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Voorwoord
 

| Dynamisch. Zo kunnen we het jaar 2015 wel noemen. Alles was in beweging, 

zowel onze organisatie als de corporatiebranche en de wereld om ons heen. Er 

trad een herziene woningwet in werking, de Woonbond en Aedes sloten het Sociaal 

Huurakkoord en we kregen te maken met een nieuw beoordelingskader en aange-

scherpte Governancecode. Een maatschappelijk vraagstuk dat ons ook sinds 2015 

bezighoudt, is de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning, de zoge-

noemde statushouders. Dit alles vraagt om flexibel inspelen op de nieuwe realiteit en 

afscheid nemen van oude ideeën en werkwijzen.  |

BEWEGING IN DE WERELD OM ONS HEEN

Nieuwe Woningwet
Per 1 juli 2015 trad de nieuwe Woningwet in werking. 
In deze wet staat wat woningcorporaties wel en niet 
mogen doen, wie daar toezicht op houdt en welke 
invloed huurders hebben. Ook wordt de verhouding met 
de gemeente nader geregeld. Belangrijkste uitgangs-
punt is dat we ons concentreren op onze kerntaak: 
zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en 
betaalbaar kunnen wonen. De nieuwe Woningwet heeft 
daarvoor een aantal maatregelen in het leven geroepen. 
Een daarvan is passend toewijzen: 95% van de nieuwe 
huurders met een huishouden dat recht heeft op huur-
toeslag, moet een woning krijgen onder de aftoppings-
grens. In 2015 wezen we zo’n tweederde deel passend 
toe. Om vrijwel alle huishoudens met huurtoeslag een 
passende woning toe te wijzen, kijken we kritisch welke 
woningen we kunnen aanbieden tegen welke prijs. We 
zorgen ervoor dat we iedere doelgroep een passende 
woning kunnen bieden. 

Daarnaast moeten we onze maatschappelijke activi-
teiten loskoppelen van onze commerciële activiteiten. 
Commerciële activiteiten mogen nog maar zeer beperkt 
uitgevoerd worden – en alleen onder strikte voor-
waarden. We lopen door onze gehele woningvoorraad 
heen en zorgen ervoor dat we aan deze voorwaarden 
voldoen. 

Een ander belangrijk speerpunt in de nieuwe 
Woningwet is een stevige positie van de huurder. Zo 
hebben huurders de mogelijkheid tot het oprichten van 
een wooncoöperatie, een woonvorm waarin huurders 
zelf verantwoordelijk zijn voor (een deel van) het onder-
houd en beheer. Verder zijn huurderorganisaties sinds 

de intrede van de nieuwe Woningwet een volwaardig 
partner in de totstandkoming van de prestatieaf-
spraken met de gemeenten. Deze prestatieafspraken 
zijn gebaseerd op de Woonvisie, geformuleerd door de 
gemeenten, en het bod dat wij daar als woningcorpo-
ratie op uitbrengen.

Vanaf jaarverslag 2016 verplicht de nieuwe Woningwet 
corporaties om hun woningen te waarderen tegen de 
marktwaarde in verhuurde staat. Vooruitlopend hierop 
heeft Havensteder in dit jaarverslag al deze waarde-
ring toegepast. Dat leidt ertoe dat de waarde van onze 
woningen ten opzichte van de in vorige jaarverslagen 
gehanteerde bedrijfswaarde - op papier - met 1,9 
miljard toeneemt. Dat vermogen staat niet ter beschik-
king van Havensteder. De waardering is gebaseerd op 
het handelen van een commerciële vastgoedbelegger: 
huren maximaliseren, verkopen van de woning zodra 
dat het meest oplevert en minimaliseren van de kosten. 
Vanuit haar maatschappelijke doelstelling handelt 
een corporatie niet om het financieel rendement te 
maximaliseren. Het is onze taak om woningen betaal-
baar en beschikbaar te houden voor onze doelgroep. 
Daarom vragen we voor een groot deel van onze 
woningen minder dan de maximale huur. Ook houden 
we woningen in exploitatie, om deze te blijven verhuren 
ook als verkoop van de woning financieel meer oplevert. 
Door deze bewuste keuzes voor ons maatschappelijk 
doel boven ons financieel doel leidt de hogere waarde-
ring van de woningen niet tot meer geld in kas bij de 
corporatie. We kunnen dat geld dus niet uitgeven. Op 
pagina 54 lichten we toe welk deel van de waardering 
wij niet realiseren.

