een gezamenlijk, succesvol resultaat. Betrokkenheid en 
betrouwbaarheid zijn hierbij kernwoorden.

BETROKKENHEID EN BETROUWBAARHEID
Periodiek hebben op bestuurlijk niveau overleggen plaatsgevonden met onze partners en stakeholders. Daar waar een 
gezamenlijke opgave ligt, betrekken we onze stakeholders actief bij onze beleidsontwikkeling en activiteiten. In 2015 
kwam dat tot uiting in de opstelling van ons portefeuilleplan, de prestatieafspraken en in de voorbereiding van vernieuwde 
huurdersparticipatie. Als onze belanghebbenden zien wij maatschappelijke organisaties, gemeenten in ons werkgebied, 
huurdersverenigingen, de Universiteit Twente, collegawoningcorporaties en leveranciers. 

PORTEFEUILLEPLAN
In 2015 hebben we ons portefeuilleplan besproken met alle gemeenten waarin we actief zijn (Enschede, Dalfsen, Harden
berg, Ommen en Terschelling), Universiteit Twente, collegacorporaties (SJHT, Beter Wonen Vechtdal en Vechthorst) en 
huurdersorganisaties (VHB, SHH, De Brandaris).
Dat plan geeft – aan de hand van de wensportefeuille – de transformatieopgave (voor de langere termijn) van ons bezit 
weer. Het is geen statisch document. We beoordelen jaarlijks of het nog voldoet aan de wensportefeuille. De gesprekken 



Jaarverslag 2015 
5 | Strategische keuzes 15

met onze belanghebbenden gebruiken we om bespreekbaar te maken waar de gezamenlijke opgave ligt en hoe we die  
kunnen vervullen. In 2016 krijgt dit een vervolg door ook met Saxion Hogescholen en de zorginstellingen het portefeuille
plan te bespreken. 

PRESTATIEAFSPRAKEN
In Enschede en Hardenberg hebben we samen met collegacorporaties, huurdersorganisaties en de gemeenten gesproken  
over prestatieafspraken. In Enschede hebben we in het voorjaar van 2015 prestatieafspraken getekend met SJHT en de  
gemeente. In Hardenberg zijn in 2015 gesprekken gevoerd met collegacorporatie Beter Wonen Vechtdal, huurders
organisaties en de gemeente over de inhoud van de prestatieafspraken. Die worden naar verwachting getekend in het 
eerste kwartaal van 2016. 

In de gemeenten Ommen, Dalfsen en Terschelling worden de prestatieafspraken in 2016 opgesteld.  
De huurders orga nisaties worden als volwaardig partner in het proces betrokken.

HUURDERSORGANISATIES
Er zijn drie formele organisaties die onze huurders vertegenwoordigen:
• Huurdersvereniging Verenigd Huurbelang Ommen.
• Stichting Huurdersbelangen Hardenberg.
• Huurdersvereniging De Brandaris (Terschelling).

In 2015 zijn met de huurdersvertegenwoordigers diverse gesprekken gevoerd op bestuurlijk niveau. Ook hebben we zes 
informatiebijeenkomsten georganiseerd, veelal voorafgaand aan adviesaanvragen. Hierbij waren alle huurdersvertegen
woordigers aanwezig. De onderwerpen die daarbij werden besproken, waren:
• Huurverhoging 2015
• Verkoopbeleid
• Duurzaamheidsbeleid
• Vernieuwing huurdersparticipatie
• Begrotingskaders
• Portefeuilleplan
• Vluchtelingen/statushouders
• Woonruimteverdeelbeleid

De huurdersvertegenwoordigers hebben over de eerste drie onderwerpen advies gegeven. Met betrekking tot het verkoop 
en duurzaamheidsbeleid waren deze adviezen positief. Hierbij moet worden aangetekend dat De Brandaris heeft geadvi
seerd om voor Terschelling een apart verkoopbeleid vast te stellen. Dit advies hebben we gemotiveerd afgewezen. 
Met betrekking tot de huurverhoging 2015 adviseerde VHB Ommen om voor alle huurders een huurverhoging van één 
procent te berekenen, in plaats van alleen voor huurders met een laag inkomen (tot € 34.229,00). Dat advies hebben we 
afgewezen. De inkomens boven € 34.229,00 betalen gemiddeld een lagere huur dan de inkomens beneden € 34.229,00. 
De hoogste inkomens wonen dus in de goedkoopste woningen. Ook het advies van SHH om een verschaling toe te passen 
in de huurverhoging voor huurders met een inkomen boven € 34.229,00 (in drie categorieën) hebben we niet opgevolgd. 
Hiervoor geldt enerzijds hetzelfde argument als voorgenoemde, en anderzijds beschikken we niet over meer gedetailleerde 
inkomensgegevens om meer differentiatie te kunnen toepassen. De redenen waarom we deze adviezen niet hebben over
genomen, zijn uitgebreid met de huurdersvertegenwoordigers besproken. 
In 2015 hebben we samen met de vertegenwoordigers van de huurders gekeken naar hoe hun participatie kan worden 
vernieuwd. We hebben gebrainstormd over het ‘why’ van de Golden Circle van Simon Sinek. Waarom zijn er huurders
vertegenwoordigers? Wat is hun droom? Wat zijn de doelen? En wat is de toegevoegde waarde? Met de uitkomsten van 
die brainstorm willen we in 2016 de huurdersparticipatie verder vormgeven.

VASTGOEDPROJECTEN
In 2015 hebben we in partnership twee grote projecten gerealiseerd of voorbereid: Oldenhaghen in Ommen en Campus 
Terschelling.

OLDENHAGHEN
In december is de eerste fase van appartementencomplex Oldenhaghen opgeleverd. In totaal zijn 59 woningen opgeleverd 
en verhuurd aan Saxenburgh Groep. De overige appartementen worden begin februari 2016 aan de Baalderborg Groep 
opgeleverd. In nauwe samenwerking met de beide zorgorganisaties realiseren we hier in totaal 75 woningen waar een 
gemengde doelgroep samen leeft en zorg ontvangt. Door de combinatie van ouderenzorg en gehandicaptenzorg ontstaat 
er een dynamiek die bijzondere maatschappelijke effecten oplevert én die de zorgefficiency verhoogt. 
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CAMPUS TERSCHELLING
Met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en de gemeente Terschelling zijn we een langdurig, nauw samenwerkings
verband aangegaan voor de realisatie van een nieuwe campus voor het Maritiem Instituut Willem Barentsz. Om die 
realisatie mogelijk te maken is buiten de kaders gedacht en een risicoverdeling overeengekomen. Verder wordt gezamenlijk 
inhoud gegeven aan de communicatie, zoals het inventariseren van de wensen van de studenten. Aan dit project is een 
langdurige en zorgvuldige voorbereiding voorafgegaan. 
In 2016 zullen we beginnen met de bouw. De NHL zal verder investeren in het maritiem onderwijs op Terschelling, onder 
andere door middel van een forse investering in de onderwijsfaciliteiten van het Maritiem Instituut. 

STRATEGISCHE KEUZE 3: WE GAAN VOOR EEN PASSENDE WONING 
VOOR JOU EN ONS
De ideale match tussen vraag en aanbod, dat is waarnaar we streven. Dat houdt in dat we alles in het werk zetten om op 
alle fronten ons aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag van de bewoners. Zowel qua woongenot, als wat 
betreft locatie, kosten, inkomsten en huidige en toekomstige wensen. 

HUURDERS
We willen mensen met een lager inkomen comfortabele woningen bieden voor een betaalbare prijs. In de woningen in het 
Vechtdal en op Terschelling wonen vooral alleenstaanden, samenwonenden en gezinnen. In een deel van de woningen 
wonen specifiek senioren. 
Op de campus van Universiteit Twente in Enschede bieden wij huisvesting aan ruim 2100 nationale en internationale  
studenten. Op Terschelling wonen circa 200 eerste en tweedejaars studenten van het Maritiem Instituut Willem Barentz. 
Ook huisvesten we via diverse zorgorganisaties circa 650 mensen in zorgwoningen in het Vechtdal. 

WONINGTOEWIJZINGEN
In totaal hebben we 1.347 woningen/woonruimtes toegewezen aan woningzoekenden (dat is exclusief 60 toewijzingen 
aan een zorgpartij en 12 toewijzingen van diverse bedrijfsruimten, verenigingsruimten en parkeerplaatsen). In het Vechtdal 
ging het om 205 woningen, op Terschelling 22 en in Enschede 1.120. Woningzoekenden weten zelf het beste hoe ze willen 
wonen. Keuzevrijheid staat hierbij voorop. Toch zijn wij vanuit de wet gebonden aan een aantal regels, waaronder de toe
wijzingsnorm. In de tabel hieronder staan de percentages en de normen voor de toewijzingen voor 2015 weergegeven. 

TOEWIJZINGEN VAN 1.340 WONINGEN MET EEN HUURPRIJS MINDER DAN € 710,68 PER MAAND IN 2015.  
(BEDRAGEN: PRIJSPEIL 1 JANUARI 2015.)

INKOMEN HUURDER PERCENTAGE  
TOEWIJZINGEN

TOEWIJZINGSNORM  
TOT 1 JULI 2015

TOEWIJZINGSNORM  
NA 1 JULI 2015

Kleiner dan € 34.911 98,6% 90% 80%

Tussen € 34.911 en  
€ 38.950 0,6%

10%
10%

Groter dan € 38.950 0,8% 10%

Vanaf 1 januari 2016 geldt naast de inkomenstoets, ook een passendheidstoets. 
De woningwet eist dat 95 procent van de toewijzingen aan huishoudens met een inkomen tot en met de huurtoeslaggrens 
een kale huur heeft tot en met de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag. 

HUISVESTING BIJZONDERE DOELGROEPEN
AFSPRAKEN MET MAATSCHAPPELIJKE PARTNERS
In 2015 hebben we eerste, verkennende gesprekken gevoerd met diverse zorgorganisaties over het huisvesten van  
bijzondere doelgroepen. Concrete afspraken hierover worden in 2016 gemaakt. Wel hebben we met Samen Doen (het  
Sociale Netwerkoverleg in de gemeentes Ommen en Hardenberg) al afspraken gemaakt over het huisvesten van mensen 
met een urgentievraag. Deze huisvestingsvragen hebben we kunnen realiseren.
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HUISVESTING STATUSHOUDERS
In samenwerking met Gemeente OmmenHardenberg bieden we huisvesting aan mensen met een verblijfstatus. Door de 
grote toestroom van vluchtelingen is het aantal te huisvesten statushouders in 2015 aanzienlijk toegenomen. Elk halfjaar 
geeft de overheid aan hoeveel statushouders een gemeente moet huisvesten. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asiel
zoekers) bepaalt vervolgens welke statushouders in welke gemeente gaan wonen. In 2015 hebben we 27 woningen  
verhuurd aan statushouders in het Vechtdal. In Hardenberg 13, in Ommen 13 en in Dalfsen 1 woning. In totaal hebben  
we 46 statushouders in deze woningen gehuisvest. Daarmee hebben we onze doelstelling voor het huisvesten van status
houders behaald. In 2016 wordt onze opgave om mensen met een verblijfstatus te huisvesten opnieuw groter. Het aantal 
is te groot om dit alleen via de reguliere huisvesting te kunnen invullen. In 2015 zijn we gestart met het opstellen van een 
plan om alternatieve vormen van huisvesting te realiseren voor woonurgenten, waaronder statushouders. In 2016 worden 
die plannen gerealiseerd. 
 
HUISVESTING MENSEN MET URGENTIE
In 2015 hebben we vijf keer urgentie verleend. In twee gevallen ging het daarbij om ernstige, sociale problematiek. In drie 
situaties was het verkrijgen van een woning voor mensen met diverse sociale problemen een wezenlijke bijdrage om – in 
combinatie met begeleiding – een goede stap voorwaarts te kunnen zetten in hun levenssituatie. 

GEZAMENLIJK WOONRUIMTEVERDEELSYSTEEM
In 2015 zijn we in samenwerking met Beter Wonen Vechtdal begonnen met de ontwikkeling van een nieuw woonruimte
verdeelsysteem voor al onze woningen. In 2015 zijn we gestart met de beleidsvorming en ons programma van eisen voor 
het systeem. Op basis van het uitgangspunt dat een woningzoekende optimale keuzevrijheid krijgt, willen we overgaan op 
een aanbodmodel. Dit houdt in dat inschrijfduur als belangrijkste criterium wordt gehanteerd om te bepalen welke woning
zoekende in aanmerking komt voor een woning. In 2016 geven we hieraan verder vorm en introduceren we het systeem bij 
de woningzoekenden.
In Enschede werkten we in 2015 aan de voorbereiding van een gezamenlijke portal waarop al het woningaanbod voor 
jongeren en studenten van De Veste, SJHT, Universiteit Twente en Saxion Hogeschool Enschede getoond wordt. Ook de 
gemeente participeert als partner hierin. In 2016 zal de portal worden geïntroduceerd. 

BEWUSTWORDING ENERGIEVERBRUIK
Om de woonlasten van onze huurders zoveel mogelijk te optimaliseren willen we bij hen een grotere bewustwording  
creëren met betrekking tot energieverbruik. 

In 2015 zijn we gestart met de voorbereidingen van het eerste project om de bewustwording van energieverbruik onder 
studenten te vergroten. Samen met Universiteit Twente, GeneratIn (een kennisnetwerk van jonge duurzaamheidsprofes
sionals) en duurzaamheidsadviesbureau Zienenergie werken we aan het verduurzamen van de campus. De technologische 
kennis van de studenten van Universiteit Twente wordt binnen deze samenwerking gekoppeld aan onze maatschappelijke 
kennis in een zogenaamd ‘Living Lab’ voor technische innovatie met een maatschappelijke impact. Doelen zijn: (op de  
korte termijn) het stimuleren van duurzaam gedrag van studenten op de campus en (op de langere termijn) het gezamen
lijk ontwikkelen van innovatieve, duurzame woningbouw. 

Woongroepen van studenten op de campus worden uitgedaagd om in competitie een zo hoog mogelijke energiereductie te 
realiseren. Begin 2016 start die competitie onder de naam Sustain a Battle. 

In 2016 zullen we ook activiteiten ontwikkelen om bij huurders in het Vechtdal en op Terschelling de bewustwording van 
energieverbruik te vergroten. Deze activiteiten vinden gelijktijdig met de uitvoering van de verduurzamingsprojecten van de 
woningen plaats. 

VERDUURZAMEN VAN WONINGEN 
We hebben de ambitie om ons woningbezit te verduurzamen. In eerste instantie hebben we het afgelopen jaar hiervoor een 
duurzaamheidsbeleid opgesteld. Hierin worden de volgende ambities op het gebied van duurzaamheid voor de komende 
jaren omschreven:
• Op energetisch vlak willen we dat het gehele woningbezit in 2020 gemiddeld uitkomt op energielabel B (Energie 

Index < 1,4).
• In 2020 geen woningen meer met energielabel E, F of G.
• 10% energiebesparing door bewustwording en gedragsverandering van huurders (gebruikersgebonden energie-

verbruik) in 2020.
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Ambities met betrekking tot maatschappelijk ondernemen worden vanaf 2016 verder uitgewerkt. De eerste stap in het 
verduurzamen van onze woningen is inmiddels gezet. 
Het afgelopen jaar hebben we grondige voorbereidingen getroffen voor een pilotproject van circa honderd woningen.  
De uitvoering daarvan is eind 2015 gestart en we verwachten in maart 2016 af te ronden. In de komende jaren worden 
circa 3.000 woningen energetisch verbeterd. We hebben hiervoor een bedrag van € 30 mln gereserveerd.

STRATEGISCHE KEUZE 4: WE WILLEN CONTINU VERBETEREN 
Met onze strategische keuze “continu verbeteren” bedoelen we zowel het continu mooier maken van de wereld om ons 
heen als het telkens verbeteren van onze eigen dienstverlening. Zó dat we nog meer aansluiten op de wensen en behoeftes 
van onze huurders en stakeholders. We hebben het dan onder meer over leefbaarheid, huisuitzettingen, over onze klant
gerichtheid, het optimaliseren van processen en het ontwikkelen van onze mensen. 

LEEFBAARHEID
Om continu een optimale woon en leefomgeving voor onze 
huurders te creëren werken we aan de leefbaarheid in onze 
dorpen, buurten en wijken. In 2015 zijn we voor het eerst 
gestart met diverse activiteiten op dat gebied.

BUURTKANSACTIE
In juni 2015 startten we met ‘De Veste Buurtkans’. Alle huur
ders werden uitgedaagd om een initiatief op te zetten voor het 
vergroten van de leefbaarheid in hun buurt of wooncomplex. 
Iedere huurder ontving een waardecheque van € 50,00 die 
verzilverd kon worden als er samen met de buren een initiatief 
werd opgezet. Alles was mogelijk, zolang het de sociale  
samenhang en de leefbaarheid maar blijvend zou vergroten 
en het initiatief door de huurders zelf uitgevoerd werd.  
Hoe meer buurtbewoners meededen, hoe hoger het verzamelde bedrag 
werd. Daarnaast was er per regio één winnaar. Die kreeg een verdubbeling voor het 
initiatief. De leefbaarheidsinitiatieven ‘Veranda De Boeg’, ’Diverse Ideeën Máxima Staete’ en ‘Vuurplaats & BBQ Calslaan’ 
waren de winnaars op Terschelling, in het Vechtdal en in Enschede. Door een onafhankelijke jury werden deze ideeën als 
de beste beoordeeld. De bewoners van ‘Huize 11’ dienden het idee in om een vuurplaats en een barbecue te realiseren 
en kregen daarvoor 91 stemmen van buurtbewoners. In het Vechtdal had de familie Kleis samen met medebewoners van 
Máxima Staete verschillende ideeën om de saamhorigheid in het complex te vergroten. Op Terschelling wilden Nel, Baukje 
en Margo bij De Boeg een veranda plaatsen om samen meer buiten te kunnen zitten, waardoor het onderlinge contact zou 
worden verbeterd. Zij wisten maar liefst 133 buurtbewoners voor hun plannen te enthousiasmeren.

In totaal kwamen we uit op maar liefst 34 initiatieven en 
ze worden allemaal gerealiseerd. Het doel van deze actie 
is daarmee zeker bereikt. Alle initiatieven die de steun van 
buurtgenoten hadden, hebben het verzamelde bedrag 
gekregen en kunnen hun idee gaan uitvoeren. In totaal 
investeerden we een bedrag van € 45.000. Een deel van de 
initiatieven zal nog in 2016 doorlopen. 

CONVENANT OMMEN ARMOEDEVRIJ
De Stichting Ommen Samen Sterk, Stichting KVriendelijk, 
de gemeente Ommen en De Veste hebben elkaar in 2015 
gevonden in de bestrijding van armoede in Ommen. Op 
3 december 2015 organiseerden we samen een sociale 
conferentie onder de noemer ‘Ommen armoedevrij’. 
De samenwerkende partijen willen bewustwording creëren 
bij maatschappelijke organisaties die actief zijn (of willen 
zijn) op het gebied van armoedebestrijding. Het uiteinde
lijke doel is meer samenwerken, buiten bestaande kaders 
denken en gezamenlijk met oplossingen komen die partijen 
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afzonderlijk niet zouden hebben bedacht. Hierbij staat de maat schappelijke opgave centraal en niet de belangen van de 
individuele organisaties. 
Tijdens de conferentie werd door 13 maatschappelijke organisaties een convenant ondertekend, waarmee een eerste stap 
werd gezet in het sluiten van een gemeentebreed verbond tegen armoede en sociale uitsluiting.

In het voorjaar van 2016 wordt een vervolgbijeenkomst georganiseerd, waarbij de betrokken partijen hun activiteiten op het 
gebied van armoedebestrijding kunnen presenteren. De concrete bijdragen en activiteiten van in totaal dertien organisaties 
en groepen bepalen gezamenlijk de Lokale Sociale Agenda 2016. Hierin staan de stappen die in 2016 worden gezet om 
een armoedevrij Ommen dichterbij te brengen. Het einddoel is dat Ommen in 2020 armoedevrij is. 

WIJKSCHOUWEN
In alle gebieden zijn in 2015 wijkschouwen voorbereid. Met de betrokkenen (bewoners, gemeente, politie, huurders
verenigingen etc.) wordt een ronde gedaan door de wijk en worden de belangrijkste pijnpunten in de woonomgeving 
besproken. Aansluitend gaat men gezamenlijk rond de tafel en wordt afgesproken welke pijnpunten worden opgepakt, 
wanneer en door wie. 
In het Vechtdal werd de wijkschouw gehouden in het wooncomplex De Maalderij samen met bewoners, gemeente  
(onderhoud openbare ruimte en WMO woningen) en de politie. Gezamenlijk werd geconcludeerd dat de onderhoudsstaat 
van het groen en de openbare ruimte kon worden verbeterd. Daarnaast waren er wensen om de leefomgeving veiliger te 
maken door de verlichting te verbeteren en de toegang van de gezamenlijke bergingen aan te passen (om hangjongeren te 
weren). We hebben gezamenlijk afspraken gemaakt voor concrete verbeteringen. 
In 2016 worden de wijkschouwen gehouden op Terschelling en in Enschede en er komen nieuwe wijkschouwen in  
het Vechtdal.

VRIJWILLIGERSWERK MENSEN DE VESTE
We vinden het van belang dat we ook zelf onze betrokkenheid laten zien. Mensen van De Veste hebben daarom in 2015 
vrijwilligerswerk gedaan voor cliënten van de Stichting Present. Die stichting zet zich in voor mensen die te maken hebben 
met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Teams van onze collega’s hebben geholpen met het  
uitvoeren van achterstallig onderhoud in en rondom een woning en met het verzorgen van een gezellige middag voor  
mensen met een psychiatrische beperking.

INRICHTING ATRIUM ANGELI CUSTODES, RAALTE
In 2015 zijn we begonnen met het samen met bewoners 
inrichten van het atrium van het in 2014 opgeleverde 
nieuwbouwcomplex De Scheper bij Angeli Custodes in 
Raalte. Het Atrium, in het midden van het gebouw, is een 
open ruimte die nog niet was ingericht. Het doel was 
om in het proces én met de daadwerkelijke inrichting 
van het atrium de onderlinge, sociale band tussen de 
huurders van De Scheper te bevorderen. De Veste en de 
Zorggroep Raalte hebben de bewoners ondersteund en 
gefaciliteerd om tot een ontwerp te komen de samen
hang stimuleert. 
     

BEPERKEN VAN UITZETTINGEN
Eén van de doelen in het thema Constant Verbeteren is het 
zoveel mogelijk beperken van uitzettingen. Ons incassoproces is op een aantal 
punten aangepast, met méér aandacht voor persoonlijk contact zoals huisbezoeken.  
Ook hebben we de samenwerking met onze partners in het maatschappelijk middenveld geïntensiveerd om het aantal 
uitzettingen te kunnen beperken. 

Daarnaast werken we samen met het Leger des Heils om mensen die aanzienlijke sociale of financiële problemen hebben 
en die niet door andere zorg en welzijnsinstellingen kunnen worden geholpen, woonruimte te (blijven) bieden. In dat kader 
hebben wij in 2015 met één gezin een alternatief huurcontract afgesloten, waarvan begeleiding door het Leger des Heils 
deel uitmaakt. 
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Dit houdt in dat het huurcontract overgaat op naam van het Leger des Heils en dat de bewoners in hun huis kunnen blijven 
wonen. Op dit moment huren in totaal vier mensen via het Leger des Heils (met woonbegeleiding). In 2015 is met vier 
huurders de begeleiding van het Leger des Heils succesvol beëindigd. Zij huren opnieuw zelfstandig van ons. 

Ondanks al onze inspanningen hebben we in 2015 toch het huurcontract met één bewoner moeten beëindigen. 

KLANTGERICHTHEID  
TEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING EN WONING
We zijn continu bezig met het monitoren en het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening. Daarbij vinden we 
het belangrijk wat huurders van de kwaliteit van hun woning en onze dienstverlening vinden. Elk kwartaal vragen we hen 
naar hun tevredenheid daarover door middel van een schriftelijk tevredenheidsonderzoek. Op een enquêteformulier kunnen 
huurders een cijfer geven voor diverse onderdelen. Natuurlijk is er ook ruimte voor toelichting.
In 2015 kwam de tevredenheid over de dienstverlening uit op een 7,5 en over de woning op een 7,7. 
In 2016 gaan we het monitoren van onze dienstverlening anders opzetten. We willen intensiever met de bewoners in  
gesprek gaan en zo te weten komen waar hun wensen liggen met betrekking tot onze dienstverlening en de kwaliteit van 
hun woning. 

KLACHTENMANAGEMENT
Onze klachtenprocedure bestaat uit:
• een interne procedure (binnen onze organisatie), 
• een externe procedure (bij de Geschillencommissie) en
• een procedure bij de Huurcommissie.

Voordat een klacht door de Geschillencommissie kan worden behandeld, moet eerst de interne procedure zijn gevolgd.  
Dat betekent dus dat de klacht in eerste instantie intern beoordeeld wordt. Als de klager niet tevreden is met de afhande
ling kan deze klacht voorgelegd worden aan de Geschillencommissie.

Voor de procedure bij de Huurcommissie moet de klager een stappenplan invullen, waaruit volgt of de klacht bij de Huur
commissie kan worden ingediend.

In 2015 zijn negentien klachten bij ons binnengekomen. Eén klacht (over de afrekening van de servicekosten) is nog in 
behandeling bij de Huurcommissie. De overige klachten betreffen:
• Servicekosten    2x
• Installaties     2x
• Lekkage     1x
• Uitvoering voegwerk    1x
• Beleid Woonruimteverdeling   3x
• Urgentiebeleid    1x
• Dienstverlening inzake V-meters   2x
• Onderhoudsverdeling   1x
• Opnamerapport schades  1x
• Vaststelling huurprijs   1x
• Verkoopprocedure   1x
• Afwikkeling vochtschade  1x
• Afwikkeling woningruil   1x

Al deze klachten zijn inmiddels naar tevredenheid afgehandeld. 
Bij de Geschillencommissie zijn in 2015 geen klachten ingediend.

ONDERZOEK ONLINE DIENSTVERLENING
Bij nieuw te ondernemen activiteiten vinden we het heel belangrijk dat we weten wat de behoeften van onze klanten zijn. 
We willen luisteren naar hun wensen en deze meenemen in de verdere professionalisering van onze dienstverlening. 
Eind 2015 hebben we onder onze huurders een onderzoek uitgevoerd, waarbij we hebben gevraagd naar hun wensen en 
behoeften met betrekking tot onze online dienstverlening. We interviewden negen mensen in het Vechtdal en ook negen in 
Enschede. Dit leverde waardevolle input op die we meenemen bij de optimalisatie van onze website en de ontwikkeling van 
het online klantenportaal dat medio 2016 wordt gelanceerd. 
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OPTIMALISEREN VAN PROCESSEN
Medio 2015 zijn we begonnen met het optimaliseren van een deel van onze primaire processen. We zijn begonnen met díe 
processen die het meest met de huurder te maken hebben, zoals het verhuurproces en het reparatieproces. We hebben 
de huidige processen geïnventariseerd en samen met de direct betrokkenen inhoud gegeven aan nieuwe processen die 
aansluiten op onze nieuwe identiteit. In 2016 worden deze nieuwe processen verder uitgewerkt en geïmplementeerd. 

ONTWIKKELING VAN ONZE MENSEN
Organisatieverandering vraagt om ontwikkeling, zeker ook bij onze eigen mensen. Zowel voor de mensen als voor de  
organisatie is dat van groot belang. In 2015 hebben diverse ontwikkeldagen plaats gevonden. Deze dagen waren vooral 
gericht op een andere manier van samenwerken in onze vernieuwde organisatie. Onze eigen mensen vinden het volgen  
van opleidingen of cursussen ook van belang. Dat is te merken aan de belangstelling voor cursussen en opleidingen.  
Vijf medewerkers volgen een langdurige opleiding en één medewerker heeft in 2015 zijn diploma behaald. 

Maar liefst 29 medewerkers hebben in het verslagjaar één of meerdere cursussen gevolgd. Voor de persoonlijke ontwik
keling bieden we onze mensen ook de mogelijkheid om zich te laten coachen. Om onze mensen goed te kunnen laten  
functioneren in hun nieuwe rol, worden trainingen op maat aangeboden en gevolgd. In 2015 waren de gevolgde  
oplei dingen, trainingen, coachinggesprekken en cursussen functiegebonden. We stimuleren onze mensen om zich te  
ontwikkelen door aan hen een budget voor loopbaanontwikkeling ter beschikking te stellen. 

STRATEGISCHE KEUZE 5: WE GAAN VOOR HET EXPERIMENT 

Fouten maken mag. Het zal zelfs moeten, want anders ontdekken en leren we niets. Experimenteren draait om proberen 
en dat is wat we stimuleren: met de juiste intentie op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden. In 2015 hebben we nog niet 
heel erg nadrukkelijk geëxperimenteerd. Wél hebben we de wens om ons op dit gebied meer te profileren door bijvoorbeeld 
samenwerkingsverbanden aan te gaan met instituten als Universiteit Twente. De experimenten die we gaan doen, moeten 
gericht zijn op het ontwikkelen van een nieuw producten en dienstenaanbod, dat aansluit bij onze waarden, droom  
en ambitie.

STRATEGISCHE KEUZE 6: WE ZIJN GOEDE RENTMEESTERS 
We willen er zijn voor mensen die het wat minder breed hebben en hen betaalbare en comfortabele woningen bieden in een 
prettige woonomgeving. Waar nodig en mogelijk bouwen we nieuwe woningen of voeren we onderhoud uit aan bestaande 
woningen. We doen dat op eigen initiatief, maar zeker ook als onze huurders daarom vragen. 
Hierbij laten we ons óók leiden door goed rentmeesterschap. Rentmeesterschap is een eeuwenoud begrip. Het betekent 
letterlijk het financiële en zakelijke beheer voeren over onroerende goederen. We doen dat graag goed. Financiële conti
nuïteit, een goed rendement van ons bezit (zowel financieel als maatschappelijk) en de zorg voor de kwaliteit ervan staan 
daarbij voorop. Onze investeringen zijn altijd financieel verantwoord. 

RENDEMENT VAN ONS BEZIT 
NIEUWBOUW 
In 2015 hebben we de volgende nieuwbouw opgeleverd: 
• De eerste fase van Oldenhaghen in Ommen (59 huurappartementen)
• 12 huurwoningen in de Oranjebuurt in Dedemsvaart
• 7 huurwoningen en één koopwoning in Dedemsvaart
• 4 huurwoningen in Balkbrug

OLDENHAGHEN, OMMEN
In december is de eerste fase van appartementencomplex Oldenhaghen opgeleverd. In totaal zijn 59 van de 75 woningen 
opgeleverd en verhuurd aan Saxenburgh Groep. De overige appartementen worden begin februari 2016 aan de Baalderborg 
Groep opgeleverd. De woningen worden verhuurd voor een huurprijs van € 642. 
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ORANJEBUURT, DEDEMSVAART 
In 2015 zijn in de Oranjebuurt twaalf huurwoningen gebouwd aan de Beatrixstraat en de Margrietstraat. De huurprijs van 
de woningen varieert van € 650 tot € 686. 
De realisatie van deze woningen sluit aan bij de opwaardering van de wijk die we samen met de gemeente en de sociale 
partners hebben opgepakt. Hierbij is het vastgoed slechts een onderdeel van de totale wijkaanpak. We kijken breder, ook 
naar herinrichting van het openbaar gebied en naar versterkingen die er op sociaal gebied wenselijk zijn. Hiervoor werken 
we samen met de gemeente en met welzijnsorganisatie De Stuw. 

BRANSVEEN, DEDEMSVAART
In de nieuwbouwwijk Bransveen in Dedemsvaart zijn in totaal acht woningen ‘op bestelling’ gerealiseerd, waarvan zeven 
huurwoningen en één koopwoning. De toekomstige bewoners waren volledig vrij in het kiezen van de manier van wonen 
(koop of huur) en wat betreft de uitstraling en de indeling van de woning. Zo is daadwerkelijk ‘wonen op bestelling’  
gecreëerd. De bewoners zijn zeer tevreden over het resultaat. De woningen hebben een huurprijs variërend van € 621  
tot € 682.

BALKBRUG
In Balkbrug zijn vier huurwoningen gerealiseerd. Ze staan in het nieuwbouwplan Sluis V. De woningen liggen op een  
bijzonder mooie locatie aan de rand van het dorp. De huur van de woningen varieert van € 629 tot € 653. 

CAMPUS TERSCHELLING 
De plannen voor nieuwbouw van de campus op Terschelling zijn in 2015 verder ontwikkeld en er heeft besluitvorming 
plaatsgevonden. Het nieuwe complex komt te liggen in het bos en duingebied dat grenst aan WestTerschelling (op vijf  
minuten lopen van het Maritiem Instituut aan de Dellewal) en gaat plaats bieden aan 204 studenten. Het zal bestaan uit 
vier woongebouwen die zich naadloos voegen in het glooiende landschap. Het karakter van het omringende dennenbos 
blijft volledig overeind en ook tussen de gebouwen komen nieuwe bomen. De planning is dat de campus in september 
2017 klaar is. De studentenwoningen zullen worden verhuurd voor een huurprijs van € 260.

KWALITEIT VAN ONS BEZIT     
We kijken naar de kwaliteit van ons bezit vanuit de wensen en behoeftes van huurders en woningzoekenden. Die wensen 
en behoeftes leggen we op onze visie op het gebied en op ons bezit. Zo komen we tot maatregelen die leiden tot een  
optimale kwaliteit van ons bezit. 

Het dagelijks onderhoud is op te splitsen in reparatieverzoeken en mutatieonderhoud. Deze werkzaamheden zijn voor ruim 
30% uitgevoerd door onze eigen onderhoudsdienst. Dat zijn werkzaamheden die gering van omvang zijn en binnen een kort 
tijdsbestek kunnen worden ingepland en uitgevoerd. Onze onderhoudsdienst bestaat uit zeven buitendienstmedewerkers 
die alle voorkomende werkzaamheden kunnen verrichten. In totaal hebben we in 2015 bijna € 1.340.000 besteed aan  
reparatieverzoeken en ongeveer € 448.000 aan mutatieonderhoud. Het aantal reparatieverzoeken is ten opzichte van 2014 
met 6,8% procent toegenomen. 

ONDERHOUD
Het planmatige onderhoud en het contractonderhoud worden grotendeels opgedragen aan aannemers. Aan planmatig 
onderhoud is in 2015 bijna € 4.000.000 besteed. 

We hebben in 2015 circa 110 woningen in het Vechtdal voorzien van een nieuwe keuken. De bewoners kwamen van  
tevoren langs in ons keuzecentrum om hun keuzes kenbaar te maken. Ook zijn er in 2015 zo’n 125 CVketels vervangen 
door energiezuinigere HRketels. 
In Ommen, Lemelerveld, Lemele en Beezerveld hebben we van 25 woningen de daken vervangen, waarbij ook energie
besparende maatregelen zijn genomen. Ook op Terschelling werd onderhoud uitgevoerd. Zo zijn er in 53 woningen de 
douche, het toilet en/of de keuken vervangen. Ook hier konden de bewoners vooraf hun wensen kenbaar maken in het 
keuzecentrum. Bij circa 790 woningen werd schilderwerk uitgevoerd. De gemiddelde klantwaardering voor het onderhoud 
in 2015 was een 8,5.

COMFORT IN WONINGEN 
We hanteren voor het verbeteren van de woningen het systeem van de Vmeters. Met deze meters worden huurders in 
staat gesteld om naar eigen keuze verbeteringen aan de woning te laten uitvoeren, waarbij de Vmeter als betaalmiddel kan 
worden ingezet. In totaal zijn er in 2015 378 opdrachten verstrekt aan aannemers en de eigen dienst. Er is in 2015 voor 
bijna € 170.000 besteed aan Vmeters. Verbeteringen kunnen volledig met Vmeters betaald worden, maar combinaties van 
Vmeters met een geringe huurverhoging of een geringe bijbetaling zijn ook mogelijk. 
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ENERGIEMAATREGELEN IN WONINGEN
Voor het aanbrengen van energetische maatregelen op verzoek van de huurder hanteren we de zogenaamde Emeters.  
Een huurder kan zelf bepalen aan welke energiebesparende maatregelen de Emeters worden besteed. In 2015 zijn de 
volgende energetische verbeteringen aangebracht:
• In 53 woningen is HR++ glas aangebracht. 
• In 7 woningen zijn dakramen vervangen.
• In 8 woningen zijn de spouwmuren geïsoleerd.
• Van 8 woningen is de vloer (in de kruipruimte) geïsoleerd.
• In 3 woningen zijn complete CV-installaties geïnstalleerd.
• In 1 woning is dakisolatie aangebracht.
• In 1 woning is een verbeterde rendement CV-ketel vervangen door een HR-ketel.
• Daarnaast zijn in veel woningen diverse kleine aanpassingen gedaan, zoals het aanbrengen van tochtstrips, leiding-

isolatie en thermostatische radiatorkranen.

Voor een totaalbedrag van € 77.000 is er in 2015 aan energiebesparende maatregelen via het Emetersysteem  
gerealiseerd.

HUURBELEID
De wens van de huurdersverenigingen was om, in elk geval voor de minima, een lagere huurverhoging door te voeren dan 
het wettelijke maximum. In 2015 hebben we besloten om de huurders met een inkomen tot € 34.229 tegemoet te komen 
door de huren voor deze categorie slechts te verhogen met 1%. Voor de overige inkomenscategorieën hebben we de  
wettelijke vastgestelde maximale huurverhoging doorgevoerd:

INKOMENS TOT € 34.229 INKOMENS VAN € 34.229 
TOT € 43.786

INKOMENS BOVEN  
€ 43.786

Maximale huurverhoging 2,5% 3% 5%

Huurverhoging 2015 1% 3% 5%

VERKOOPBELEID
In 2015 hebben we een nieuw verkoopbeleid ontwikkeld en geïntroduceerd. De reden dat het beleid en de mogelijkheden 
voor verkoop zijn gewijzigd, is dat deze niet meer pasten bij onze nieuwe ambitie en de landelijke wet en regelgeving voor 
woningcorporaties. 
Voor 2015 was een hogere verkoopopbrengst nodig dan in voorgaande jaren. Daarnaast voldeed onze kortingsregeling niet 
meer en waren de wet en regelgeving voor korting aangescherpt. 

Vanaf juli 2015 is ons nieuwe verkoopbeleid van start gegaan en gecommuniceerd naar huurders. Nieuw in de verkoop
regeling zijn een standaard kortingspercentage van 5% op de taxatieprijs voor huurders die een woning kopen én voorrang 
voor huurders op het kopen van huurwoningen die voor de verkoop vrijkomen. In totaal kwamen in 2015 700 woningen  
in het Vechtdal in aanmerking voor verkoop. Dit zijn vooral woningen die tien jaar of ouder zijn. Voor de overgang van  
de oude naar het nieuwe verkoopbeleid hadden we een overgangsregeling. Huurders die tot in het eerste kwartaal van 
2016 een woning willen kopen én die langer dan 10 jaar van ons huren krijgen een korting van 10% op de taxatiewaarde  
in plaats van 5%.
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6 | FINANCIEEL VERSLAG

FINANCIEEL BELEID
Ons in 2015 nieuw vormgegeven financieel beleid en beheer geeft de kaders voor het borgen van onze financiële conti
nuïteit. Voor de lange termijn hebben we dit uiteengezet in ons strategisch financieel beleid. De financiële continuïteit  
wordt jaarlijks inzichtelijk gemaakt in de meerjarenbegroting. De kaders voor de lange termijn zijn doorvertaald naar spel
regels voor de korte termijn. De jaarlijkse begrotingskaders beschrijven de financiële spelregels voor de begroting van het 
volgende jaar. 

WONINGWET
Ook in de Woningwet wordt op het gebied van financieel beleid en beheer een kader aangegeven. Dit wettelijke kader is 
geoperationaliseerd in het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (BTIV). De nota geeft invulling aan artikel 
55a van de Woningwet, waarin het volgende staat vermeld. 

1. De toegelaten instelling voert een zodanig financieel beleid en beheer, dat haar financiële continuïteit niet in gevaar 
wordt gebracht.

2. Zij stelt daartoe een reglement op, waarin zij in elk geval opneemt binnen welke grenzen de aan haar financiële 
beleid en beheer verbonden risico’s aanvaardbaar zijn, en welk beleid zij beoogt te voeren ingeval haar financiële 
continuïteit in gevaar komt of dreigt te komen. Het reglement heeft mede betrekking op de dochtermaatschappijen 
en op de samenwerkingsvennootschappen waarin zij volledig aansprakelijke vennote is. Bij of krachtens algemene 
maatregel van bestuur worden nadere voorschriften gegeven omtrent de inhoud van het reglement.

Ons financieel beleid is onderdeel van de Governance structuur en onlosmakelijk verbonden met de statuten, het regle
ment Raad van Commissarissen, het bestuursreglement, het Treasury statuut, het investeringsstatuut en de procuratie en 
autorisatieregeling.  

Onze droom en ambitie vormen de basis van ons financieel beleid. In het najagen en verwezenlijken hiervan maken we 
strategische keuzes. Jaarlijks nemen we in onze plannen nieuwe activiteiten op. Het is daarbij belangrijk dat we de goede 
balans vinden tussen die activiteiten en de kosten en opbrengsten ervan. Met de strategische financiële kaders borgen  
we op de lange termijn onze continuïteit zodanig dat het financieel beleid en beheer daaraan dienstbaar is. Maar nog  
belangrijker is dat het zo kan blijven bijdragen aan het bereiken van onze volkshuisvestelijke doelstellingen. 

UITGANGSPUNTEN
Voor ons financieel beleid gelden de volgende uitgangspunten:
• Er is een Auditcommissie ingesteld die adviseert over het financieel beleid en beheer en de daarbij horende  

controlfunctie.
• Op advies van de Auditcommissie geeft de Raad van Commissarissen goedkeuring aan het financieel beleid  

en beheer.
• De bestuurder stelt het financieel beleid vast.
• De bestuurder is verantwoordelijk voor de kaderstelling, ontwikkeling en toetsing van het financieel beleid en  

beheer (inclusief de controlfunctie).
• De Risk & Control manager is verantwoordelijk voor uitvoeren van de controlfunctie. Hij/zij is gepositioneerd een  

onafhankelijke organisatie-eenheid en kan zowel gevraagd als ongevraagd adviseren en rapporteren omtrent  
risico’s en te nemen maatregelen, in het kader van het financiële beleid en beheer. 

• De administratie is zodanig ingericht dat het bestuur steeds op de hoogte kan zijn van de financiële situatie,  
in casu de ontwikkeling van de waarden en prestatie-indicatoren die in de kadernota worden genoemd.

• De beheersing van de financiële risico’s is geïntegreerd in de bedrijfsvoering. De wijze waarop is vastgelegd in  
proces- en functieomschrijvingen.

• Het reglement van de Raad van Commissarissen omvat voorschriften die waarborgen dat de Raad voldoende  
kennis heeft van financieel beleid en beheer.

• De controlfunctie omvat ook de aspecten van de interne bedrijfsvoering en de effectiviteit en efficiency van de  
organisatie.

• De belangrijkste financiële risico’s worden ten minste twee keer per jaar besproken door het bestuur en de Raad 
van Commissarissen. Dit gebeurt aan de hand van een door het bestuur opgestelde rapportage, waarin inzicht 
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wordt gegeven in de aard, waarschijnlijkheid, de mogelijke omvang en de financiële gevolgen van die risico’s én in 
genomen of mogelijk te nemen maatregelen met betrekking tot die risico’s.

• De Raad van Commissarissen en de Auditcommissie kunnen de financiële risico’s, zonder dat de bestuurder  
daarbij aanwezig is, bespreken met de accountant en met degenen die met de uitvoering van de controlfunctie 
belast zijn.

• Jaarlijks stelt de Raad van Commissarissen samen met de bestuurder de controleaanpak en de speciale  
aandachtspunten voor de accountantscontrole vast.

FINANCIËLE STRATEGIE
Onze financiële strategie zorgt ervoor dat onze financiële positie in lijn is met onze doelstellingen. Bij het realiseren van 
passende woningen moeten ook onze keuzes voor verbetering, partnerships en het experiment worden gerealiseerd.  
Als de financiële continuïteit daarbij is geborgd, het vereiste rendement wordt behaald en het bezit kwalitatief goed is,  
zijn we goede rentmeesters.

MEERJARENPERSPECTIEF
De uitwerking van onze strategie komt financieel tot uiting in onze meerjarenbegroting.
In 2015 zijn we hiervoor gestart met het samenstellen van ons portefeuilleplan, waarin we onze wensportefeuille hebben 
geformuleerd. De strategische doorrekening hiervan heeft geleid tot een transformatieprogramma. Vervolgens is dit  
programma verder doorvertaald in onze meerjarenbegroting. De financiële continuïteit wordt geborgd doordat de meer
jarenbegroting niet buiten onze strategische financiële kaders mag treden. 
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) hanteert een vijftal ratio’s, waaraan deelnemers zich moeten houden om 
nieuwe geldleningen door het WSW te kunnen krijgen. Omdat dat ook voor ons belangrijk is, zijn onze eisen hierop  
gebaseerd en sturen we op dezelfde kengetallen. Zo hebben we tijdig in beeld of we aan de eisen voldoen, of dat we  
moeten bijsturen. 
De verwachte lange termijn ontwikkeling van onze opbrengsten en kosten zijn ook afhankelijk van economische para
meters, zoals verwachte prijsstijgingen en renteontwikkelingen. Ook hiervoor sluiten we aan op de visie van het WSW.

WE ZIJN FINANCIEEL GEZOND
De Interest Coverage Ratio (ICR) meet of we in het recente verleden en in de nabije toekomst uit de operationele kas
stroom de renteverplichtingen op het vreemd vermogen (hebben) kunnen voldoen. Zoals gezegd is het kader hiervoor 
afkomstig van het WSW.
In de tabel is zichtbaar dat de doorrekening van onze transformatieopgave leidt tot een liquiditeit die voldoende is en blijft. 
De operationele kasstromen zijn ruim voldoende om de rentelast te dekken.

 

ICR (*€ 1000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Operationele 
kasstroom

€ 15.191 € 9.588 € 12.024 € 11.902 € 11.964 € 12.212

Rentelasten € 4.812 € 4.750 € 4.706 € 4.727 € 4.971 € 5.308

ICR 3,2 2,0 2,6 2,5 2,4 2,3

Norm Finan-
cieel beleid

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



Jaarverslag 2015 
6 | Financieel beleid 27

De solvabiliteit meet de omvang van het weerstandsvermogen in relatie tot het totale vermogen. Daarmee is het de maat  
voor de financiële weerbaarheid op langere termijn. We drukken de solvabiliteit uit in het percentage eigen ver mogen ten  
opzichte van de waarde van het vastgoed in exploitatie. Doorslaggevend voor de financiële weerbaarheid is de financier
baarheid door middel van het aantrekken van vreemd vermogen. Hierbij is de norm van het WSW leidend. Onze solvabili
teits norm bedraagt 25 procent. Die is daarmee strenger dan de eis van het WSW (20 procent). De solvabiliteit op basis  
van de meerjarenbegroting (met de bedrijfswaarde als uitgangspunt) laat het volgende perspectief zien:

SOLVABILITEIT 
(*€ 1000)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Solvabiliteit 53% 55% 53% 51% 50% 50%

Norm Finan-
cieel beleid

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

Bovenstaande tabel maakt duidelijk dat we bij de huidige transformatieopgave ook op de langere termijn solvabel zijn.  
De vermogensontwikkeling is gezond.

BEGROTING
Onze jaarlijkse doelstellingen en activiteiten komen tot uitdrukking in de begroting. Het meerjarenperspectief wordt  
geformuleerd in de meerjarenprognose. Voorafgaand aan het samenstellen van de begroting leggen we de korte termijn 
kaders vast in het begrotingskader. Deze kaders komen tot uitdrukking in de maximale omvang van de bedrijfskosten, 
inclusief normen voor beheer en onderhoud en parameters voor huur en kostenstijgingen voor de komende jaren.

VERKOOP IN 2015
In 2015 verkochten we in totaal 30 woningen. Hiervan zijn er 15 aan zittende huurders verkocht en ook 15 bij mutatie op 
de vrije markt. Hiermee is een verkoopopbrengst gerealiseerd van € 4.338.000. Ook verkochten we 1 bouwkavel in plan 
Pluimswijk in Balkbrug en 1 grondpositie in Nieuwleusen.

RISICOMANAGEMENT
De Risk & Control manager is verantwoordelijk voor een beheerst en ondernemend geheel, waarin aanvaardbare risico’s 
worden genomen. Het uitvoeren van risicoanalyses met betrekking tot onze bedrijfsvoering is daarvan onderdeel. De 
impact van onze besluitvorming moet vanuit risicobeheersing zodanig worden overzien dat de koers goed kan worden 
uitgezet. Daarom heeft de Risk & Control Manager, waar nodig, rechtstreeks contact met de Raad van Commissarissen. 

Business Control, de tweede rol binnen het risicomanagement, voert volgens een jaarplan diverse audits en andere  
controles uit. De bevindingen worden vastgelegd en teruggekoppeld naar de betrokkenen. De acties die hieruit volgen,  
worden afgestemd met Business Control en moeten leiden tot risicobeheersing en verbetering van processen. 

We onderkennen risico’s in de volgende categorieën:

1. Strategie
We beseffen dat we de ingezette koersverandering niet kunnen realiseren zonder een goede verstandhouding met onze 
belanghebbenden (dat zijn partijen waarmee we samenwerken, zoals gemeenten, belangenverenigingen van huurders en 
zorginstellingen, individuele huurders, leveranciers en de mensen die bij ons werken). We toetsen continu of onze koers 
nog aansluit bij hun verwachtingen.

2. Vastgoed en grondposities
In 2015 hebben we ons vastgoedsturingsbeleid verder vormgegeven. Zo hebben we bijvoorbeeld een omgevingsanalyse 
uitgevoerd en op basis daarvan hebben we de benodigde sociale voorraad in ons werkgebied vastgesteld. We noemen dat 
onze wensportefeuille. Hierin zijn de gemeentes en hun woonvisies geraadpleegd.
Op korte termijn zijn de marktrisico’s beperkt, maar we moeten wel nadrukkelijk stilstaan bij en reageren op de risico’s op 
lange termijn. Dat risicodenken is onderdeel van het proces van de totstandkoming van onze wensportefeuille. We noemen 
dat ook wel onze portefeuillestrategie. 
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3. Operationeel
De risico’s en onzekerheden die direct de effectiviteit en efficiency van onze operationele activiteiten kunnen beïnvloeden, 
ondervangen we met interne audits. Periodiek voeren we controles uit op het naleven van de vastgestelde procedures. 
De ontwikkeling van onze organisatie maakt het nodig dat we onze processen opnieuw doorlichten. In 2015 hebben we een 
viertal primaire processen opgepakt. 
De overige processen worden in de komende jaren vormgegeven en steeds verder verbeterd. Ons auditsysteem is gestoeld 
op de ISOmethodiek. We zijn ISO 9001:2008 gecertificeerd. In 2015 had de externe auditor geen opmerkingen.

4. Financieel
De effectiviteit en efficiency van onze financiële processen is geborgd in onze Planning & Control cyclus. De basis van de 
financiële continuïteit ligt in ons strategisch financieel beleid. Dat beleid hebben we in 2015 opgesteld. De kaders voor de 
lange termijn zijn hierin bepaald. Daarnaast hebben we het investeringsstatuut en het Treasury statuut (opnieuw) opge
steld en geïmplementeerd. Ook hebben we een Treasurycommissie in het leven geroepen. Het doel van die commissie is 
het waarborgen van de financiële continuïteit van de organisatie. 

5. Wet- en regelgeving 
De juridische omgeving van onze organisatie is onderhevig aan veel veranderingen. De nieuwe Herzieningswet, de Milieu
wet, de Governancecode en het Bouwbesluit zijn zomaar enkele wetten en codes die wij nauwlettend moeten volgen en 
dat doen we ook. Daar waar deze wetten zorgen voor veranderingen met grote impact op onze organisatie, pakken we dat 
projectmatig op. Zo is er een projectgroep gevormd voor de implementatie van de nieuwe Woningwet en voeren we project
matig een check uit op het naleven van de Governancecode.
De nieuwe koers van De Veste vraagt ook om herziening van de instrumenten van onze risicobeheersings en controle
systemen. De afweging om een risico al dan niet te willen beheersen is afhankelijk van de mate waarin we dat risico  
willen lopen. Het gaat daarbij om het vinden van de juiste balans tussen de doelstellingen en de risico’s die maatschap
pelijk én voor ons aanvaardbaar zijn. In 2015 hebben we als eerste aanzet daarvoor een database ontwikkeld, met onder 
andere risicogebeurtenissen, wegingen en beheersingsmaatregelen. 
In het komende jaar wordt hieraan verder gewerkt. Daarnaast zullen we – door in onze activiteiten en projecten meer de 
nadruk op risico’s te leggen – de risicobewustwording centraler stellen. 

EXTERN TOEZICHT

WAARBORGFONDS SOCIALE WONINGBOUW (WSW) 
Het WSW staat voor een groot gedeelte garant voor de leningen die corporaties afsluiten met andere partijen. De woning
voorraad bij die corporaties geldt daarbij als onderpand. Voor het WSW is het daarom zaak zicht te hebben op de cijfers 
van die corporaties én de risico’s die zij nemen. 

RISICOBEOORDELINGSMODEL 
Om de risico’s te kunnen beoordelen heeft het WSW eind 2013 een nieuw risicobeoordelingsmodel vastgesteld. Met dit 
model kan zij op een eenduidige wijze de risico’s van een individuele corporatie identificeren, analyseren en interpreteren. 

Met het risicobeoordelingsmodel bekijkt het WSW:
• de financiële risico’s op basis van de financiële kengetallen en
• de organisatorische risico’s op basis van de portefeuillestrategie, vastgoedvoorraad (samenstelling, transitie  

en beheer), marktontwikkelingen en economische en politieke ontwikkelingen.

Doelen van de risicobeoordeling en het risicomanagement zijn:
• de aanspraken op het borgstelsel (WSW) zoveel mogelijk te voorkomen, 
• de solidariteit binnen het borgstelsel niet onnodig te belasten en 
• de zekerheidsstructuur verder te verbeteren. 

Op basis van alle gegevens van een corporatie bepaalt het WSW uiteindelijk wat het maximale borgingsplafond voor de 
betreffende corporatie is. Dit borgingsplafond is het maximale bedrag aan geborgde leningen dat door het WSW aan een 
deelnemer op enig moment gedurende het jaar wordt verstrekt. 

OORDEEL OVER DE VESTE
Het WSW heeft onze financiële positie over 2014 beoordeeld als gezond. Zowel de kasstroom als de balansratio’s voldoen 
ruim aan de WSW normen. Wel is ons saldo liquide middelen per ultimo 2014 hoger dan het WSW voor onze bedrijfs
voering noodzakelijk acht. Ultimo 2015 is dit nog steeds het geval.
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In juli 2015 heeft het WSW het jaarlijkse overzicht van het nieuwe borgingsplafond bekendgemaakt. Ons borgings plafond 
daalt ten opzichte van 2014. De vervalkalender van onze leningportefeuille biedt ons niet de mogelijkheid om de  
portefeuille binnen de prognose jaren af te bouwen tot het niveau van het borgingsplafond. Het WSW geeft wel aan dat  
zij accepteert dat de geborgde leningportefeuille tijdelijk hoger zal zijn dan het borgingsplafond, als vervroegde aflossing 
van geborgde leningen niet op economisch verantwoorde wijze mogelijk is. Op basis van de financieringsbehoefte en de 
risicobeoordeling heeft het WSW ons borgingsplafond ultimo 2015 vast gesteld op € 102.588.000. Per ultimo 2015 bedroeg 
de geborgde leningportefeuille € 110.136.234.

Wij zetten onze liquide middelen in voor toekomstige borgbare bestedingsdoelen en toekomstige aflossingen van door het 
WSW geborgde leningen. Het WSW gaat ervan uit dat wij geen nieuwe leningen aantrekken, ook niet voor herfinancieringen.

Eind 2015 heeft het WSW vanuit haar risicobeoordelingsmodel onze business risks beoordeeld. Die business risks worden 
bepaald door de organisatie te beoordelen op 24 kwalitatieve vragen. Er is gesproken met het bestuur en enkele mede
werkers. Daarnaast zijn diverse beleidsstukken in de beoordeling betrokken.

In het algemeen schetst het WSW over ons het volgende beeld:
 
De Veste heeft een roerige tijd achter de rug. De relaties  
met enkele gemeenten waren tot een dieptepunt gedaald,  
de vorige vaste bestuurder is vertrokken en de Raad van 
Commissarissen heeft haar leden in korte tijd volledig  
vervangen. De bestuurlijke verhoudingen zijn ondertussen 
genormaliseerd. De organisatie van De Veste zit daaren
tegen nog midden in een transformatie.  
Die transformatie raakt aan veel aspecten: personeel,  
cultuur, processen, systemen en beleid.  
Wij hebben de indruk dat deze transformatie in grote lijnen 
volgens plan verloopt maar het blijft een kwetsbaar proces. 
Medewerkers moeten wennen aan een nieuwe manier van 
werken. Dit vereist een goede balans tussen sturend en 
ondersteunend leiderschap. Naar onze mening hangt dit 
grotendeels af van het managementteam met wie u deze 
transformatie zult voortzetten. U werkte afgelopen jaar het 
beleidsmatig kader uit. U voerde woningmarktonderzoek uit 

en stelde op basis daarvan een portefeuillestrategie op, met 
een wensportefeuille die binnen uw eigen financiële kaders 
past. Dit leidt tot een forse transformatieopgave met een 
kwantitatieve component (+ 200 woningen uit breiding)  
en een kwalitatieve component (minimaal 70% van de  
portefeuille energielabel B). De uitwerking naar tactisch  
niveau moet nog grotendeels plaatsvinden en zien wij 
als een belangrijk risicogebied (zie hierna). Tijdens onze 
gesprekken gaf u aan dat die uitwerking voor 2016 op de 
agenda staat. Een forse transformatieopgave stelt ook  
bovengemiddeld hoge eisen aan de project beheersing.  
Wij zijn van mening dat investeringsvoorstellen en  
tussentijdse projectrapportages overzichtelijk zijn en inzicht 
bieden in de voortgang en belangrijkste project risico’s. Wij 
stellen ook vast dat project control onafhankelijk van de  
projectontwikkelaars in de organisatie is belegd. Dit geeft 
een goede basis voor de projectbeheersing van De Veste.

RISICOGEBIEDEN
Het WSW heeft bij ons de volgende risicogebieden geïdentificeerd:

1. Asset management 
We hebben een ruime financiële positie en een forse volkshuisvestelijke ambitie. Onze wensportefeuille kan volledig  
binnen onze financiële randvoorwaarden worden gerealiseerd. Dat is een comfortabele positie. Het WSW ziet als risico  
dat corporaties met een ruime financiële positie en grote volkshuisvestelijke ambities (zoals De Veste) onvoldoende  
scherpe afwegingen maken tussen financieel en volkshuisvestelijk rendement van individuele investeringen. Dit zou  
kunnen leiden tot verspilling van volkshuisvestelijk vermogen, als onrendabel wordt geïnvesteerd. Wij maken in 2016  
een plan van aanpak dat aangeeft waarom en hoe wij gaan komen tot de implementatie van asset management en de 
verbetering van tactische sturing. Vervolgens geven wij inhoud aan de implementatie.

2. Studentenwoningen
We ontvangen een materieel deel van onze huuropbrengsten uit de verhuur van studentenwoningen. Studentenwoningen 
zijn in vergelijking met reguliere sociale huurwoningen een risicovolle vastgoedcategorie. De vraag naar studenten woningen 
is lastiger voorspelbaar en vluchtiger. We zijn als verhuurder afhankelijk van de prestaties van onderwijsinstellingen.  
Daarnaast zijn we afhankelijk van ontwikkelingen in wet en regelgeving, zoals het sociaal leenstelsel en de huurtoeslag 
voor studenten. Binnen de vastgoedcategorie studentenwoningen zijn studentensteden die relatief klein en/of sterk 
afhankelijk zijn van buitenlandse studenten, extra risicovol. Met Enschede en Terschelling zijn we juist actief in dergelijke 
studentensteden en we willen daar aanvullende investeringen doen, voornamelijk gericht op kwaliteitsverbetering. Om in te 
schatten wat onze risico’s zijn ten aanzien van studentenhuisvesting gaan wij in 2016 risicoanalyse uitvoeren om zicht te 
krijgen op de impact van enkele negatieve scenario’s.
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3. Zorgvastgoed
We ontvangen een materieel deel van onze huuropbrengsten uit de verhuur van zorgvastgoed. Het institutionele kader van 
zorgvastgoed is in beweging. Dat heeft gevolgen voor de financiële gesteldheid van onze huurders en de verhuurbaarheid 
van ons zorgvastgoed. In 2016 doen wij een onderzoek naar de impact wanneer onze grootste zorgpartijen niet meer aan 
hun huurverplichtingen zouden kunnen voldoen.

4. Treasury 
Het WSW stelt dat de treasuryrisico’s in absolute termen overzienbaar lijken, aangezien de totale schuldenlast relatief  
laag is en wij voornamelijk standaardleningen hebben. 
Daar staat tegenover dat de vervalkalender van onze leningportefeuille niet optimaal is. We lopen daardoor (onnodig)  
hoge renterisico’s. Verder valt op dat het saldo liquide middelen veel hoger is dan wat WSW voor een normale bedrijfs
voering noodzakelijk acht. Om deze in efficiency weg te nemen zullen wij daar waar mogelijk maatregelen treffen om  
onze leningenportefeuille te optimaliseren.
 
NIEUWE RISICOMETHODIEK WSW
Recente ontwikkelingen in de sector, een nieuwe politieke context en vraagstukken rondom het toezicht zijn voor het 
WSW aanleiding geweest om haar strategie tegen het licht te houden en te herijken. In de nieuwe risicomethodiek legt 
het WSW, meer dan voorheen, de nadruk op het risicomanagement. Het WSW hanteert een aangescherpte risicostrategie, 
risico beoordeling en de daaraan gekoppelde beheersmaatregelen. Hiermee wil het WSW de kans dat een corporatie in de 
problemen komt, verminderen. 

AUTORITEIT WONINGCORPORATIES (AW)
Met de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet is de Aw opgericht. De Aw valt onder de politieke verantwoordelijkheid 
van de minister voor Wonen en Rijksdienst en is ondergebracht bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). 
In de Woningwet 2015 is vastgelegd dat de Aw onafhankelijk van het rijksbeleid en de standpunten van de sector een  
oordeel geeft over het functioneren van alle woningcorporaties. De Aw maakt deze individuele beoordelingen jaarlijks  
openbaar. Tevens rapporteert de Aw jaarlijks over de sector als geheel. De Aw kan zelfstandig bij woningcorporaties  
ingrijpen door het opleggen van een bestuurlijke boete, het geven van aanwijzingen, de aanstelling van een actieve of 
passieve toezichthouder en/of het opleggen van een dwangsom. De minister kan niet interveniëren in het Aw toezicht 
(met als doel de uitkomsten daarvan te wijzingen). De Aw heeft als opdracht om op basis van risico’s en ook ter plekke 
bij woningcorporaties toezicht te houden. Het integrale toezicht door de Aw richt zich op de onderwerpen rechtmatigheid, 
financiële continuïteit, governance en integriteit. Op basis van de Wet Normering Topinkomens (WNT) gelden voor woning
corporaties specifieke bezoldigingsmaxima voor bestuurders en commissarissen. De Aw ziet erop toe dat deze bezoldi
gingsmaxima worden nageleefd.

Naast het houden van toezicht is de Aw door de minister voor Wonen en Rijksdienst ook belast met het verlenen van goed
keuringen, ontheffingen en zienswijzen. Volgens de Woningwet 2015 moeten woningcorporaties voor een aantal hande
lingen of activiteiten een zienswijze, goedkeuring of ontheffing aanvragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de goedkeuring 
voor een fusie of de verkoop van woningen, een wijziging van statuten, de zienswijze met betrekking tot de geschiktheid 
van een bestuurder of een lid van de Raad van Commissarissen.

OORDEELSBRIEF
Jaarlijks stuurt de Aw ons een oordeelsbrief, met daarin haar beoordeling van onze werkzaamheden in het voorafgaande  
jaar. In november 2015 ontvingen we de oordeelsbrief over het jaar 2014. Het oordeel is met inwerkingtreding van de 
 nieuwe Woningwet in 2015 voor het laatst gegrond op het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). In deze oordeelsbrief 
zijn de volgende opmerkingen gemaakt. 

• Meer dan 90% van onze toewijzingen van woongelegenheden met een maandhuur tot € 699,48 zijn gedaan aan 
huishoudens met een inkomen beneden de inkomensgrens van € 34.678,00. We voldoen hiermee aan de regel-
geving. Wel merkt de Aw nadrukkelijk op we ook van de intermediaire verhuringen de juistheid en volledigheid 
moeten vaststellen. 

• Er was sprake van overschrijdingen van normen van de Wet Normering Topinkomens (WNT), waarbij het over-
gangsrecht van toepassing is. De accountant heeft hierover een goedkeurend oordeel gegeven.

• De aanbestedingsplicht voor maatschappelijk vastgoed (uit hoofde van de Tijdelijke regeling diensten van alge-
meen economisch belang) is bij één project niet juist nageleefd. Inmiddels hebben wij de Aw geantwoord en maat-
regelen doorgevoerd om dergelijke fouten te voorkomen. In 2016 zal in dit kader het aanbestedingsbeleid worden 
geactualiseerd en de administratieve organisatie en de interne controle (AO/IC) hierop worden aangepast. 
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KENGETALLENOVERZICHT 

AANTAL VERHUUR EENHEDEN IN EXPLOITATIE 2015 2014

A. Zelfstandige wooneenheden 3.818 3.249

B. Onzelfstandige wooneenheden 2.352 2.965

Subtotaal woongelegenheden 6.170 6.214

C1. Overig parkeervoorziening 58 58

C2. Bedrijfsruimten 41 34

C3. Overig bezit 67 64

Subtotaal niet woongelegenheden 166 156

TOTAAL VERHUUREENHEDEN 6.336 6.370

VOLKHUISVESTELIJKE PRESTATIES

Aantal opgeleverde huur woongelegenheden 82 60

Aantal opgeleverde huur niet-woongelegenheden 1 6

Aantal (financieel) opgeleverde koop woongelegenheden 1 6

Aantal regulier verkochte eenheden bestaand bezit 30 24

Aantal verkochte eenheden ‘Econoom’ - 9

VERHUUR (BEDRAGEN X € 1.000)

Totale huurachterstand 164 152

Totale netto huur 29.852 28.812

Totale huurachterstand in % netto huur 0,55% 0,53%

Totale huurderving 289 352

Huurderving in percentage netto huur 0,97% 1,22%

Gemiddelde huurprijs woongelegenheden 413 406

Percentage van de maximale huurprijs van de woningen 66,9 68,2

EXPLOITATIE PER VERHUUREENHEID (IN EURO’S)

Huren 4.666 4.468

Onderhoud, exclusief kosten eigen werkapparaat 1.120 1.060

Salarissen (incl. sociale - en pensioenlasten) 495 482

Leefbaarheid en heffingen 375 438

Overige bedrijfslasten 726 665
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BALANS EN RESULTATEN (X € 1.000) 2015 2014

Eigen vermogen 150.785 182.087

Voorzieningen 14.974 20.238

Balanstotaal 285.471 328.584

Huren en vergoedingen 33.055 31.901

Netto verkoopresultaat 2.529 2.833

Overige bedrijfsopbrengsten 873 541

Afschrijvingen en overige waardeveranderingen 22.834 29.745

Verhuurdersheffing 2.059 1.831

Saneringssteun - 951

Bedrijfslasten  
(excl. afschr./waardeveranderingen/heffingen) 17.520 16.319

Bedrijfsresultaat -5.956 -13.571

Niet gerealiseerde waardeveranderingen 1.068 -265

Financiële baten en lasten -4.760 -4.871

Belastingen -8.375 5.037

Buitengewone baten en lasten - -

Jaarresultaat -18.023 -13.670

FINANCIËLE RATIO'S

Solvabiliteit 52,8% 55,4%

Current ratio 2,9 2,9

Interest-coverage ratio 3,2 2,6

Loan to value 45,1% 43,6%
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7 | BESTUUR EN TOEZICHT

BESTUUR

Het bestuur van De Veste wordt gevormd door één directeurbestuurder, Janine Gerardts. Zij is per 1 oktober 2014  
benoemd voor een periode van vier jaar. De Raad van Commissarissen heeft bij haar aanstelling de principes van de  
Governancecode toegepast. 

NEVENFUNCTIES
Janine Gerardts vervult twee nevenfuncties. Ze is op vrijwillige basis bestuurslid van het Kennisnetwerk GroningenDrenthe. 
Daarnaast is ze – ook op vrijwillige basis – voorzitter van het bestuur van de Stichting Palliatieve Terminale Ondersteuning 
(SPTO) in Ommen. 

VERANTWOORDELIJKHEDEN
Als directeurbestuurder is Janine verantwoordelijk voor het besturen van de stichting, de algemene gang van zaken van  
de onderneming, de stichting en alle verbonden ondernemingen. Ze realiseert de missie, de strategische koers, de maat
schappelijke prestaties, de strategische doelen, de identiteit en de financiële continuïteit en stelt het beleid vast dat  
mede door het Management Team is ontwikkeld. Dit beleid wordt getoetst aan de strategische uitgangspunten en de  
wet en regelgeving. 

OPDRACHT 
Daarnaast heeft Janine van de Raad van Commissarissen een drieledige opdracht gekregen:
• het verbeteren van relaties met belanghebbenden.
• het verhogen van onze maatschappelijke prestaties.
• het ontwikkelen van onze mensen, op zodanige wijze dat zij meer in hun kracht komen te staan.

Deze opdracht heeft geleid tot een organisatieontwikkeltraject waar we eerder in dit jaarverslag al over schreven.  
De organisatieontwikkeling vergt nog enkele jaren investeringen. 

AANDACHTSPUNTEN
Naast deze opdracht waren (en zijn) de volgende onderwerpen belangrijke aandachtspunten voor de besturing van de 
organisatie:
• het verbeteren van de governance.
• het ontwikkelen van goed risicomanagement.
• het ontwikkelen van vastgoedsturingsbeleid.
• het ontwikkelen van een ICT beleidsplan.

Voor al deze onderwerpen geldt dat de plannen van aanpak in 2015 zijn opgesteld en deels zijn geïmplementeerd.  
Deze punten verdienen in 2016 verdere aandacht. 

PE PUNTEN
In 2015 heeft Janine met de Raad van Commissarissen afgesproken in 2016 een opleiding te volgen. Daarmee zal ze de 
voor 2015, 2016 en 2017 vereiste punten realiseren.
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RAAD VAN COMMISSARISSEN
 
Onze Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen De Veste 
en de met haar verbonden ondernemingen. Ook staat de RvC het bestuur ter zijde met advies.

In dit jaarverslag legt de RvC, als onderdeel van een maatschappelijk ondernemende organisatie, publiekelijk verant
woording af over de wijze waarop zij als toezichthoudend orgaan invulling heeft gegeven aan de uitvoering van haar  
taken en bevoegdheden. 

VERSLAG
De RvC gebruikte bij het uitoefenen van de toezichtstaken in het verslagjaar de volgende documenten als toetsingskader:
• Het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH), tot 1 juli 2015.
• De Woningwet.
• Het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV), vanaf 1 juli 2015.
• De Governancecode Woningbouwcorporaties.
• Het jaarplan en begroting van De Veste voor 2015.

Met de komst van de nieuwe directeurbestuurder in oktober 2014, is de werkgeversrol van de RvC weer genormaliseerd. 
Niettemin bleef de raad ook in 2015 nauw betrokken. De ingezette organisatieontwikkeling en de kritische beoordelingen 
van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en het WSW vereisten de nodige opvolging.

Tijdens vergaderingen (in totaal zes in 2015) en tussentijdse overleggen met de directeurbestuurder liet de RvC zich op  
de hoogte stellen over de gang van zaken binnen de organisatie. Daarbij besteedde zij met name aandacht aan de in  
2014 in gang gezette organisatieontwikkeling en de daarbij gekozen nieuwe ambities, strategie en bijpassende identiteit.  
Als bijzondere aandachtspunten daarbij zijn de participatie en invloed van belanghebbenden meegegeven. Naast toezicht 
op deze ontwikkeling en de genoemde opdracht van de directeurbestuurder heeft het toezicht zich met name gericht op 
de verbetering van de governance, de uitvoering van risicomanagement en de verankering van de vastgoedsturing in de 
planning en control cyclus. In 2015 heeft de RvC de volgende besluiten genomen:
• Het jaarverslag en jaarrekening 2014 werden goedgekeurd.
• Het inzetten van een verkooptraject van onze grondposities werd geaccordeerd.
• De voorgestelde huurverhoging per 1 juli 2015 werd geaccordeerd.
• De beloning van de leden van de RvC werd opnieuw vastgesteld.
• Het Treasury- en beleggingsstatuut werd goedgekeurd.
• De strategische uitgangspunten en visie werden vastgesteld.
• Martien van Winden en Annalize van der Holst werden herbenoemd.
• De duurzaamheidsinvesteringen 2015 werden geaccordeerd.
• De investering voor de realisatie van de campus op Terschelling werd geaccordeerd.
• De investering voor de realisatie van zestien huurwoningen op Terschelling werd geaccordeerd.
• Het strategisch financieel beleid werd geaccordeerd.
• Het begrotingskader 2016-2020 werd geaccordeerd.
• Het investeringsstatuut werd geaccordeerd.
• Het reglement van de remuneratiecommissie werd vastgesteld.
• De begroting 2016 werd goedgekeurd.
• Wim Dankelman werd benoemd als vervanger van Martien van Winden als lid van de Auditcommissie.

De Ondernemingsraad heeft haar visie op de eigen werkwijze aan de RvC gepresenteerd. Het plan van aanpak dat de 
Ondernemingsraad hiervoor heeft samengesteld, is positief door de RvC ontvangen. Kernwaarden als professionaliteit en 
transparantie worden door de RvC onderschreven. Zowel de OR als de RvC hebben uitgesproken de vertrouwensrelatie 
verder te willen uitbreiden.

In september heeft de RvC een tweedaags bezoek gebracht aan Terschelling. Tijdens dit bezoek heeft naast de reguliere 
vergadering ook een bijeenkomst plaatsgevonden met wethouder Teun de Jong. De RvC heeft zich laten informeren over 
wat er bij de gemeente leeft en hoe zij de relatie met De Veste ziet. Daarnaast heeft de RvC deelgenomen aan de stake
holdersbijeenkomst en heeft zij gesprekken gevoerd met de huurdersvertegenwoordigers. Door een externe deskundige is 
de RvC geïnformeerd over de nieuwe Woningwet. De RvC is kritisch op haar eigen functioneren en de werkzaamheden van 
de accountant. Zo heeft de RVC in 2015 een zelfevaluatie uitgevoerd en heeft zij zich nadrukkelijk door de accountant laten 
informeren over de afwaardering van de grondposities in de jaarrekening van 2014. Van de accountant is een kritische hou
ding in de beoordeling gvraagd, waarbij de RvC de risico’s ten aanzien van de ICTorganisatie en de informatievoorziening 
benadrukt. 



Jaarverslag 2015 
7 | Bestuur en toezicht 36

PROFIELSCHETS
We hebben in ons reglement een benoemingsprocedure en profielschets opgesteld voor de Raad van Commissarissen. 
Daarin zijn onder meer de gewenste deskundigheid en ervaring van de toezichthouders bepaald. De RvC is een collegiaal 
functionerend orgaan dat als eenheid optreedt. Binnen de RvC moet minimaal één lid deskundig zijn op gebieden van:
• Financiën en economie.
• Juridische zaken.
• Sociaal-maatschappelijke zaken.
• Volkshuisvesting.
• Techniek.

Daarnaast onderschrijven alle leden van de RvC de doelstelling van de organisatie. 
Zij stellen zich onafhankelijk op, zijn maatschappelijk betrokken en hebben een kritische houding. In dat kader hebben de 
leden van de RvC in 2015 externe bijeenkomsten over het maatschappelijk veld van woningcorporaties bijgewoond.

COMMISSIES
De Raad van Commissarissen werkte in 2015 vanuit twee commissies: 
• de Remuneratiecommissie
• de Auditcommissie.

De Remuneratiecommissie is primair verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van de werkgeversrol ten  
op zichte van de directeurbestuurder. Daarnaast is het reglement van de remuneratiecommissie op en vastgesteld. 
De primaire taak van de Auditcommissie is verankerd in het reglement Auditcommissie en bestaat uit de beoordeling van 
de documenten uit de planning en control cyclus, het financieel beleidsplan, de begroting, de kwartaalrapportages, de 
jaarrekening en het risicomanagement. 
In 2015 heeft de Auditcommissie zich met name gericht op de verbetering van de planning en control cyclus, waaronder 
de samenhang van diverse beleidsstukken, de beheersing van de liquiditeitspositie en de risico’s ten aanzien van de infor
matievoorziening en de ICTorganisatie. 

In de vergaderingen zijn de volgende punten aan de orde geweest:
• Het jaarverslag en de jaarrekening 2014
• Het strategisch financieel beleid, het begrotingskader 2016-2020 en de begroting 2016
• De kwartaalrapportages
• De liquiditeitsprognoses
• Het Treasury- en beleggingsstatuut
• Het investeringsstatuut
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SAMENSTELLING PER 31 DECEMBER 2015
De Raad van Commissarissen bestond in 2015 uit zes leden. In onderstaande tabel is de samenstelling per 31 december 
2015 weergegeven, met daarbij vermeld de taken van de individuele leden. Ook de hoofdfunctie en nevenfuncties worden 
genoemd. Jaarlijks vindt een herijking van deze functies plaats.

SAMENSTELLING RAAD VAN COMMISSARISSEN PER 31 DECEMBER 2015

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

PE  
PUNTEN

Jan van Walsem
18 juni 1947

Voorzitter,
Remuneratiecommissie

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

6/6 3

Henny Olde Meule
11 december 1954

Vicevoorzitter,
Remuneratiecommissie 

Eigenaar Olde Meule  
Consulting & Investment,
lid RvC Rhenam Wonen

5/6 6

Gerrit Bloemink
12 juni 1947

Auditcommissie Zelfstandig adviseur, lid RvC 
woningcorporatie Laurentius

6/6 8

Martien van Winden
26 juli 1957

Auditcommisie Directeur Hoofbosch  
Beleggingsfonds, docent

5/6 0

Wim Dankelman
3 december 1968

Selectiecommissie  
(tijdelijk) - lid namens  
huurders

Directeur Bedrijfsbureau van 
den Berg Groep Lid AB NL 
ingenieurs

5/6 9

Annalize van der Holst-Vos 
3 september 1960

Remuneratiecommissie - lid 
namens huurders

Zelfstandig ondernemer 
Jurist

5/6 3

We streven naar een evenwichtige man/vrouwverdeling in ons bestuur en toezichthoudend orgaan. Op dit moment kan 
de evenwichtigheid nog verbeterd worden. Bij vervanging van de aftredende leden zal rekening worden gehouden met dit 
vereiste evenwicht.
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ROOSTER VAN AFTREDEN

LID (HER)BENOEMD OP HERNOEMBAAR OP (UITERLIJK) AFTREDEND OP

Jan van Walsem, voorzitter 1 juli 2012 1 juli 2016 1 juli 2020

Henny Olde Meule,  
vice-voorzitter

1 juli 2012 1 juli 2016 1 juli 2020

Gerrit Bloemink 1 juli 2012 1 juli 2016 1 juli 2020

Martien van Winden 1 juni 2015 niet 31 december 2015*

Wim Dankelman 1 juli 2013 niet 1 juli 2017

Annalize van der Holst-Vos 1 juni 2015 niet 1 juni 2019

*Martien beëindigt op eigen verzoek in verband met verhuizing per 31 december 2015 zijn werkzaamheden.
Zijn functie zal niet opnieuw worden ingevuld.

GOVERNANCECODE
We onderschrijven de AedesCode (Aedes is de vereniging van woningcorporaties). Bij de inrichting van de bestuurlijke 
organisatie passen wij de principes toe van de Governancecode Woningcorporaties. Deze code is gekoppeld aan de  
AedesCode en bevat normen voor besturen en toezicht houden, transparantie, externe verantwoording en financiële  
beheersing. Wij zien de Governancecode als een richtlijn voor verbetering van onze kwali teiten, het afleggen van  
verantwoording en transparantie. Alle leden zijn individueel lid van de VTW. Hiermee zijn wij gebonden aan de statuten  
van de vereniging en daarmee aan de vastgestelde beroepsregels.

INTEGRITEITSCODE
Elke vorm of schijn van belangenverstrengeling tussen De Veste en/of de directeurbestuurder wordt vermeden. In onze 
statuten staat een uitwerking van dit belangrijke uitgangspunt. In 2015 is geen sprake geweest van tegenstrijdige belangen 
met betrekking tot de bestuurders, zoals bedoeld in artikel II.3 van de Governancecode Woningcorporaties.
Als onderdeel van onze organisatieontwikkeling starten we in 2016 met een traject om onze bestaande integriteitscode 
te herzien. Deze integriteitscode wordt samen met onze mensen opgesteld en zal naadloos aansluiten op onze waarden, 
droom en ambitie. Die zijn en blijven de basis van al ons handelen.

KLOKKENLUIDERSREGELING
We hebben ook een klokkenluidersregeling opgesteld. Deze regeling biedt de mogelijkheid om (een vermoeden van)  
misstanden binnen De Veste te melden bij een externe vertrouwenspersoon. Dat geldt voor iedereen die voor of namens 
De Veste werkt: medewerkers, werknemers, uitzendkrachten, stagiaires, gedetacheerden, maar ook voor klanten, huurders, 
leveranciers, opdrachtnemers en andere belanghebbenden.

VISITATIERAPPORT COGNITUM
In de Governancecode is omschreven dat een corporatie zich minimaal één keer in de vier jaar laat visiteren door een 
erkende, onafhankelijke visitatiecommissie. In 2013 zijn we gevisiteerd door Cognitum. Het visitatierapport biedt inzicht in 
door ons geleverde maatschappelijke prestaties in de periode van 2009 tot en met 2012.
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ONDERNEMINGSRAAD 

SAMENSTELLING
De Ondernemingsraad (OR) van De Veste bestond in 2015 uit:
• Ricardo de Wolde, voorzitter
• Marieke Kleinheerenbrink, vice-voorzitter
• Ludo Zwakenberg, secretaris (einde lidmaatschap 2015)
• Jaap Florijn
• Martin Colenbrander (einde lidmaatschap 2015)

ORGANISATIEWIJZIGING
Het afgelopen jaar was voor de mensen die bij De Veste werken een bewogen jaar. Er kwamen nieuwe inzichten over de 
bedrijfsvoering, de verantwoordelijkheden werden lager gelegd en het organisatieontwikkeltraject leidde tot een ingrijpende 
wijziging in de structuur van de organisatie. De OR en het personeel waren hierbij intensief betrokken en ook het Sociaal 
Plan is organisatiebreed onderzocht en naar tevredenheid vastgesteld. 
De OR heeft van tijd tot tijd gemerkt dat de organisatiewijziging ‘dichtbij’ kwam, zowel in het gevoel als in het feitelijke 
werk. Ondanks baanzekerheid voor alle mensen die bij De Veste werken, was het van tijd tot tijd spannend. Onze mensen 
hadden tijd nodig om inzichten te doorgronden en te kunnen waarderen. En tegelijkertijd hebben we er samen voor gezorgd 
dat de dagelijkse dingen gewoon door zijn gegaan. Het is goed dat we dit met elkaar hebben kunnen doen. We hebben met 
zijn allen gebouwd aan de toekomst van De Veste.

BEZOLDIGING BESTUUR
Per 1 januari 2013 is de Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen voor de publieke en semipublieke sector (kortweg: 
Wet Normering Topinkomens of WNT) ingegaan. We verantwoorden ons in dat kader volgens de regels van het WNTmaxi
mum voor woningcorporaties. De minister voor Wonen en Rijksdienst stelt jaarlijks in de Regeling Bezoldigingsmaxima 
Topfunctionarissen Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting de maximale bezoldiging van bestuurders vast. Hij heeft 
besloten om de Regeling van 2014 ook in 2015 te laten gelden. Het bezoldigingsmaximum in 2015 is € 150.000. 
Het weergegeven, toepasselijke WNTmaximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor top
functionarissen tevens de duur) van het dienstverband. Het dienstverband kan nooit groter zijn dan 1,0 FTE.

BEZOLDIGING LEIDINGGEVENDE TOPFUNCTIONARIS 

Naam Janine Gerardts

Functie(s) Directeur-bestuurder

Duur dienstverband in 2015 01-01-2015 t/m 31-12-2015

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja

Gewezen topfunctionaris? Nee

Omvang dienstverband 1 FTE

BEZOLDIGING

Beloning (incl. bijtelling leaseauto) € 116.882

Belastbare onkostenvergoedingen -

Werkgeversdeel pensioenlasten € 21.686

Totaal Bezoldiging € 138.568

Toepasselijk WNT-maximum € 150.000

*kosten inclusief BTW

Met Janine zijn afspraken gemaakt over het maximaal te declareren overnachtingskosten. Er zijn geen variabele  
beloningen of bonussen uitgekeerd.
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BEZOLDIGING RAAD VAN COMMISSARISSEN
Ook voor de bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen zijn regels vastgelegd. We hebben in maart 2015 
het bezoldigingsmaximum opnieuw vastgesteld. Met de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) vinden  
we dat in verband met onze publieke taak soberheid en doelmatigheid gepast zijn. Tenslotte huisvesten we veel mensen 
met bescheiden inkomens en kwetsbare groepen. Bovendien moet de RvC haar bezoldiging naar belanghebbenden toe 
kunnen verantwoorden. 

De bezoldigingsmaxima van de beroepsregel vormen een verplichte grens. Voor 2015 was deze grens voor een RvC lid 15% 
van het bezoldigingsmaximum van het bestuur en voor de voorzitter 20%. Voor ons betekent dat respectievelijk  
€ 15.000 en € 22.500.

Door de leden van de VTW is op 20 april 2015 de beroepsregel vastgesteld als een voor alle leden algemeen geldende en 
bindende regel. De beroepsregel gaat op basis van de uitgangspunten soberheid en doelmatigheid voor de maximale  
beloning uit van 7,7% respectievelijk 11,5%. Voor ons betekent dat € 17.325 respectievelijk € 11.550.

BEZOLDIGING TOEZICHTHOUDENDE TOPFUNCTIONARISSEN

Functie(s) Voorzitter RvC Vice-voorzitter Leden RvC

Duur dienstverband  
in 2015

01-01-2015  
t/m 31-12-2015

01-01-2015  
t/m 31-12-2015

01-01-2015  
t/m 31-12-2015

Beloning € 13.685,00 € 10.079,00 € 9.611,00

Belastbare onkostenvergoedingen - - -

Werkgeversdeel pensioenlasten - - -

Totale bezoldiging € 13.685,00 € 10.079,00 € 9.611,00

Toepasselijk WNT maximum € 22.500,00 € 15.000,00 € 15.000,00

Toepasselijk VTW maximum € 17.325,00 € 11.550,00 € 11.550,00

In 2015 (of eerder) waren er bij De Veste geen functionarissen die een bezoldiging boven het toepasselijke WNTmaximum 
ontvingen, of voor wie in eerdere jaren een vermelding op basis van de WOPT (Wet openbaarmaking uit publieke middelen 
gefinancierde topinkomens) of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. 

Er zijn in 2015 geen ontslaguitkeringen aan andere functionarissen betaald die op basis van de WNT zouden moeten  
worden gerapporteerd.
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GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 
(X € 1.000)

VASTE ACTIVA 31-12-2015 31-12-2014

MATERIËLE VASTE ACTIVA  

Sociaal vastgoed in exploitatie 239.214 270.355

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 1.752 2.341

Onroerende en roerende zaken ten dienste  
van de exploitatie

2.804 3.009

243.770 275.705

VASTGOEDBELEGGINGEN

Commercieel vastgoed in exploitatie 11.355 8.289

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 716 716

12.071 9.005

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Leningen u/g 96 130

Latente belastingvorderingen 1.960 8.935

2.056 9.065

Som der vaste activa 257.897 293.775

VLOTTENDE ACTIVA

VOORRADEN

Vastgoed bestemd voor verkoop 2.658 2.703

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 1.053 1.288

Overige voorraden 4.899 4.940

8.610 8.931

VORDERINGEN

Debiteuren 180 148

Gemeenten 57 9

Belastingen en premies sociale verzekeringen 299 197

Overige vorderingen 378 711

Overlopende activa 733 719

1.647 1.784

LIQUIDE MIDDELEN 17.317 24.094

Som der vlottende activa 27.574 34.809

TOTAAL ACTIVA 285.471 328.584
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GROEPSVERMOGEN 31-12-2015 31-12-2014

Overige reserves 168.808 195.757

Resultaat boekjaar -/- 18.023 -/- 13.670

150.785 182.087

VOORZIENINGEN

Voorziening onrendabele investeringen  
en herstructureringen

3.503 10.249

Voorziening latente belastingverplichtingen 7.900 6.500

Overige voorzieningen 3.571 3.489

14.974 20.238

LANGLOPENDE SCHULDEN

Leningen overheid en kredietinstellingen 110.867 113.556

Waarborgsommen 838 720

111.705 114.276

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen 2.643 7.396

Schulden aan leveranciers 635 282

Belastingen en premies sociale verzekeringen 273 258

Overlopende passiva en overige schulden 4.456 4.047

8.007 11.983

TOTAAL PASSIVA 285.471 328.584
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GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2015 
(X € 1.000)

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 2015 2014

Huuropbrengsten 29.563 28.460 

Opbrengsten servicecontracten 3.492 3.441

Overheidsbijdragen - -

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 2.529 2.833

Overige bedrijfsopbrengsten 873 541

36.457 35.275

BEDRIJFSLASTEN

Afschrijvingen (im)materiële vaste activa en 
vastgoedportefeuille

9.429 10.453

Overige waardeveranderingen materiële vaste activa en  
vastgoedportefeuille 

12.905 2.539

Bijzondere waardeverminderingen vlottende activa 500 16.753

Lonen en salarissen 2.447 2.334

Sociale lasten 352 354

Pensioenlasten 336 380

Onderhoudslasten 7.095 6.752

Leefbaarheid en heffingen 2.375 2.793

Lasten servicecontracten 2.173 2.255

Overige bedrijfslasten 4.801 4.233

42.413 48.846

BEDRIJFSRESULTAAT -/- 5.956 -/-13.571

NIET GEREALISEERDE WAARDEVERANDERINGEN  
VASTGOEDPORTEFEUILLE

1.068 -/- 265

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren 52 257

Rentelasten en soortgelijke lasten 4.812 5.128

-/- 4.760 -/- 4.871

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING  
VOOR BELASTINGEN

-/- 9.648 -/-18.707

Belastingen -/- 8.375 5.037

Buitengewone baten en lasten - -

JAARRESULTAAT -/- 18.023 -/- 13.670
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 2015
(X € 1.000)

(VOLGENS DE DIRECTE METHODE)

2015 2014

Ontvangsten van huurders 33.342 31.920

Ontvangsten van overige 772 605

34.114 32.525

Betalingen aan werknemers -/- 2.906 -/- 3.028

Betalingen aan leveranciers onderhoud -/- 7.006 -/- 6.565

Betalingen uit hoofde van zakelijke lasten -/- 4.444 -/- 3.259

Betalingen aan overige -/- 4.567 -/- 6.193

-/- 18.923 -/- 19.045

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 15.191 13.480

Ontvangen interest 72 270

Betaalde interest -/- 4.891 -/- 5.315

-/- 4.819 -/- 5.045

Kasstroom uit operationele activiteiten 10.372 8.435

Investeringen in materiële vaste activa -/- 14.300 -/- 7.348

Desinvesteringen materiële vaste activa 4.124 4.383

Investeringen in vastgoedbeleggingen - -/- 539

Desinvesteringen in vastgoedbeleggingen 547 761

Investeringen in financiële vaste activa -/- 80 -

Desinvesteringen in financiële vaste activa 1 617

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -/- 9.708 -/- 2.126

Aflossingen van langlopende schulden -/-7.441 -/- 5.790

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -/-7.441 -/- 5.790

MUTATIE GELDMIDDELEN -/- 6.777 519
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GECONSOLIDEERD OVERZICHT TOTAALRESULTAAT OVER 2015
(X € 1.000)

2015 2014

Geconsolideerd nettoresultaat na belastingen toekomend aan 
de rechtspersoon

-/- 18.023 -/- 13.670

Herwaardering materiële vaste activa / terugname herwaarde-
ring materiële vaste activa via het eigen vermogen  -/- 13.279 20.395

Totaal resultaat van de rechtspersoon -/- 31.302 6.725

Op grond van RJ 212.412 dient de waardevermeerdering van een materieel vast actief als gevolg van een herwaardering 
rechtstreeks in het eigen vermogen te worden verwerkt in een herwaarderingsreserve. De waardevermeerdering dient  
echter in de winst en verliesrekening te worden verwerkt, voor zover deze een terugneming van een waardevermindering 
van hetzelfde actief is die voorheen als last was verwerkt in de winst en verliesrekening. 

In bovenstaande opstelling wordt de rechtstreekse mutatie in het eigen vermogen ten gevolge van de herwaardering  
weergegeven.
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE GECONSOLIDEERDE  
JAARREKENING 2015

ALGEMEEN
TOEGELATEN INSTELLING
Woningstichting de Veste, gevestigd aan de Eskampweg 1 te Ommen, is een stichting met de status van toegelaten  
instelling conform artikel 70 eerste lid van de Woningwet. Het werkgebied van de toegelaten instelling betreft conform  
artikel 3 van de statuten: Ommen, Dalfsen, Hardenberg, Terschelling, Enschede, Zwolle, De Wolden, Lelystad, Elburg  
en Raalte.

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

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

VERSLAGGEVINGSPERIODE 
De verslaggevingsperiode loopt van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015.

CONTINUÏTEIT
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERINGEN ACTIVA, PASSIVA EN DE 
RESULTAATBEPALING
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op 
historische kosten met uitzondering van een aantal specifieke posten. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en 
passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar 
de toegelaten instelling zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting 
wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een  
uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

In de jaarrekening worden naast juridische verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen verantwoord. Een feitelijke  
verplichting is gekoppeld aan het startbesluit in het besluitvormingsproces van de Veste. Vanaf 2014 wordt gedoteerd  
wanneer intern de beslissing is genomen om het project te realiseren door goedkeuring van het beslisdocument opdracht.

Baten worden in de winstenverliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, 
samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, 
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het  
economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, 
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle 
risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting 
niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het 
tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische  
voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. 

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengst wordt  
verantwoord indien alle belangrijke risico’s met betrekking tot de transactie zijn overgedragen aan de koper. 

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta. Alle financiële informatie in euro’s is afgerond op  
het dichtstbijzijnde duizendtal, tenzij anders vermeld.

STELSELWIJZIGING
In het verslagjaar heeft Woningstichting de Veste de transparantie in de financiële berichtgeving van de corporatie verbe
terd door een beter inzicht te geven in de kasstromen. Voor dit doel is in de verslaggeving gekozen om het kasstroomo
verzicht te presenteren op basis van de directe methode. Het effect van de stelselwijziging op het vermogen en op het 
resultaat is nihil.
 

GEBRUIK VAN SCHATTINGEN
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt 
die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van 
baten en lasten. De daadwerke¬lijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzie¬ningen van schattingen worden opgenomen in de periode waar
in de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch voor het weergeven van 
de financiële positie en vereisen schattingen en veronderstellingen

SOCIAAL VASTGOED IN EXPLOITATIE:
Voor wat betreft de uitgangspunten en veronderstellingen ten aanzien van het bepalen van de bedrijfswaarde. 
De uitgangspunten van de bedrijfswaarde zijn gebaseerd op interne beleidsvoornemens. Deze beleidsvoornemens komen 
onder meer tot uitdrukking in het strategisch portefeuillebeleid en technische meerjaren onderhoudsplanningen waarbij 
keuzes gemaakt worden ten aanzien van verhuur of verkoop, levensduur en kwaliteits en huurniveaus.
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COMMERCIEEL VASTGOED IN EXPLOITATIE: 
Voor wat betreft de uitgangspunten en veronderstellingen ten aanzien van het bepalen van de marktwaarde in verhuurde 
staat. De marktwaarde in verhuurde staat is afhankelijk van een aantal belangrijke veronderstellingen zoals de te hanteren 
disconteringsvoet, restwaarde, kwaliteit huurders en contractverlengingen en, opzeggingen, markthuren en leegwaarde. 
Deze veronderstellingen zijn mede tot stand gekomen in afstemming met een externe deskundige.

VASTGOED IN ONTWIKKELING BESTEMD VOOR EIGEN EXPLOITATIE (ONDER MATERIËLE VASTE ACTIVA): 
Bepaling van het moment van aangaan van de feitelijke verplichtingen inzake investeringen nieuwbouw en transfor matie 
ten behoeve van het bepalen en treffen van een voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen.  
Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het startbesluit in het besluitvormingsproces van de Veste. Vanaf 2014 wordt 
gedoteerd wanneer intern de beslissing is genomen om het project te realiseren door goedkeuring van het beslisdocument 
opdracht. De financiële impact van voornoemde feitelijke verplichtingen kunnen afwijken bij daadwerkelijke realisatie.  
De realisatie kan onder meer wijzigen als gevolg van wettelijke procedures, aanpassingen in voorgenomen bouwproductie 
en in prijsniveau van leveranciers en daadwerkelijke verkoopprijzen.

VASTGOED BESTEMD VOOR DE VERKOOP EN VOORRAAD GROND- EN ONTWIKKELPOSITIES: 
Bij de bepaling van de verwachte reële waarde van de voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop en grond en ontwikkel
posities worden uitgangspunten gedefinieerd. De uitgangspunten betreffen onder meer de verkoopwaarde aan de hand van 
referentietransacties, de kans op toekomstige ontwikkelmogelijkheden en de huidige onderhoudsstaat. De bepaling van de 
verwachte reële waarde wordt uitgevoerd door een extern deskundige.

AANNAMES EN VERONDERSTELLINGEN GEHANTEERD BIJ DE BEPALING VAN DE BELASTINGPOSITIE (INCLUSIEF 
LATENTE BELASTINGPOSITIE):  
Dit betreft met name de uitgangspunten en veronderstellingen met betrekking tot het onderscheid tussen onderhouds
kosten en investeringen alsmede de voor de waardering van de belastingpositie gehanteerde prognose van toekomstige 
verwachte fiscale resultaten.
 

CLASSIFICATIE VASTGOED NAAR TYPOLOGIE
Sociaal vastgoed omvat de woningen in exploitatie met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, het maatschappelijk 
vastgoed en overige sociale vastgoed. Sociale huurwoningen met een huurprijs hoger dan de huurtoeslaggrens die door 
huurverhogingen boven deze grens zijn uitgekomen zijn eveneens geclassificeerd als sociaal vastgoed.
Commercieel vastgoed omvat woningen in exploitatie boven de huurtoeslaggrens, het bedrijfsonroerend goed (niet zijnde 
maatschappelijk vastgoed) en het overige commerciële vastgoed. De huurtoeslaggrens is een algemeen huurprijsniveau 
dat jaarlijks per 1 januari door de Minister van BZK wordt vastgesteld. Er is een limitatieve lijst van maatschappelijk vast
goed dat tot de DAEBactiviteiten behoort. Deze lijst is opgenomen in bijlage 3 en 4 van artikel 47 AMvB. De classificatie 
heeft plaatsgevonden naar de stand per 31 december van het verslagjaar.

KWALIFICATIE SOCIAAL VASTGOED
Nadruk van het beleid van Woningstichting de Veste is gericht op de volkshuisvestelijke taken.
De totale portefeuille sociaal vastgoed is op basis van bovenstaand beleid gekwalificeerd als bedrijfsmiddel.

GRONDSLAGEN VOOR CONSOLIDATIE 
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van Woningstichting de Veste en haar groepsmaatschap
pijen  en andere rechtspersonen waarop overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend dan wel waarover de  
centrale leiding bestaat. Groeps¬maatschappijen zijn deelnemingen waarin de toegelaten instelling een meerderheids
belang heeft, of waarin op een andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Bij de bepaling of 
beleids¬bepalende invloed kan worden uitgeoefend, worden financiële instrumenten die potentiële stemrechten bevatten  
en direct kunnen worden uitgeoefend, betrokken. 

Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop beleidsbepalende invloed 
kan worden uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie betrokken tot het tijdstip van beëindiging van 
deze invloed. 

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd, evenals de binnen 
de groep gemaakte winsten en verliezen. De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd. 

Voor een overzicht van de geconsolideerde groepsmaatschappijen wordt verwezen naar bladzijde 79.
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FINANCIËLE VASTE ACTIVA.  
Zoals toegelicht onder het hoofd ‘Kwalificatie sociaal vastgoed’ van deze toelichting zijn de visie, missie en het beleid van 
Woningstichting de Veste er primair op gericht om volkshuisvestelijke doelen te realiseren. Het sociaal vastgoed wordt dan 
ook vooral gezien als bedrijfsmiddel om sociale doelen te realiseren. De Veste blijft evenals voorgaande jaren het sociaal 
vastgoed waarderen tegen actuele waarde. De actuele waarde betreft voor het sociaal vastgoed de bedrijfswaarde.  
De bedrijfswaarde is gelijk aan de contante waarde van de toekomstige inkomsten (onder andere huren, eventuele bij
dragen en overige opbrengsten) verminderd met de contante waarde van de toekomstige uitgaven (onder andere onder
houd, beheerkosten, belastingen en verzekeringen) over de restant levensduur van het bezit. De bedrijfswaarde laat de 
verdiencapaciteit van het bezit zien voor de resterende levensduur.
 

FINANCIËLE INSTRUMENTEN
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels en overige vorderingen, geldmiddelen, 
leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te bepalen posten.
Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten).  
Deze worden  door de onderneming gescheiden van het basiscontract en apart verantwoord wanneer de economische  
kenmerken en risico’s van het basiscontract en het daarin besloten derivaat niet nauw verwant zijn. Hiervan is sprake 
indien een apart instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat aan de definitie van een 
derivaat zou voldoen en het gecombineerde instrument niet wordt gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 
waardeveranderingen in de winstenverliesrekening. De toepassing van RJ290 heeft geen effect op de jaarrekening 2015 
en de vergelijkende cijfers.
Financiële instrumenten, inclusief de van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiële instrumenten, worden bij de 
eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste  
opname worden meegenomen. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waarde
veranderingen in de winstenverliesrekening, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de  
eerste waardering.
In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract, worden verwerkt in  
overeenstemming met het basiscontract.
Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

VERSTREKTE LENINGEN EN OVERIGE VORDERINGEN
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, 
verminderd met bijzondere waardeverminderings¬verliezen.

LANGLOPENDE EN KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERIGE FINANCIËLE VERPLICHTINGEN
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode.
De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende 
schulden.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERINGEN VAN DE BALANSPOSTEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA
SOCIAAL VASTGOED IN EXPLOITATIE
Sociaal vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd tegen actuele waarde. De actuele waarde betreft voor dit doel de  
bedrijfswaarde. 

BEDRIJFSWAARDE
Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de contante waarde van de kasstromen uit hoofde van toekomstige exploitatieop
brengsten en toekomstige exploitatielasten over de geschatte resterende looptijd van de kasstroomgenererende eenheden 
inclusief de netto kasstroom bij afstoten van de activa aan het einde van de gebruiksduur.
Onder sociaal vastgoed in exploitatie zijn de gehanteerde veronderstellingen en uitgangspunten nader toegelicht.

KASSTROOMGENERERENDE EENHEID
Het interne beleid en de bedrijfsvoering van de Veste is gericht op sturing van de waarde van de onroerende en roerende 
zaken in exploitatie op basis van productmarktcombinaties. De complexindeling (zijnde de kasstroomgenererende eenheid) 
sluit hierbij aan.
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AFSCHRIJVINGEN
De afschrijvingen worden berekend volgens lineaire methode op basis van de economische levensduur. De volgende  
economische levensduren worden gehanteerd:
 

COMPONENT ECONOMISCHE LEVENSDUUR

Casco: 20 - 50 jaar

Overige zaken: 15 - 20 jaar

Op grond wordt niet afgeschreven.

UITGAVEN NA EERSTE VERWERKING 
De uitgaven na eerste verwerking (de zogeheten nainvesteringen) die leiden tot een waardeverhoging van de kasstroom
genererende eenheid worden aangemerkt als activeerbare kosten. Bij uitgaven na eerste verwerking dient de beoordeling 
of en in hoeverre sprake is van een bijzonder waardeveminderingsverlies, te zijn gebaseerd op de kasstroomgenererende 
eenheid waarop de uitgaven na eerste verwerking betrekking hebben. Het zogeheten onrendabele deel wordt ten laste van 
de winstenverliesrekening verantwoord als ‘overige waardeveranderingen materiële vaste activa en vastgoedportefeuille’.
Onderhoudsuitgaven en uitgaven voor renovatiewerkzaamheden worden slechts geactiveerd indien zij de gebruiksduur 
van het object verlengen. De overige onderhoudslasten worden rechtstreeks ten laste van de winst en verliesrekening 
gebracht.

WAARDEMUTATIE
Waardevermeerderingen in sociaal vastgoed in exploitatie worden rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt.  
Waarde vermeerderingen die echter een terugname zijn van eerder als last verwerkte waardevermindering (op  
niveau van kasstroomgenererende eenheid) worden wel in de winst en verliesrekening verwerkt onder de post  
“Overige waardeveranderingen”.
Waardeverminderingen in sociaal vastgoed in exploitatie worden rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt tot maximaal 
het bedrag waarvoor in het verleden waardevermeerderingen (op niveau van kasstroomgenererende eenheid) rechtstreeks 
in het eigen vermogen zijn verwerkt, rekening houdend met het verloop door afschrijvingen van de actuele waarde en de 
historische kostprijs. Indien de waardevermindering hoger is wordt het meerdere ten laste van de winst en verliesrekening 
verwerkt onder de post “Overige waardeveranderingen”.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de recycling optie om rechtstreeks verwerkte baten en lasten in het eigen vermogen bij 
latere realisatie te verwerken in de winst en verliesrekening.

VASTGOED IN ONTWIKKELING BESTEMD VOOR EIGEN EXPLOITATIE
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie betreffen ingrijpende investeringen in bestaande complexen en 
investeringen in nieuwe verhuureenheden. Waardering vindt plaats tegen bestede kosten en toegerekende kosten van het 
werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht en directievoering onder aftrek van de per project geschatte nood
zakelijk geachte voorziening voor nietgedekte kosten en risico’s op basis van de bedrijfswaarde. Het zogeheten onren
dabele deel wordt ten laste van de winstenverliesrekening verantwoord als ‘overige waardeveranderingen materiële vaste 
activa en vastgoedportefeuille’.
De noodzakelijk geachte voorziening wordt bepaald op het moment van aangaan van de feitelijke verplichtingen inzake 
investeringen nieuwbouw, woningverbetering en herstructurering. 
Dotatie aan de voorziening vond t/m 2013 plaats wanneer dit intern is geformaliseerd, opgenomen in de begroting en 
extern is gecommuniceerd. Hiervan is sprake wanneer uitingen door de toegelaten instelling zijn gedaan richting huurders, 
gemeenten en overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige nieuwbouw, woningverbetering of 
herstructureringsprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het startbesluit in het besluitvormingsproces van de 
Veste. Vanaf 2014 wordt gedoteerd wanneer intern de beslissing is genomen om het project te realiseren door goedkeuring 
van het beslisdocument opdracht. 
Indien op projectniveau de opgenomen voorziening de geactiveerde kosten overschrijden, wordt het project per saldo  
opgenomen onder de post voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen aan de creditzijde van de balans.

ONROERENDE EN ROERENDE ZAKEN TEN DIENSTE VAN DE EXPLOITATIE 
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd tegen verkrijgings of vervaardigings
prijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de 
economische levensduur. Op bedrijfsterreinen wordt niet afgeschreven. 
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De volgende levensduren worden hierbij gehanteerd: 

COMPONENT ECONOMISCHE LEVENSDUUR

Casco: 40 - 50 jaar

Installaties: 15 - 20 jaar

Overige roerende zaken: 5 - 10 jaar

Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd indien zij de gebruiksduur van het object verlengen. Indien er geen sprake 
is van verlenging van de gebruiksduur worden de onderhoudsuitgaven (ineens) ten laste van de winst en verliesrekening 
gebracht.

VASTGOEDBELEGGINGEN
COMMERCIEEL VASTGOED IN EXPLOITATIE
Commercieel vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd tegen actuele waarde. De actuele waarde betreft voor dit doel de 
marktwaarde in verhuurde staat. 

MARKTWAARDE IN VERHUURDE STAAT
De marktwaarde in verhuurde staat is gebaseerd op beschikbare marktgegevens met inachtneming van de relevante  
feiten en omstandigheden van de markt waarop de toegelaten instellingen actief zijn. De aannames aangaande de  
geprognosticeerde kasstromen zijn gebaseerd op de contractuele verplichtingen van de toegelaten instelling die rusten  
op het vastgoed. De overige (na de contractperiode in acht te nemen) aannames en uitgangspunten zijn gebaseerd op 
gegevens van de markt waarop de toegelaten instellingen actief zijn.
Onder punt III.1 Commercieel vastgoed in exploitatie zijn de gehanteerde veronderstellingen en uitgangspunten nader 
toegelicht.
 
KASSTROOMGENERERENDE EENHEID
Het interne beleid en de bedrijfsvoering van de toegelaten instelling is gericht op sturing van de waarde van de onroerende 
en roerende zaken in exploitatie op basis van productmarktcombinaties. De complexindeling (zijnde de kasstroomgenere
rende eenheid) sluit hierbij aan.

UITGAVEN NA EERSTE VERWERKING 
De uitgaven na eerste verwerking (de zogeheten nainvesteringen) die leiden tot een waardeverhoging van de kasstroom
genererende eenheid worden aangemerkt als activeerbare kosten. Bij uitgaven na eerste verwerking dient de beoordeling 
of en in hoeverre sprake is van een bijzonder waardeveminderingsverlies, te zijn gebaseerd op de kasstroomgenererende 
eenheid waarop de uitgaven na eerste verwerking betrekking hebben. Het zogeheten onrendabele deel wordt ten laste van 
de winst enverliesrekening verantwoord als ‘overige waardeveranderingen materiële vaste activa en vastgoedportefeuille.
Onderhoudsuitgaven en uitgaven voor renovatiewerkzaamheden worden slechts geactiveerd indien zij de gebruiksduur 
van het object verlengen. De overige onderhoudslasten worden rechtstreeks ten laste van de winst enverliesrekening 
gebracht.

WAARDEMUTATIES
De waardemutaties in commercieel vastgoed in exploitatie worden rechtstreeks in de winst en verliesrekening in de post 
“Nietgerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille” verantwoord.

ONROERENDE ZAKEN VERKOCHT ONDER VOORWAARDEN
In 2013 en 2014 is het economisch eigendom van 41 woningen verkocht. De ondergronden van deze verkochte woningen 
zijn gewaardeerd tegen vierkante meterprijzen volgens het grondprijsbeleid voor sociale woningbouw per gemeente.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA 
Grondslagen voor de financiële vaste activa zijn opgenomen onder de financiële instrumenten. 

BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN
Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer 
wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend 
zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief 



Jaarverslag 2015 
8 | Jaarrekening 53

te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige nettokasstromen die het actief naar verwachting zal 
genereren. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dat de geschatte contante waarde van de toekomstige kas
stromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseer
bare waarde.

VOORRADEN
VASTGOED BESTEMD VOOR DE VERKOOP
De voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop betreft opgeleverde nieuwbouwwoningen en kavels die ultimo boekjaar 
nog niet zijn verkocht. De voorraad opgeleverde nieuwbouwwoningen en kavels wordt gewaardeerd tegen de bestede 
kosten en toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht en directievoering, inclusief 
geactiveerde rente, dan wel lager verwachte opbrengstwaarde. 

VASTGOED IN ONTWIKKELING BESTEMD VOOR DE VERKOOP
Op moment dat grond en ontwikkelposities daadwerkelijk in ontwikkeling worden genomen vindt overheveling plaats van 
voorraad grond en ontwikkelposities naar vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop. Vastgoed in ontwikkeling 
bestemd voor de verkoop betreffen investeringen in bouwterreinen en bouwwerken voor eigen rekening en risico bestemd 
voor de verkoop. De investeringen worden bij de start als vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop geclass
ificeerd. Wanneer eenheden verkocht zijn wordt dat deel van de investering als onderhanden projecten geclassificeerd. 
In de waardering van vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop worden de kosten die direct betrekking hebben 
op het project (zoals personeelskosten voor werknemers direct werkzaam aan het project, kosten van grond en terreinen), 
de kosten die toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar zijn aan het project (onder meer 
verzekeringskosten, kosten van ontwerp en technische assistentie) en andere kosten die contractueel aan de opdrachtge
ver kunnen worden toegerekend, inbegrepen. Verwachte verliezen op vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop 
worden onmiddellijk in de winst enverliesrekening als last verwerkt.

OVERIGE VOORRADEN
VOORRAAD GROND EN ONTWIKKELPOSITIES 
De voorraad grond en ontwikkelposities wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde en bijkomende kosten. Op moment 
dat grond en ontwikkelposities daadwerkelijk in ontwikkeling worden genomen vindt overheveling plaats naar vastgoed in 
ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie/vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop/onderhanden projecten. 
Als de grond en ontwikkelposities een zodanige waardevermindering ondergaan dat de opbrengst waarde lager is dan de 
geactiveerde kosten, dan wordt deze waardevermindering ten laste van het resultaat verantwoord. Hiertoe wordt de waar
de van de grond en ontwikkelposities jaarlijks getoetst aan de marktwaarde.

VOORRAAD MATERIALEN
De voorraad materialen wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere opbrengst waarde. 

VORDERINGEN EN EFFECTEN
De grondslagen voor de waardering van vorderingen en effecten zijn beschreven onder het hoofd Financiële instrumenten.

VOORZIENINGEN
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer:
• sprake is van een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het  

verleden; en
• een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van die verplichting; en
• het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.

VOORZIENINGEN VOOR ONRENDABELE INVESTERINGEN
Voor de toelichting van de waarderingsgrondslag voor het bepalen van de voorziening voor onrendabele investeringen 
wordt verwezen naar de post ‘onroerende zaken in ontwikkeling’. Indien op projectniveau de opgenomen voorziening de 
geactiveerde kosten overschrijden, wordt het project per saldo opgenomen onder de post voorziening onrendabele inves
teringen aan de creditzijde van de balans. De voorziening voor onrendabele investeringen is gewaardeerd tegen nominale 
waarde.
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OVERIGE VOORZIENINGEN
De overige voorzieningen betreffen voorzieningen voor V en Emeters, en een voorziening voor de regeling “Mijn  
koopwoning”. De overige voorzieningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
 

LANGLOPENDE SCHULDEN
De waardering van langlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële instrumenten.

KORTLOPENDE SCHULDEN
De waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële instrumenten.

OPBRENGSTVERANTWOORDING

HUUROPBRENGSTEN
Hieronder zijn opgenomen de opbrengsten voortvloeiend uit de met huurders gesloten huurovereenkomsten. Huuropbreng
sten worden lineair in de winst en verliesrekening opge¬nomen gedurende de looptijd van de huurovereenkomst. De huren 
worden jaarlijks binnen de wettelijke kaders verhoogd in overeenstemming met het jaarlijks besluit huurverhoging van de 
toegelaten instelling.

OPBRENGSTEN SERVICECONTRACTEN
Dit betreffen ontvangen bedragen van huurders ter dekking van gemaakte servicekosten. Jaarlijks vinden verrekeningen 
plaats op basis van de daadwerkelijke bestedingen. De kosten worden verantwoord onder lasten servicecontracten.

OVERHEIDSBIJDRAGEN
Overheidsbijdragen worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruit ontvangen baten zodra er redelijke zekerheid 
bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de Veste zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Bijdragen 
ter compensatie van door de Veste gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de winst en verliesrekening 
opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt. Bijdragen ter compensatie van de Veste voor de 
kosten van een actief worden systematisch in de winst en verliesreke¬ning opgenomen gedurende de gebruiksduur van 
het actief.

NETTO VERKOOPRESULTAAT VASTGOEDPORTEFEUILLE
Het netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille bevat de posten verkoopresultaat bestaand bezit en verkoopresultaat 
koopprojecten.

VERKOOPRESULTAAT BESTAAND BEZIT
De post verkoopresultaat bestaand bezit betreft het saldo van de behaalde verkoopopbrengst minus de gemaakte direct 
toerekenbare verkoopkosten en de actuele waarde met betrekking tot de verkochte huurwoningen. Opbrengsten uit de  
verkoop van onroerende zaken worden in de winst en verliesrekening verwerkt wanneer de belangrijke risico’s en voor
delen van eigendom aan de koper zijn overgedragen, de inning van de verschuldigde vergoeding waarschijnlijk is, de 
hiermee verband houdende kosten betrouwbaar kunnen worden ingeschat en er geen sprake is van aanhoudende manage
mentbetrokkenheid bij de onroerende zaken. 
Opbrengsten van de verkochte huurwoningen worden verantwoord op het moment van juridische levering (passeren  
transportakte).

VERKOOPRESULTAAT KOOPPROJECTEN
De post verkoopresultaat koopprojecten betreft het saldo van de netto omzet koopprojecten, de wijziging in vastgoed in 
ontwikkeling bestemd voor de verkoop en onderhanden projecten, en het uitbesteed werk.
Zodra een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van het resultaat van een onderhanden project, worden de project
opbrengsten en kosten als opbrengsten en kosten in de winst en verliesrekening verwerkt naar rato van de verrichte 
prestaties per balansdatum. Onder projectopbrengsten wordt verstaan de in het contract overeengekomen opbrengsten 
vermeerderd met eventuele opbrengsten op grond van meer of minderwerk, claims en vergoedingen, indien en voor zover 
het waarschijnlijk is dat de opbrengsten zullen worden gerealiseerd en betrouwbaar kunnen worden bepaald. 
De mate waarin prestaties van een onderhanden project zijn verricht wordt bepaald aan de hand van de tot de balans
datum gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten. Indien het resultaat van een onder
handen project niet betrouwbaar kan worden bepaald, worden de projectopbrengsten slechts verwerkt tot het bedrag van 
de gemaakte projectkosten dat waarschijnlijk kan worden verhaald. Verwachte verliezen op projecten worden onmiddellijk 
in de winst en verliesrekening opgenomen.
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De wijziging in vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop en onderhanden projecten bestaat uit de opgenomen 
bestede kosten en resultaatverantwoording in het betreffende jaar met betrekking tot onderhanden projecten waarop in 
mindering, de gefactureerde termijnen van de opgeleverde onderhanden projecten zijn gebracht en uit de opgenomen 
bestede kosten en verwachte verliezen in het betreffende jaar met betrekking tot vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de 
verkoop.
De omzet van de verkochte nieuwbouwkoopwoningen wordt verantwoord bij oplevering van een (deel)project en bestaat 
uit de gefactureerde termijnen en de over de omzet geheven omzetbelasting.
Kosten uitbesteed werk betreft de direct aan de onderhanden projecten toerekenbare kosten.

OVERIGE WAARDEVERANDERINGEN MATERIËLE VASTE ACTIVA EN VASTGOEDPORTEFEUILLE
Hieronder zijn begrepen de overige waardeveranderingen met betrekking tot sociaal vastgoed in exploitatie (aankopen en 
renovatie) en vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie (met betrekking tot sociaal vastgoed). 
De onder deze post verantwoorde bedragen hebben betrekking op een afboeking dan wel terugneming van een bijzondere 
waardevermindering.

PERSONEELSBELONINGEN/PENSIOENEN
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het pensioen
fonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt 
hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies over
treffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van 
verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van  
het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van 
middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan 
van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioen
overeenkomst met de werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorziening 
wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de  
verplichtingen op balansdatum af te wikkelen.

Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds wordt een vordering opgenomen als de toegelaten  
instelling de beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het overschot naar de toegelaten instel
ling zal toevloeien en de vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.

ONDERHOUDSLASTEN
Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud verantwoord. Van toereken
baarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden. Onder deze post 
worden de kosten ten behoeve van dagelijks onderhoud, mutatieonderhoud, en planmatig onderhoud verantwoord.

Het onderhoud wordt onderscheiden in kosten van derden en eigen dienst, alsmede de kosten van het materiaalverbruik.  
In de winst en verliesrekening zijn de kosten van de eigen dienst opgenomen bij de kostensoort salarissen en sociale 
lasten. De lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare kosten door het feit dat er geen sprake is van een 
waardeverhoging van het actief, dan wel wettelijke vereisten.

NIETGEREALISEERDE WAARDEVERANDERINGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE
Hieronder zijn mede begrepen de waardeveranderingen met betrekking tot commercieel vastgoed in exploitatie (aankopen 
en renovatie) en vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie (met betrekking tot commercieel vastgoed).

BELASTINGEN
Belastingen over de resultaten omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare winstbelastingen en 
latente belastingen. De belastingen worden in de winst en verliesrekening opgenomen, behoudens voor zover deze betrek
king hebben op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen worden opgenomen, in welk geval de belasting in het eigen 
vermogen wordt verwerkt.

De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen belasting over de belast
bare winst over het boekjaar, rekening houdend met de fiscale faciliteiten en de vaststellingsovereenkomst (VSO), berekend 
aan de hand van belasting¬tarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op verslagdatum is 
besloten, en eventuele correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde belasting.
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Voor latente belastingen wordt een vordering dan wel een voorziening getroffen voor tijdelijke verschillen tussen de boek
waarde van activa en verplichtingen ten behoeve van de financiële verslaggeving en de fiscale boekwaarde van die posten.
Er wordt uitsluitend een latente belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst 
belast bare winsten beschikbaar zullen zijn die voor de realisatie van het tijdelijke verschil dan wel compensabele verliezen 
kunnen worden aangewend. Latente belastingvorderingen worden per iedere verslag¬datum herzien en verlaagd voor zover 
het niet langer waarschijnlijk is dat het daarmee samenhangende belastingvoordeel zal worden gerealiseerd.
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.  
De latenties worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Saldering van latenties vindt plaats indien en voor zover de  
corporatie bevoegd is tot saldering en simultane afwikkeling en tevens het stellige voornemen heeft om dit te doen.
 

KASSTROOMOVERZICHT 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. Bij deze methode zijn alle ontvangsten en uitgaven 
direct gekoppeld aan de activiteiten. De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit de liquide middelen zonder 
aftrek van bankkredieten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings en 
financierings activiteiten. De kasstromen uit hoofde van de financiering zijn gesplitst in kasstromen met betrekking tot 
mutaties in de hoofdsom (opgenomen onder financieringsactiviteiten) en betaalde interest (opgenomen onder opera
tionele activiteiten). Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn 
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom 
uit financieringsactiviteiten. De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom 
uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de verworven groeps
maatschappij aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht.

BEPALING REËLE WAARDEN 
Een aantal grondslagen en toelichtingen in de jaarrekening van de toegelaten instelling vereisen de bepaling van de reële 
waarde van zowel financiële als nietfinanciële activa en verplichtingen. Ten behoeve van waarderings en informatiever
schaffingsdoeleinden is de reële waarde op basis van de volgende methoden bepaald. 

• Handels- en overige vorderingen 
De reële waarde van handels- en overige vorderingen is gelijk aan de contante waarde van de toekomstige  
kasstromen.

• Niet-afgeleide financiële verplichtingen 
De reële waarde van niet-afgeleide financiële verplichtingen wordt berekend op basis van de contante waarde van  
toekomstige aflossingen en rentebetalingen, gedisconteerd tegen de actuele rentevoet voor vergelijkbare leningen 
ultimo 2015.
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE ACTIVA 
(X € 1.000)

ACTIVA
MATERIËLE VASTE ACTIVA 

SOCIAAL VASTGOED IN EXPLOITATIE

STAND PER 1 JANUARI 2014:  

Bedrijfswaarde 255.842

MUTATIES IN HET BOEKJAAR 2014:

Investeringen in sociaal vastgoed in exploitatie 561

Overboeking van vastgoed in ontwikkeling bestemd voor 
eigen exploitatie

9.539

Verkopen -/- 1.695

Afschrijvingen verantwoord in de winst- en verliesrekening -/- 10.127

Waardemutatie verantwoord in het resultaat -/- 4.160

Waardemutatie verantwoord in het eigen vermogen 20.395

Saldo per 31-12-2014 270.355

MUTATIES IN HET BOEKJAAR 2015:

Investeringen in sociaal vastgoed in exploitatie 158

Overboeking van commercieel vastgoed 576

Overboeking naar commercieel vastgoed -/- 3.007

Overboeking van vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen 
exploitatie

12.095

Verkopen -/- 1.346

Afschrijvingen verantwoord in de winst- en verliesrekening -/- 9.188

Waardemutatie verantwoord in het resultaat -/- 17.150

Waardemutaties verantwoord in het eigen vermogen -/- 13.279

Saldo -/- 31.141

SALDO PER 31-12-2015 239.214
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BEDRIJFSWAARDE
Het sociaal vastgoed in exploitatie is gewaardeerd op de bedrijfswaarde waarbij rekening is gehouden met een stijging van 
de verhuurdersheffing van circa 11% in 2018. 
De bedrijfswaarde waarbij de stijging van de verhuurdersheffing niet is ingerekend bedraagt € 244.365 (2014: € 270.355). 

Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de contante waarde van de kasstromen uit hoofde van toekomstige exploitatieop
brengsten en toekomstige exploitatielasten over de geschatte resterende looptijd van de kasstroomgenererende eenheden.
De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en onderbouwde veronderstellingen die de beste schatting van de 
directie weergeven van de economische omstandigheden die van toepassing zullen zijn gedurende de resterende levens
duur van de kasstroomgenererende eenheid. De kasstroomprognoses zijn ontleend aan de intern geformaliseerde meer
jarenbegroting en zijn conform de vastgestelde financiële kadernota. De kasstroomprognoses bestrijken een periode van 
vijf jaar behoudens de verwachte kosten van planmatig onderhoud. De kosten van planmatig onderhoud worden gebaseerd 
op de in de meerjaren onderhoudsbegroting onderkende cycli per component. Voor latere jaren is uitgegaan van de ver
wachte gemiddelde groeivoeten voor inflatie, huurstijging en rente alsmede genormeerde lastenniveaus. 
De verwachte opbrengstwaarde van woningen geoormerkt voor verkoop wordt gedefinieerd als de contante waarde van 
het bedrag dat kan worden verkregen bij vrijwillige verkoop binnen een verwachte termijn van vijf jaar, onder aftrek van 
verkoopkosten die niet door de koper worden gedragen. De verkoopprijs wordt bepaald op basis van de WOZwaarde. 
De bepaling van de restwaarde van de grond is gebaseerd op het huidige gebruik van de grond. De restwaarde van de 
grond aan het eind van de exploitatieduur is gebaseerd op de reële waarde onder aftrek van de te maken kosten sloop/
bouwrijp maken en herhuisvesting. 
De reële waarde is gebaseerd op een vergelijkbare grond(kavel) geïndexeerd naar het einde van de levensduur en vermin
derd met verwachte sloopkosten en kosten van uitplaatsing. 

Bij de bedrijfswaardeberekening gelden voorts de volgende parameters:
• jaarlijkse huurverhoging van:  

2016: 1,4% 
2017: 1,58% 
2018: 1,71% 
2019: 1,79% 
Vanaf 2020 2%

• jaarlijkse huurderving van 1%
• huurharmonisatie voor de eerste vijf jaar tot 65% van de maximaal redelijke huur
• jaarlijkse stijging van de onderhoudslasten met: 

2016: 1,6% 
2017: 2,02% 
2018: 2,23% 
2019: 2,52%

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

• disconteringsvoet van 5%. Jaarlijks wordt door de sectorinstituten deze disconteringsvoet bepaald met in acht-
neming van de bepaling van RJ121

• kasstromen worden verdisconteerd uitgaande van het medionumerando model.
• restwaarde indexering van 2%
• verhuurdersheffing is ingerekend over 50 jaar.

WONINGEN BESTEMD VOOR DE VERKOOP OP KORTE TERMIJN
Het aantal woningen, welke naar verwachting komend jaar verkocht zullen worden, bedraagt 6. De verwachte netto 
opbrengst bedraagt € 858.000

HYPOTHECAIRE ZEKERHEDEN
Het sociaal vastgoed in exploitatie is deels gefinancierd met leningen onder borging van het Waarborgfonds Sociale  
Woningbouw. Het WSW kan op eerste verzoek hypotheek vestigen op het ingezette onderpand. Voor deze borgstelling 
wordt door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw een obligo per lening gevraagd. Als gevolg hiervan zijn de onroerende 
en roerende zaken in exploitatie die met geborgde leningen zijn gefinancierd niet met hypothecaire zekerheden bezwaard. 
De ultimo boekjaar bestaande obligoverplichting is onder de “Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen”  
opgenomen.
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SCHATTINGEN
De schattingen met betrekking tot de bedrijfswaardebepaling welke inherent zijn aan deze waarderingsgrondslag, zijn van 
bijzonder belang door hun invloed op de jaarrekening en de waarschijnlijkheid dat toekomstige gebeurtenissen significant 
kunnen afwijken van de verwachtingen van het management zoals verwerkt in de bedrijfswaarde. Om inzicht te geven in de 
effecten van redelijkerwijs mogelijke wijzigingen in belangrijke parameters op de bedrijfswaarde, is de volgende gevoelig
heidsanalyse opgenomen:

PARAMETER TOEGEPAST IN  
BEDRIJFSWAARDE-

BEREKENING

SCENARIO’S 
(AFWIJKING MET 

TOEGEPASTE  
PARAMETER)

EFFECT OP DE  
BEDRIJFSWAARDE 

(X € 1.000)

EFFECT OP DE  
BEDRIJFSWAARDE 

IN %

Disconteringsvoet 5%
-/- 1 % 33.245 13,8%

+ 1% -/- 26.744 -/- 11,1%

Verkopen  
bestaand bezit

6 woningen 
per jaar

-/- 6 verkopen -/- 2.202 -/- 0,9%

+ 6 verkopen 2.181 0,9%

Het effect op de bedrijfswaarde is berekend per afzonderlijke afwijking (de overige parameters zijn gelijk gebleven).

VASTGOED IN ONTWIKKELING BESTEMD VOOR EIGEN EXPLOITATIE

Boekwaarde per 1 januari 2014 4.009 

MUTATIES IN HET BOEKJAAR 2014:

Investeringen 7.104

Overboeking naar sociaal vastgoed in exploitatie -/- 9.539

Overboeking van commercieel vastgoed in ontwikkeling 790

Overboeking voorziening onrendabele investeringen en  
herstructureringen

-/- 23

Saldo -/- 1.668

Stand per 31 december 2014 2.341

MUTATIES IN HET BOEKJAAR 2015:

Investeringen 10.874

Overboeking naar sociaal vastgoed in exploitatie -/- 11.715

Overboeking van commercieel vastgoed in ontwikkeling -/- 17

Overboeking voorziening onrendabele investeringen en  
herstructureringen

269

Saldo -/- 589

Stand per 31 december 2015 1.752

STAND IN HET BOEKJAAR 2015 2014

Aanschafprijs 1.854 2.561

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen -/- 102 -/- 220

Stand per 31 december 1.752  2.341
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ONROERENDE EN ROERENDE ZAKEN TEN DIENSTE VAN DE EXPLOITATIE

GEBOUWEN AUTO’S INVENTARIS TOTAAL

STAND PER 1 JANUARI 2014:

Boekwaarde 2.618 267 283 3.168

MUTATIES IN HET BOEKJAAR 2014:

Investeringen 13 115 38 166

Afschrijvingen -/- 119 -/- 90 -/- 117 -/- 326

Stand per 31 december 2014 2.512 292 204 3.008

MUTATIES IN HET BOEKJAAR 2015:

(Des)investeringen 3 - 34 37

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

Stand per 31 december 2015 2.397 241 166 2.804

Aanschafwaarde 3.239 586 1.164 4.989

Cumulatieve afschrijvingen -/- 842 -/- 345 -/- 998 -/- 2.185

Stand per 31 december 2015 2.397 241 166 2.804

VASTGOEDBELEGGINGEN

COMMERCIEEL VASTGOED IN EXPLOITATIE 2015 2014

STAND PER 1 JANUARI

Aanschafprijs 8.009 8.009

Som van de herwaarderingen  
(ongerealiseerde waardstijging)

988 988

Som van de waardedalingen -/- 708 -/- 443

Marktwaarde per 1 januari 8.289 8.554

MARKTWAARDE PER 1 JANUARI 8.289 8.554

Waardeverandering 1.068 -/-265

Overboeking van sociaal vastgoed 3.007 -

Overboeking naar sociaal vastgoed -/- 576 -

Overboekingen naar mva in ontwikkeling + verkopen -/- 433 -

MARKTWAARDE PER 31 DECEMBER 11.355 8.289
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ACTUELE WAARDE
De actuele waarde van het commercieel vastgoed in exploitatie is gebaseerd op de marktwaarde en bedraagt € 11.355 
(2014: € 8.289).

De marktwaarde in verhuurde staat is gebaseerd op beschikbare marktgegevens met inachtneming van de relevante feiten 
en omstandigheden van de markt waarop de Veste actief is. De waardering is mede gebaseerd op een waardering door een 
onafhankelijke en ter zake kundige taxateur. De aannames aangaande de geprognosticeerde kasstromen zijn gebaseerd 
op de contractuele verplichtingen van de Veste die rusten op het vastgoed. De overige (na de contractperiode in acht te 
nemen) aannames en uitgangspunten zijn gebaseerd op gegevens van de markt waarop de Veste actief is. 

De belangrijkste gehanteerde parameters bij de bepaling van de marktwaarde zijn:
• disconteringsvoet 4,55%
• restwaarde na 20 jaar is gelijk aan het investeringsbedrag rekening houdend met een waardedaling van 2% per jaar

Voor de disconteringsvoet wordt genomen het tarief van 20 jaar geld bij NWB bank als spiegel op de termijn van de bereken
ingen. Bovenop dat tarief is een risicoopslag genomen van 1%. 
De waardedaling van 2% is de beste inschatting van de markt per balansdatum. 
De methoden en relevante veronderstellingen die gehanteerd zijn bij het bepalen van de reële waarde van vastgoed
beleggingen zijn gebaseerd op het feit dat de prijs die bij aanbieding ten verkoop op de voor het onroerend goed meest  
geschikte wijze na de beste voorbereiding door de meest biedende gegadigde besteed zou zijn. Daarbij wordt in de literatuur 
doorgaans verdedigd dat die prijs de hoogste van de directe en de indirecte opbrengstwaarde is.
De waardering is mede gebaseerd op een waardering door een onafhankelijke en ter zake kundige taxateur. Er zijn geen 
beperkingen met betrekking tot de aanwendbaarheid van vastgoedbeleggingen of de inbaarheid van opbrengsten.  
Het commercieel vastgoed in exploitatie wordt eens in de 3 jaar volledig getaxeerd.

HYPOTHECAIRE ZEKERHEDEN
Het commercieel vastgoed in exploitatie is (nagenoeg) geheel gefinancierd met leningen zonder borging van het Waarborg
fonds Sociale Woningbouw. Van het commercieel vastgoed is € 2.500 met hypothecaire zekerheden bezwaard.

BEDRIJFSWAARDE
Om te voldoen aan artikel RJ 645.515 is hier ook de bedrijfswaarde opgenomen. De actuele waarde van het commercieel 
vastgoed in exploitatie gebaseerd op de bedrijfswaarde bedraagt € 14.484 (2014: € 6.510).

ONROERENDE ZAKEN VERKOCHT ONDER VOORWAARDEN 31-12-2015 31-12-2014

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 716 716

In de jaren 2013 en 2014 is het economisch eigendom van 41 woningen verkocht. De ondergronden van deze verkochte 
woningen zijn gewaardeerd tegen vierkante meterprijs volgens het grondprijsbeleid voor sociale woningbouw per gemeente.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

LENINGEN U/G

GARANTIEFONDS NIEUWBOUWWONINGEN

Stand 1 januari 2015 130

Mutatie -/- 34

Stand 31 december 2015 96

De Veste heeft, in samenspraak met de Gemeente Hardenberg en de Coöperatieve Rabobank Vaart en Vechtstreek U.A., 
 een garantieregeling ontwikkeld, welke erop neer komt dat de Veste in opdracht van potentiële kopers van nieuwbouw
woningen en namens hen hun bestaande woning verkoopt tegen een zo hoog mogelijke prijs, maar de bestaande woning 
desnoods zelf koopt indien deze niet verkocht is aan een derde op het moment waarop de nieuwbouwwoning opgeleverd 
wordt. Ter afdekking van de financiële risico’s hiervan hebben de Veste, de Gemeente Hardenberg en de Coöperatieve  
Rabobank Vaart en Vechtstreek U.A., een garantiefonds opgericht. De bijdrage van de Veste in het fonds bedroeg in 2010  
€ 150.000.
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LATENTE BELASTINGVORDERINGEN

Stand 1 januari 2015 8.935

MUTATIES IN HET BOEKJAAR

Mutatie ten laste van het resultaat -/- 6.975

Stand 31 december 2015 1.960

NADERE TOELICHTING PER ONDERDEEL VAN DE BELASTINGLATENTIE INZAKE TIJDELIJKE VERSCHILLEN

• Sociaal en commercieel vastgoed dat in de komende jaren naar verwachting blijvend zal worden verhuurd.  
Het tijdelijke verschil dat niet verwerkt is bedraagt € 260 miljoen (2014: € 221 miljoen). Dit heeft betrekking op 
sociaal en commercieel vastgoed dat naar verwachting de komende jaren blijvend zal worden verhuurd. De reden 
hiervoor is dat dit vastgoed fiscaal niet afwikkelt. De fiscale waarde van dit vastgoed betreft een bedrag van € 511 
miljoen. De boekwaarde van dit vastgoed betreft een bedrag van € 251 miljoen. De niet-verwerkte latente belasting-
vordering bedraagt € 65 miljoen (zijnde 25% over het verschil tussen fiscale waarde en boekwaarde).

• In de begroting is opgenomen dat er naar verwachting jaarlijks 6 woningen worden verkocht. Het verwachte fiscale 
verkoopresultaat bedraagt € 20 per woning. Het tijdelijke verschil inzake sociaal vastgoed waarvan verwacht dat 
deze in de komende vijf jaar worden verkocht bedraagt € 600. De fiscale waarde van dit vastgoed is lager dan de 
boekwaarde. De latente belastingschuld bedraagt nominaal € 150 (zijnde 25,0% over het verschil tussen fiscale 
waarde en boekwaarde). De gemiddelde looptijd bedraagt 3 jaar.

• Naar verwachting wordt er de komende 15 jaar geen commercieel vastgoed verkocht, derhalve is geen sprake van 
een tijdelijk verschil tussen de fiscale waarde en de boekwaarde.

• Het tijdelijke verschil inzake de leningportefeuille bedraagt nominaal € 638.  
De latente belastingvordering bedraagt nominaal € 160 (zijnde 25% over het verschil tussen fiscale waarde en 
boekwaarde). De gemiddelde looptijd bedraagt 3 jaar.

• Het tijdelijke verschil inzake de voorziening groot onderhoud heeft betrekking op de voorziening groot onderhoud 
die in 2015 is gevormd ter grootte van € 31 miljoen. De latente belastingverplichting inzake voorziening groot  
onderhoud bedraagt nominaal € 7,75 miljoen. Dit bedrag is in de voorziening latente belastingverplichtingen  
opgenomen.

• Het tijdelijke verschil inzake te verrekenen fiscale verliezen is opgenomen onder de actieve belastinglatentie.  
Deze latentie bedraagt nominaal € 1,8 miljoen (25% van € 7,3 miljoen).

VOORRADEN

VASTGOED BESTEMD VOOR VERKOOP 31-12-2015 31-12-2014

Kosten vastgoed bestemd voor verkoop 2.658 2.703

De voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop betreft opgeleverde kavels en appartementen die ultimo boekjaar nog  
niet zijn verkocht. De voorraad opgeleverde kavels en appartementen worden gewaardeerd tegen de bestede kosten en  
toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht en directievoering, dan wel lager ver
wachte opbrengstwaarde. De verwachte opbrengstwaarde betreft de verkoopprijs waarvoor deze kavels zijn getaxeerd.  
De appartementen zijn gewaardeerd tegen kostprijs minus de gerealiseerde verkoopopbrengsten.

VASTGOED IN ONTWIKKELING BESTEMD VOOR VERKOOP

Kosten vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 1.053 1.288

Van de op balansdatum openstaande onderhanden projecten bedraagt het cumulatief totaal van de tot dan toe verant
woorde kosten € 1.053 (2014: € 1.288).
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OVERIGE VOORRADEN 31-12-2015 31-12-2014

Kosten grond- en ontwikkelposities 4.787 4.834

Onderhoudsmaterialen 112 106

4.899 4.940

De post ‘grond en ontwikkelposities’ betreft de grondlocatie ten behoeve van (toekomstige) ontwikkelingsprojecten die 
nog niet in realisatie zijn genomen. Deze gronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. 
De marktwaarde is gebaseerd op de externe dan wel interne uitgevoerde toetsing van de waardering van gronden ultimo 
boekjaar. Deze interne toetsing is gebaseerd op de kennis van de lokale markt alsmede kennis van de lokale ontwikkel
mogelijkheden (waaronder bestemmingswijzigingen).

VORDERINGEN

DEBITEUREN

Debiteuren 180 148

In de vorderingen debiteuren is een bedrag begrepen ad € 73 (2014: 63) met een resterende looptijd langer dan 1 jaar. Dit 
betreft bijzondere betalingsafspraken met huurders.

GEMEENTEN 57 9

BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN

Omzetbelasting 2 42

Vennootschapsbelasting 297 155

299 197

OVERIGE VORDERINGEN

Gefactureerd aan zorgcentra 7 5

Debiteuren 371 706

378 711

OVERLOPENDE ACTIVA

Nog te ontvangen rente - 20

Overig 733 699

733 719

LIQUIDE MIDDELEN

31-12-2015 31-12-2014

Kas - 1

Rekening-courant banken 6.184 6.030

Spaarrekening 11.133 18.063

17.317 24.094

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

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

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

VOORZIENINGEN

VOORZIENING ONRENDABELE INVESTERINGEN EN HERSTRUCTURERINGEN

Beginsaldo 1 januari 2015 10.249

MUTATIES IN HET BOEKJAAR

Toevoeging en vrijvallen ten laste van het resultaat -/- 6.644

Mutatie in mindering op sociaal vastgoed in exploitatie -/- 102

EINDSALDO 31 DECEMBER 2015 3.503

De voorziening heeft betrekking op de in ontwikkeling genomen projecten (‘materiële vaste activa in ontwikkeling’).  
De verwachting is dat de volledige voorziening in 2017 zal worden afgewikkeld.

VOORZIENING LATENTE BELASTINGVERPLICHTINGEN

Stand 1 januari 2015 6.500

MUTATIES IN HET BOEKJAAR

Toevoeging ten laste van het resultaat 1.400

STAND 31 DECEMBER 2015 7.900

OVERIGE VOORZIENINGEN

E-METERS V-METERS OVERIG TOTAAL

STAND PER 1 JANUARI 2015: 1.734 1.700 55 3.489

Dotatie 252 165 417

Vrijval -/- 87 -/- 1 -/- 88

Kosten -/- 77 -/- 170 -/- 247

STAND OP 31 DECEMBER 2015 1.657 1.695 219 3.571

Jaarlijks krijgen huurders voor € 100 Vmeters toegekend voor verbetering van de huurwoning. Voor de nog niet bestede 
Vmeters is een voorziening opgenomen. 

Bewoners hebben eenmalig Emeters gekregen afhankelijk van de leeftijd van de huurwoning te besteden aan energie
besparende maatregelen. Er is een voorziening opgenomen voor de nog niet bestede Emeters.

Onder overig is in 2015 de reservering voor het loopbaanbudget in opgenomen van € 165. Conform de cao hebben mede
werkers vanaf 1 januari 2010 het recht op een individueel loopbaanontwikkelingsbudget. In 2015 is hier voor het eerst een 
reservering voor getroffen.
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LANGLOPENDE SCHULDEN

LENINGEN OVERHEID EN KREDIETINSTELLINGEN

Beginsaldo 1 januari 2015 113.555

Bij: aflossingsverplichting 2015 7.396

120.951

MUTATIES IN HET BOEKJAAR

Aflossingen 7.441

Saldo 113.510

Af: aflossingsverplichting volgend boekjaar 2.643

SALDO 31 DECEMBER 2015 110.867

LOOPTIJD VAN:

< 1 jaar 864

1-5 jaar 15.684

> 5 jaar 96.962

De leningportefeuille bestaat uit de volgende soorten leningen:

Vastrentende leningen 56.510

Basisrenteleningen 57.000

Variabel rentende leningen -

SALDO 31 DECEMBER 2015 113.510

Het gemiddelde rentepercentage van de leningportefeuille bedraagt 4,23% (2014: 4,28%).

De rente van de vastrentende leningen is dan wel voor de gehele looptijd gefixeerd dan wel tot het renteherzienings
moment. Het risico van deze leningen betreft:
• op het moment van renteherziening indien de rente hoger dan wel lager is dan de oude contractrente;
• de herfinanciering van de tussentijdse en eindaflossingen van de lening in een nieuwe lening met een hogere dan 

wel lagere rente. 

De basisrenteleningen hebben een rentetarief dat bestaat uit twee componenten, zijnde een basisrente en een liquidi
teitsopslag. De basisrente geldt voor de volledige looptijd van de leningen. De liquiditeitsopslag geldt voor de overeen
gekomen periode, waarbij de eerste minimale looptijd 1 jaar bedraagt. Na de overeengekomen periode dient een nieuwe 
liquiditeitsopslag met de bank overgekomen te worden. De liquiditeitsopslag van de huidige basisrenteleningen bedraagt 
tussen 0,0% en 0,58%.
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TEGENPARTIJRISICO
De partijen waarbij de leningen zijn afgesloten bestaat uit de volgende instellingen:

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 44.321

Nationale Waterschapsbank N.V. 67.864

Overige bankinstellingen (alleen Nederlands) 1.000

Overige hypotheekverstrekkers 325

SALDO 31 DECEMBER 2015 113.510

Uit bovenstaande opstelling blijkt dat het tegenpartij risico is geconcentreerd bij N.V. Bank Nederlandse Gemeenten en 
de Nationale Waterschapsbank N.V.. De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is een bank van en voor overheden en 
instellingen van maatschappelijk belang. BNG is een structuurvennootschap. Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend 
overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een 
hoogheemraadschap. Nationale Waterschapsbank N.V. is een financiële dienstverlener voor de overheidssector.  
Alle aandelen van de bank zijn in handen van overheden. Het tegenpartijrisico is hiermee gemitigeerd.

LOOPTIJD
De gewogen gemiddelde looptijd van de leningportefeuille bedraagt ultimo 2015 25,3 jaar (2014: 26,0 jaar).

REËLE WAARDE
Hiervoor wordt verwezen naar uiteenzetting financiële instrumenten op bladzijde 68.

WAARBORGSOMMEN

Beginsaldo 1 januari 2015 720

MUTATIES 2015

Vermeerderingen waarborgsommen 481

Verminderingen a.g.v. terugbetalingen -/- 363

SALDO 31 DECEMBER 2015 838
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KORTLOPENDE SCHULDEN

SCHULDEN AAN KREDIETINSTELLINGEN 31-12-2015 31-12-2014

Aflossingsverplichtingen 2.643 7.396

SCHULDEN AAN LEVERANCIERS

Crediteuren 635 282

BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN

Omzetbelasting 165 186

Loonheffing 108 72

273 258

OVERLOPENDE PASSIVA

Transitorische rente 2.098 2.173

Nog te verrekenen servicekosten 674 775

Vooruit ontvangen huren 298 362

Nog te betalen vakantiedagen 90 73

Overig 1.296 664

4.456 4.047
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FINANCIËLE INSTRUMENTEN
ALGEMEEN
Woningstichting de Veste maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die 
de Veste blootstellen aan markt en/of kredietrisico’s. Het betreft financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.
De Veste handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij 
elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de Veste verschuldigde betalingen 
blijven eventueel daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten.  
De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin 
van dergelijk financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet of markrisico’s.

KREDIETRISICO
De Veste loopt kredietrisico over financiële vaste activa en vorderingen. Het maximale kredietrisico inzake financiële vaste 
activa bedraagt € 96. Het maximale kredietrisico inzake vorderingen bedraagt € 1.647.

De vorderingen van de Veste uit hoofde van debiteuren bedraagt € 558. Hierin zit een post van € 180 inbegrepen voor  
huurdebiteuren. Deze vorderingen zijn gespreid over een groot aantal huurders.
 
RENTERISICO EN KASSTROOMRISICO
De Veste loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en schulden. Voor vorderingen en schulden met variabele 
renteafspraken loopt de Veste risico ten aanzien van de toekomstige kasstromen, met betrekking tot vastrentende vor
deringen en schulden loopt de toegelaten instelling risico’s over de marktwaarde. Voor een nadere toelichting inzake de 
renteherzienings en aflossingsdata en het tegenpartijrisico, zie bladzijde 66.

REËLE WAARDE
De reële waarde van de in de balans verantwoorde financiële instrumenten zoals vorderingen, liquide middelen en kort
lopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. 

De reële waarde van de schulden aan overheid en kredietinstellingen ad € 132.395 (2014: € 170.189) is gebaseerd op de 
kasstromen van de leningportefeuille (exclusief interestderivaten) gebruikmakend van de disconteringsvoet gebaseerd op 
actuele marktrente voor vergelijkbare leningen. De boekwaarde bedraagt ultimo 2015 € 110.867 (2013: € 113.555).  
De reële waarde van de overige langlopende schulden benadert de boekwaarde ervan.

VALUTARISICO
Woningstichting de Veste is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valutarisico’s.
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN  
(X € 1.000)

ACTIVA
De gemeente Terschelling heeft een terugkoopverplichting met betrekking tot de campus op Terschelling tegen een  
gefixeerde opbrengstwaarde € 2.850.

INVESTERINGSVERPLICHTINGEN 
Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor nieuwbouw, renovatie en aankoop van woningen tot een bedrag 
van € 2.895.

Specificatie van de opgenomen verplichtingen:

Verplichtingen met betrekking tot sociaal vastgoed € 2.895

Verplichtingen met betrekking tot vastgoed voor de verkoop € -

ERFPACHTVERPLICHTINGEN
Een deel van de onroerende goederen is gebouwd op grond met erfpachtverplichtingen. In 2015 bedroeg de canonver
plichtingen € 474. Het jaarlijks bedrag aan canonverplichtingen kan licht fluctueren in verband met indexaties en/of  
mutaties in het bezit. De canonverplichtingen lopen van 2005 tot 2055.

OBLIGO WAARBORGFONDS SOCIALE WONINGBOUW
Per 31 december 2015 heeft de Veste een obligo uitstaan van € 4.400 (2014: € 4.500) uit hoofde van door het Waarborg
fonds Sociale Woningbouw verstrekte borgstellingen. Deze obligo is opeisbaar indien blijkt dat het totale garantievermogen 
van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw niet voldoende is om de afspraken op het Waarborgfonds Sociale Woning
bouw te dekken. Ultimo 2015 zijn er geen signalen/indicaties aanwezig dat deze obligo verplichting zal worden  
opgevraagd.
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN  
VERLIES REKENING 
(X € 1.000)

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 

HUUROPBRENGSTEN 2015 2014

Netto huur 29.852 28.812

Derving wegens leegstand -/- 214 -/- 302

Derving wegens overige redenen -/- 75 -/- 50

29.563 28.460

Huurderving in % van de netto huur 0,97 1,22

Huurachterstand in % van de netto huur 0,55 0,50

De netto huur is per 1 juli 2015 verhoogd met gemiddeld 1,32% (2014: 4,07%). De gemiddelde huurprijs als  
percentage van de maximaal redelijke huur bedraagt per 31 december 2015: 66,9% (2014: 68,2%).

OPBRENGSTEN SERVICECONTRACTEN

Vergoedingen 3.535 3.503

Derving wegens leegstand en oninbaarheid -/- 43 -/- 62

3.492 3.441

OVERHEIDSBIJDRAGEN

Overheidsbijdragen - -

- -

NETTO VERKOOPRESULTAAT VASTGOEDPORTEFEUILLE

Opbrengst verkoop bestaand bezit (sociaal vastgoed) 3.901 3.925

Boekwaarde bestaand bezit (sociaal vastgoed) -/- 1.346 -/-1.550

Opbrengst verkoop bestaand bezit  
(commercieel vastgoed)

437 -

Correctie verkoopresultaten voorgaande jaren - 482

Verkoopkosten bestaand bezit -/- 40 -/- 24

Verkoopresultaat bestaand bezit 2.519 2.833

Netto omzet koopprojecten (commercieel vastgoed) 10 -

2.529 2.833

Aantal verkochte eenheden bestaand bezit: 
• 2015: 30 
• 2014: 33

Aantal verkochte eenheden nieuwbouw:
• 2015: 1
• 2014: -
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OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN 2015 2014

Eigen dienst 410 450

Netto verkoopresultaat kavels en grondposities 312 -

Vergoedingen 65 59

Verrichte diensten 23 30

Overig 63 2

873 541

BEDRIJFSLASTEN

AFSCHRIJVINGEN OP (IM)MATERIËLE VASTE ACTIVA  
EN VASTGOEDPORTEFEUILLE

2015 2014

Onroerende en roerende zaken in exploitatie 9.188 10.127

Onroerende zaken ten dienste van exploitatie 241 326

9.429 10.453

OVERIGE WAARDEVERANDERINGEN MATERIËLE VASTE ACTIVA
EN VASTGOEDPORTEFEUILLE

Vrijval voorziening onrendabele investeringen -/- 3.984 -/- 1.621

Waardedaling sociaal vastgoed in exploitatie 16.889 4.160

12.905 2.539

BIJZONDERE WAARDEVERANDERINGEN VLOTTENDE ACTIVA

Waardevermindering op voorraden en grondposities 500 16.753

De grondposities zijn op basis van externe inzichten en een eigen intern uitgevoerde toetsing gewaardeerd. Gewijzigde 
inzichten in de marktomstandigheden hebben geleid tot afwaarderingen van € 500. Hiervan bedraagt de afboeking van de 
gemaakte sloopkosten in de Oranjebuurt te Dedemsvaart € 355. Daarnaast hebben wij enkele ontwikkelkosten afgeboekt 
van projecten die geen doorgang vinden.

LONEN EN SALARISSEN

Lonen en salarissen eigen personeel 2.138 2.149

Lonen en salarissen ingehuurd personeel 309 185

2.447 2.334
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PERSONEELSBESTAND

Gedurende het boekjaar 2015 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers (exclusief ingehuurd personeel) bij de Veste, 
omgerekend naar fte’s 42,4 (2014: 46,2).

Deze personeelsomvang is als volgt te verdelen naar verschillende personeelscategorieën: 

Directie/MT 2,0

Ondersteunend technisch 15,7

Ondersteunend niet-technisch 8,5

Wonen 16,2

PENSIOENLASTEN
De medewerkers van corporaties in Nederland hebben een pensioenregeling die is ondergebracht bij SPW. Deze pensioen
regeling betreft een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling. Indexatie (aanpassing met prijsstijging) van de toe
gekende aanspraken en rechten vindt uitsluitend plaats indien en voor zover de middelen van het pensioenfonds daartoe 
ruimte laten en het pensioenfonds daartoe heeft besloten. Indien de omstandigheden bij het pensioenfonds daar aanleiding 
toe geven kan het bestuur besluiten tot het korten van aanspraken. De pensioenregeling wordt volgens de Pensioenwet 
gekarakteriseerd als uitkeringsovereenkomst. 
Per 31 december 2015 bedroeg de geschatte dekkingsgraad van SPW 109% (31122014: 114%).
Het minimum vereist eigen vermogen (dekkingsgraad) volgens DNB is 105%. Als de dekkingsgraad van een fonds te laag 
is, moeten pensioenfondsen maatregelen treffen. Eén van die maatregelen is het verlagen van de pensioenen. Pensioen
fondsen kunnen de pensioenen niet direct verlagen. 

ONDERHOUDSLASTEN 2015 2014

Planmatig onderhoud 4.713 4.427

Mutatie onderhoud 404 503

Overig onderhoud 1.978 1.822

7.095 6.752

LEEFBAARHEID EN HEFFINGEN

Verhuurdersheffing 2.059 1.831

Saneringssteun - 951

Leefbaarheid 300 11

Overige heffingen 16 -

2.375 2.793
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OVERIGE BEDRIJFSLASTEN 2015 2014

ZAKELIJKE LASTEN

Belastingen 993 914

Erfpacht 477 472

Verzekeringen 97 130

Overig 572 544

2.139 2.060

OVERIGE LASTEN

Automatiseringskosten 632 621

Kosten organisatieontwikkeling* 499 -

Overige personeelskosten 486 490

Advieskosten 194 319

Reservering loopbaanbudget (inclusief correctie  
voorgaande jaren)

165 -

Bestuurs- en toezicht kosten 97 74

Huisvestingskosten 85 132

Vechthorst matching - 28

Overig 504 509

2.662 2.173

TOTAAL OVERIGE BEDRIJFSLASTEN 4.801 4.233

Ten behoeve van verbeterd inzicht zijn een aantal kostencategorieën gereclassificeerd in de vergelijkende cijfers. 

* De organisatieontwikkelingskosten 2015 zijn te verdelen naar de volgende kostensoorten: 

Kosten projectgroep ICT 199

Communicatiekosten 130

Woonruimteverdelingsmodel 48

Overige organisatieontwikkelingskosten 122

499
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FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

RENTEBATEN 2015 2014

Rente op uitgezette middelen 52 257

RENTELASTEN EN SOORTGELIJKE LASTEN 2015 2014

Rente langlopende schulden 4.812 5.128

BELASTINGEN 2015 2014

De onderneming vormt samen met Salland Vastgoed Participaties BV, de Veste Planontwikkeling BV, de Veste 
Projectontwikkeling BV en WOM Atol-Zuiderzeewijk BV een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. 

Mutatie latente belastingen -/- 8.375 5.037

Correctie vennootschapsbelasting voorgaande jaren - -

-/- 8.375 5.037

De acute belastingen 2015 is als volgt bepaald:

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN VOLGENS GECONSOLIDEERDE 
JAARREKENING

-/- 9.648

Onderhoudskosten V- en E-meters 164

Afschrijvingen 8.415

Niet aftrekbare kosten leefbaarheid en heffingen -

Verkoopresultaat bestaand bezit -/- 2.062

Niet aftrekbaar deel gemengde kosten 11

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 12.337

Overige tijdelijke en permanente verschillen -

Vrijval langlopende leningen -/- 99

Toevoeging herinvesteringsreserve -/- 485

Dotatie onderhoudsvoorziening -/- 4.565

Waardeverandering commercieel vastgoed -

Totaal permanente en tijdelijke verschillen 13.716

BELASTBAAR BEDRAG 4.068

Verliesverrekening -/- 4.068

Belastbaar bedrag ter bepaling vennootschapsbelasting boekjaar -

ACUTE BELASTINGEN BOEKJAAR
Het effectieve tarief voor de vennootschapsbelasting bedraagt 25% bij een nominaal wettelijk tarief van 25%.
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ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 
(X € 1.000)

VASTE ACTIVA 31-12-2015 31-12-2014

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Sociaal vastgoed in exploitatie 239.214 270.355

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 1.752 2.341

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de  
exploitatie

2.804 3.009

243.770 275.705

VASTGOEDBELEGGINGEN

Commercieel vastgoed in exploitatie 11.355 7.856

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 716 716

12.071 8.572

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Vorderingen op groepsmaatschappijen - -

Leningen u/g 96 130

Latente belastingvordering 1.960 8.935

2.056 9.065

Som der vaste activa 257.897 293.342

VLOTTENDE ACTIVA 31-12-2015 31-12-2014

VOORRADEN

Vastgoed bestemd voor verkoop 1.113 1.113

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 1.053 1.147

Overige voorraden 3.691 3.696

5.857 5.956

VORDERINGEN

Debiteuren 180 148

Gemeenten 57 9

Vorderingen op groepsmaatschappijen 13.172 8.082

Belastingen en premies sociale verzekeringen 297 155

Overige vorderingen en overlopende activa 921 1.137

14.627 9.531

LIQUIDE MIDDELEN 15.653 23.281

Som der vlottende activa 36.137 38.768

TOTAAL ACTIVA 294.034 332.110
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EIGEN VERMOGEN 31-12-2015 31-12-2014

Overige reserves 168.808 195.757

Resultaat boekjaar -/- 18.023 -/- 13.670

150.785 182.087

VOORZIENINGEN

Voorziening onrendabele investeringen  
en herstructureringen

3.503 10.249

Voorziening latente belastingverplichtingen 7.900 6.500

Voorziening deelneming 8.549 8.584

Overige voorzieningen 3.571 3.489

23.523 28.822

LANGLOPENDE SCHULDEN

Leningen overheid en kredietinstellingen 110.867 113.556

Waarborgsommen 838 720

111.705 114.276

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen 2.643 2.396

Schulden aan leveranciers 635 224

Belastingen en premies sociale verzekeringen 273 258

Overlopende passiva 4.470 4.047

8.021 6.925

TOTAAL PASSIVA 294.034 332.110
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ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2015  
(X € 1.000)

2015 2014

Aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deel-
genomen na belastingen

34 -/- 7.931

Overig resultaat na belastingen -/- 18.057  -/-5.739

JAARRESULTAAT -/- 18.023 -/-13.670



Jaarverslag 2015 
8 | Jaarrekening 78

TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2015

ALGEMEEN
De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2015 van Woningstichting de Veste. Ten aanzien van de 
enkelvoudige jaarrekening maakt de Veste gebruik van de vrijstelling ingevolge artikel 2:402 BW.
Voor zover posten uit de enkelvoudige balans en enkelvoudige winst en verliesrekening hierna niet nader zijn toegelicht, 

wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winst en verliesrekening.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN DE RESULTAATBEPALING
RESULTAAT DEELNEMINGEN
Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de onderneming in de 
resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op transacties, waarbij overdracht van activa en passiva tussen de onder
neming en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn niet verwerkt voor zover deze 
als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

ACTIVA
VASTGOEDBELEGGINGEN

COMMERCIEEL VASTGOED IN EXPLOITATIE 2015 2014

STAND PER 1 JANUARI

Aanschafprijs 7.133 7.133

Som van de herwaarderingen (ongerealiseerde  
waardestijging)

723 988

Marktwaarde per 1 januari 7.856 8.121

MARKTWAARDE PER 1 JANUARI 7.856 8.121

Waardeverandering 1.068 -/-265

Overboeking van sociaal vastgoed 3.007 -

Overboeking naar commercieel vastgoed -/- 576

MARKTWAARDE PER 31 DECEMBER 11.355 7.856
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ACTUELE WAARDE
De actuele waarde van het commercieel vastgoed in exploitatie is gebaseerd op de marktwaarde en bedraagt € 11.355 
(2014: € 7.856).
    
De marktwaarde in verhuurde staat is gebaseerd op beschikbare marktgegevens met inachtneming van de relevante feiten 
en omstandigheden van de markt waarop de Veste actief is. De aannames aangaande de geprognosticeerde kasstromen 
zijn gebaseerd op de contractuele verplichtingen van de Veste die rusten op het vastgoed. De overige (na de contractperio
de in acht te nemen) aannames en uitgangspunten zijn gebaseerd op gegevens van de markt waarop de Veste actief is.

De belangrijkste gehanteerde parameters bij de bepaling van de marktwaarde zijn:
• disconteringsvoet 4,55%
• restwaarde na 20 jaar is gelijk aan het investeringsbedrag rekening houdend met een waardedaling van 2% per jaar

Voor de disconteringsvoet wordt genomen het tarief van 20 jaar geld bij NWB als spiegel op de termijn van de  
berekeningen. Bovenop dat tarief is een risicoopslag genomen van 1%. De waardedaling van 2% is de beste inschatting 
van de markt per balansdatum. 
De methoden, relevante veronderstellingen die gehanteerd zijn bij het bepalen van de reële waarde van vastgoed
beleggingen zijn gebaseerd op het feit dat de prijs die bij aanbieding ten verkoop op de voor het onroerend goed meest  
geschikte wijze na de beste voorbereiding door de meest biedende gegadigde besteed zou zijn. Daarbij wordt in de litera
tuur daarbij doorgaans verdedigd dat die prijs de hoogste van de directe en de indirecte opbrengstwaarde is.
De waardering is niet gebaseerd op een waardering door een onafhankelijke en ter zake kundige taxateur. Er zijn geen 
beperkingen met betrekking tot de aanwendbaarheid van vastgoedbeleggingen of de inbaarheid van opbrengsten. 

BEDRIJFSWAARDE
Om te voldoen aan artikel RJ 645.515 is hier ook de bedrijfswaarde opgenomen. De actuele waarde van het commercieel 
vastgoed in exploitatie gebaseerd op de bedrijfswaarde bedraagt € 14.484 (2014: € 6.510). 

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

DEELNEMINGEN LENINGEN U/G VORDERINGENGROEPS-
MAATSCHAPPIJEN

Stand per 1 januari 2015 -/- 8.584 130 -

MUTATIES IN HET BOEKJAAR

Desinvesteringen/aflossingen - - -

Aandeel in resultaat deelnemingen 34 - -

STAND PER 31 DECEMBER 2015 -/- 8.550 130 -

De toegelaten instelling te Ommen staat aan het hoofd van de groep en heeft de volgende kapitaalbelangen:

NAAM VESTIGINGSPLAATS AANDEEL IN GEPLAATS KAPITAAL

%

Salland Vastgoed Participaties B.V. Ommen 100

De Veste Projectontwikkeling B.V. Ommen 100

De Veste Planontwikkeling B.V. Ommen 100

WOM Atol-Zuiderzeewijk B.V. Lelystad 100
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VOORRADEN

VASTGOED BESTEMD VOOR VERKOOP 31-12-2015 31-12-2014

Kosten vastgoed bestemd voor verkoop 1.113 1.113

De voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop betreft opgeleverde kavels die ultimo boekjaar nog niet zijn verkocht. De 
voorraad opgeleverde kavels wordt gewaardeerd tegen de bestede kosten en toegerekende kosten van het werkapparaat 
uit hoofde van voorbereiding, toezicht en directievoering, dan wel lager verwachte opbrengstwaarde. De verwachte op
brengstwaarde betreft de verkoopprijs waarvoor deze kavels zijn getaxeerd.

VASTGOED IN ONTWIKKELING BESTEMD VOOR VERKOOP

Geactiveerde kosten, toegerekende winsten verminderd
met voorziene verliezen

1.053 1.147

Af: gedeclareerde termijnen kopers - -

1.053 1.147

Van de op balansdatum openstaande onderhanden projecten bedraagt het cumulatief totaal van de tot dan toe  
verantwoorde kosten € 1.053

OVERIGE VOORRADEN

Kosten grond- en ontwikkelposities 3.585 3.590

Onderhoudsmaterialen 112 106

3.697 3.696

De post ‘grond en ontwikkelposities’ betreft de grondlocatie ten behoeve van (toekomstige) ontwikkelingsprojecten die 
nog niet in realisatie zijn genomen. Deze gronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. 
De marktwaarde is gebaseerd op de externe dan wel interne uitgevoerde toetsing van de waardering van gronden ultimo 
boekjaar. Deze interne toetsing is gebaseerd op de kennis van de lokale markt alsmede kennis van de lokale ontwikkel
mogelijkheden (waaronder bestemmingswijzigingen etc.).
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VORDERINGEN

VORDERINGEN OP GROEPSMAATSCHAPPIJEN 31-12-2015 31-12-2014

Salland Vastgoed Participaties B.V. 88 88

De Veste Planontwikkeling B.V. 4.215 4.088

De Veste Projectontwikkeling B.V. 9.063 3.906

13.366 8.082

BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN

Vennootschapsbelasting 297 155

Omzetbelasting - -

297 155

OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

Nog te ontvangen rente - 20

Overig 921 1.117

921 1.137

LIQUIDE MIDDELEN

Kas - 1

Rekening-courant bank 4.520 5.218

Spaarrekening 11.133 18.062

15.653 23.281

De vrij opneembare banktegoeden zijn terstond opeisbaar.



Jaarverslag 2015 
8 | Jaarrekening 82

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 31-12-2015 31-12-2014

Stand 1 januari 182.087 175.362

MUTATIES IN HET BOEKJAAR:

Herwaardering materiële vaste activa/terugname her waardering 
materiële vaste activa via het eigen vermogen

-/- 13.279 20.395

Resultaat boekjaar -/- 18.023 -/-13.670

STAND PER 31 DECEMBER 150.785 182.087

Het cumulatief bedrag van de ongerealiseerde waardestijging met betrekking tot sociaal vastgoed in exploitatie en vast
goed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie (met betrekking tot sociaal vastgoed) bedraagt € 117.680 (2014:  
€ 132.027). Voor de bepaling van de latente belastingpositie uit hoofde van waarderingsverschillen met betrekking tot 
sociaal vastgoed wordt verwezen naar bladzijde 62.
Het cumulatief bedrag van de ongerealiseerde waardestijging met betrekking tot commercieel vastgoed in exploitatie en 
vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie (met betrekking tot commercieel vastgoed) bedraagt € 2.747 
(2014: € 1.679). Voor de bepaling van de latente belastingpositie uit hoofde van waarderingsverschillen met betrekking tot 
commercieel vastgoed wordt verwezen naar bladzijde 62.

VOORZIENINGEN

VOORZIENING DEELNEMINGEN

Salland Vastgoed Participaties B.V. 8.549 8.584

VOORZIENING DEELNEMINGEN
De voorziening deelnemingen heeft voor € 8.549 (2014: € 8.584) betrekking op het verschil tussen de op basis van de 
grondslagen van Woningstichting de Veste berekende ingehouden winst en rechtstreekse vermogensmutaties van de 
deelneming enerzijds en het deel daarvan dat de toegelaten instelling zou kunnen laten uitkeren anderzijds. De voorziening 
wordt op individuele basis bepaald.

LANGLOPENDE SCHULDEN

LENINGEN OVERHEID EN KREDIETINSTELLINGEN

Beginsaldo 1 januari 2015 113.555

Bij: aflossingsverplichtingen 2015 7.396

120.951

MUTATIES IN HET BOEKJAAR

Aflossingen 7.441

Saldo 113.510

Af: aflossingsverplichting volgend boekjaar 2.643

SALDO 31 DECEMBER 2015 110.867
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LOOPTIJD VAN:

< 1 jaar 864

1-5 jaar 15.684

> 5 jaar 96.962

De leningportefeuille bestaat uit de volgende soorten leningen:

Vastrentende leningen 56.510

Basisrenteleningen 57.000

Saldo 31 december 2015 113.510

Het gemiddelde rentepercentage van de leningportefeuille, zonder het effect van renteinstrumenten, bedraagt 4,23% (2014: 
4,28%).

De basisrenteleningen hebben een rentetarief dat bestaat uit twee componenten, zijnde een basisrente en een liquidi
teitsopslag. De basisrente geldt voor de volledige looptijd van de leningen. De liquiditeitsopslag geldt voor de overeen
gekomen periode, waarbij de eerste minimale looptijd 1 jaar bedraagt. Na de overeengekomen periode dient een nieuwe 
liquiditeitsopslag met de bank overgekomen te worden. De liquiditeitsopslag van de huidige basisrenteleningen bedraagt 
tussen 0,0% en 0,58%.

TEGENPARTIJRISICO
De partijen waarbij de leningen zijn afgesloten bestaat uit de volgende instellingen:

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 44.321

Nationale Waterschapsbank N.V. 67.864

Overige bankinstellingen (alleen Nederlands) 1.000

Overig 325

Saldo 31 december 2015 113.510

Uit bovenstaande opstelling blijkt dat het tegenpartij risico is geconcentreerd bij N.V. Bank Nederlandse Gemeenten en de 
Nationale Waterschapsbank N.V.. De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten is een bank van en voor overheden en instellingen 
van maatschappelijk belang. BNG is een structuurvennootschap. Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. 
De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheem
raadschap. Nationale Waterschapsbank N.V. is een financiële dienstverlener voor de overheidssector. Alle aandelen van de 
bank zijn in handen van overheden. Het tegenpartijrisico is hiermee gemitigeerd.

LOOPTIJD
De gewogen gemiddelde looptijd van de leningportefeuille bedraagt ultimo 2015 25,3 jaar (2014: 26,0 jaar).

REËLE WAARDE
Voor toelichting wordt verwezen naar uiteenzetting financiële instrumenten op bladzijde 68.
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KORTLOPENDE SCHULDEN

SCHULDEN AAN KREDIETINSTELLINGEN 31-12-2015 31-12-2014

Aflossingsverplichtingen 2.643 2.396

BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN

Omzetbelasting 165 186

Loonheffing 108 72

273 258

OVERLOPENDE PASSIVA

Transitorische rente 2.098 2.173

Nog te verrekenen servicekosten 674 775

Vooruit ontvangen huren 298 362

Nog te betalen vakantiedage 90 73

Overig 1.310 664

4.470 4.047
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN  
(X € 1.000)

INVESTERINGSVERPLICHTINGEN 
Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor nieuwbouw, renovatie en aankoop van woningen tot een bedrag 
van € 2.895.

Specificatie van de opgenomen verplichtingen:

Verplichtingen met betrekking tot sociaal vastgoed € 2.895

Verplichtingen met betrekking tot vastgoed voor de verkoop € -

ERFPACHTVERPLICHTINGEN
Een deel van de onroerende goederen is gebouwd op grond met erfpachtverplichtingen. Het jaarlijks bedrag aan canonver
plichtingen bedraagt € 474. De canonverplichtingen lopen van 2005 tot 2055.

BEZOLDIGING LEIDINGGEVENDE TOPFUNCTIONARIS 

Het bezoldigingsmaximum in 2015 is € 150.000. Het weergegeven toepasselijke WNTmaximum per persoon of functie, is 
berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband. Het dienstverband 
kan nooit groter zijn dan 1,0 fte.

BEZOLDIGING LEIDINGGEVENDE TOPFUNCTIONARIS 

Naam Janine Gerardts

Functie(s) Directeur-bestuurder

Duur dienstverband in 2015 01-01-2015 t/m 31-12-2015

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja

Gewezen topfunctionaris? Nee

Omvang dienstverband 1 FTE

BEZOLDIGING

Beloning (incl. bijtelling leaseauto) € 116.882

Belastbare onkostenvergoedingen -

Werkgeversdeel pensioenlasten € 21.686

Totaal Bezoldiging € 138.568

Toepasselijk WNT-maximum € 150.000

*kosten inclusief BTW
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2014
Het bezoldigingsmaximum in 2014 is € 148.800. Het weergegeven toepasselijke WNTmaximum per persoon of functie, is 
berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband. Het dienstverband 
kan nooit groter zijn dan 1,0 fte.

2014

Naam Janine Gerardts Jacques Thielen Jan Sinke

Functie(s) Directeur-bestuurder n.v.t. Directeur-bestuurder

Duur dienstverband in 2014 01-10-2014  
t/m 31-12-2014

07-04-2014  
t/m 30-09-2014

01-01-2014 tot 16-09-2014; 
non actief per 07-04-2014

(fictieve) dienstbetrekking? Ja Nee Ja

Omvang dienstverband 1 fte 1 fte 1 fte

BEZOLDIGING

Beloning  
(incl. bijtelling leaseauto)

€ 27.626 € 142.813

Belastbare  
onkosten vergoedingen

Werkgeversdeel  
pensioen lasten

€ 6.214 € 26.992

Totaal bezoldiging € 33.840 € 96.416 € 169.805

Toepasselijk WNT-maximum
€ 37.505

n.v.t. zes-maanden 
criterium

n.v.t. Overgangssituatie

*kosten inclusief BTW

Voor interim topfunctionarissen gelden de WNTregels alleen als zij binnen achttien maanden langer dan zes maanden in 
dienst zijn. Jacques Thielen voldeed niet aan dit zesmaanden criterium. Zijn dienstverband viel dus buiten de WNTregels.
Op de toetsing van de bezoldigingsafspraken met Jan Sinke is het overgangsrecht van toepassing. De beëindigingsuit
kering van Jan Sinke (wegens beëindiging van het dienstverband) werd door de rechter vastgesteld op € 180.000,.  
De doorbetaling ‘april tot en met augustus’ en de uitbetaling van de verlofuren zijn onder de component ‘beloning’  
opgenomen. Er zijn geen aanvullende variabele beloningen of bonussen uitgekeerd.

BEZOLDIGING TOEZICHTHOUDENDE TOPFUNCTIONARISSEN
Ook voor de bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen (RvC) liggen regels vast. Het bezoldigings
maximum in 2015 bedroeg voor de RvCvoorzitter € 22.500,. Voor de overige leden was dat € 15.000,. De honorering  
van de RvC is gekoppeld aan de zwaarte van de functie van de afzonderlijke leden.
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BEZOLDIGING TOEZICHTHOUDENDE TOPFUNCTIONARISSEN

Naam Jan van Walsem Henny Olde Meule Gerrit Bloemink

Functie(s) Voorzitter Lid Lid

Duur dienstverband in 2015 01-01-2015  
t/m 31-12-2015

01-01-2015  
t/m 31-12-2015

01-01-2015  
t/m 31-12-2015

BEZOLDIGING

Beloning € 13.685 € 10.079 € 9.611

Belastbare  
onkosten vergoedingen

-

Werkgeversdeel  
pensioen lasten

-

Totaal Bezoldiging € 13.685 € 10.079 € 9.611

Toepasselijk WNT-maximum € 22.500 € 15.000 € 15.000

Toepasselijk VTW-maximum € 17.325 € 11.550 € 11.550

BEZOLDIGING TOEZICHTHOUDENDE TOPFUNCTIONARISSEN

Naam Martien van Winden Wim Dankelman Annalize van der Holst 
– Vos

Functie(s) Lid Lid Lid

Duur dienstverband in 2015 01-01-2015  
t/m 31-12-2015

01-01-2015  
t/m 31-12-2015

01-01-2015  
t/m 31-12-2015

BEZOLDIGING

Beloning € 9.611 € 9.611 € 9.611

Belastbare  
onkosten vergoedingen

- - -

Werkgeversdeel  
pensioen lasten

- - -

Totaal Bezoldiging € 9.611 € 9.611 € 9.611

Toepasselijk WNT-maximum € 15.000 € 15.000 € 15.000

Toepasselijk VTW-maximum € 11.550 € 11.550 € 11.550
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Er zijn geen functionarissen die in 2015 een bezoldiging boven het toepasselijke WNTmaximum hebben ontvangen of 
waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT (Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancier
de topinkomens) of WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Ook zijn er in 2015 geen ontslaguitkeringen 
aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

RESULTAAT VAN DEELNEMINGEN WAARIN WORDT DEELGENOMEN 31-12-2015 31-12-2014

Resultaat Salland Vastgoed Participaties BV 34 -/- 7.931

HONORARIA VAN DE ACCOUNTANT
De volgende honoraria van EY zijn ten laste gebracht van de toegelaten instelling, haar dochtermaatschappijen en andere 
maatschappijen die zij consolideert, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW. 

HONORARIA (EUR X 1.000) 2015 2014

Jaarrekeningcontrole 50 40

Overige assurance 0 0

Belastingadviesdiensten 0 0

Overige dienstverlening 0 0

Totaal 50 40

OVERIGE GEGEVENS
VOORSTEL TOT RESULTAATBESTEMMING  
De resultaatbestemming is vooruitlopend op en onder voorbehoud van de goedkeuring door de Raad van Commissarissen 
reeds in de jaarrekening verwerkt. Het resultaat ad / € 18.023 is in mindering gebracht op de overige reserves.
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