Niet iedere regeling in de nieuwe Woningwet heeft 
even grote gevolgen. Zo zijn er bijvoorbeeld strengere 
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regels gekomen voor bestuurders en de benoeming 
daarvan. In de wet staat dat huurderorganisaties 
minimaal een derde van de raad van commissarissen 
(RvC) mogen voordragen. Bij ons is dat al het geval. 
Twee van onze RvC-leden zijn benoemd op voordracht 
van onze huurderorganisatie. Hetzelfde geldt voor 
het mogelijk maken van scholing voor leden van de 
huurderorganisaties. We leverden daaraan altijd al 
een financiële bijdrage, maar ook dat is nu wettelijk 
vastgelegd.

Prestatieafspraken met de gemeente
Alle gemeenten waarin Havensteder actief is, hebben 
(of werken aan) volkshuisvestelijk beleid in de vorm 
van een woonvisie. Deze woonvisie is het kader 
voor de jaarlijks te maken prestatieafspraken tussen 
Havensteder, de huurderskoepel en de desbetreffende 
gemeente. De gemeente Rotterdam houdt naar alle 
waarschijnlijkheid binnenkort een referendum over de 
in de woonvisie gewenste afname van sociale huur-
woningen. Havensteder volgt deze discussie aandachtig. 
We zijn van mening dat er voldoende flexibele sociale 
voorraad in de stad moet zijn om nu en ook in de 
toekomst genoeg woningen beschikbaar te hebben voor 
de doelgroepen die hierop zijn aangewezen. Daarnaast 
staat in de Rotterdamse woonvisie de wens dat de vier 
grote Rotterdamse corporaties fors onrendabel gaan 
investeren in de particuliere voorraad als onderdeel 
van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). 
Havensteder is nadrukkelijk van mening dat dit niet haar 
taak is en wil het geld van onze huurders investeren ten 
behoeve van onze eigen huurders, in het eigen  
vastgoed. Minister Blok zal in 2016 een uitspraak  
doen over de verwachte rol en taak van de corporaties 
hierin.

Veranderingen in zorg en welzijn
Met ingang van 1 januari 2015 is de zorg in Nederland 
veranderd. Gemeenten en zorgverzekeraars hebben 
meer taken gekregen. Gemeenten moeten ervoor 
zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen 
blijven wonen. Dit geldt voor ouderen, maar ook andere 
doelgroepen die vroeger in een instelling verbleven. 
Bijvoorbeeld GGZ-cliënten of mensen met een verstan-
delijke beperking. Bij het ‘Langer Thuis’ wonen zijn een 
geschikte woning en een toegankelijke woonomge-
ving, een vitaal netwerk en de juiste informatie van het 
grootste belang.

De gemeente Rotterdam startte in 2015 twee bestuur-
lijke overleggen: Langer Thuis en Verwarde Personen. 
Havensteder neemt deel aan deze gemeentelijke over-
leggen. In de verschillende gemeenten waar wij werken, 
zijn ook veel initiatieven om het Langer Thuis wonen 

in goede banen te leiden. Al in 2012 zijn de financiële 
risico’s bij het scheiden van wonen en zorg geïnven-
tariseerd en gekwantificeerd. Zorgvastgoed dat afge-
lopen jaren leeg kwam, is altijd weer opnieuw door ons 
verhuurd.

Politiek Café Havensteder
In de zomer van 2015 organiseerde Havensteder een 
Politiek Café, om met politici en mensen ‘uit het veld’ 
na te denken over de vraag: “Welke rol en verant-
woordelijkheid hebben corporaties, gemeente(n) en 
andere partijen rond het thema Langer Thuiswonen?” 
Sprekers en genodigden waren woordvoerders van 
diverse politieke partijen, medewerkers van zorgleve-
ranciers, psychiatrie en geriatrie en maatschappelijk 
werk, besturen en directeuren van de corporaties in 
de Rotterdamse regio, ambtenaren en bestuurders in 
Rotterdamse regio en afvaardigingen van huurderorga-
nisaties. Aan het einde van het Politiek Café spraken de 
aanwezigen met elkaar zes concrete vervolgstappen af. 
Deze lopen uiteen van de bereikbaarheid van tramhaltes 
(actie gemeente) tot het aanstellen van een blokhoofd 
in een wooncomplex (idee ondersteund door Achmea 
Centraal Beheer). Maar ook het in kaart brengen van 
leegstaande geschikte ouderenwoningen die snel 
aangepast en in de verhuur gebracht kunnen worden 
voor de doelgroep van Langer Thuis en Verwarde 
Personen.

Havensteder maakte een film naar aanleiding van het 
thema Langer Thuis. U kunt deze film bekijken op ons 
YouTube kanaal: https://youtu.be/RVHled2aBrg.

Moddermanstraat
De explosie in een van onze woongebouwen in de 
Moddermanstraat (Rotterdam Schiebroek) werd veroor-
zaakt door een bewoner die in verwarde toestand 
verkeerde. Deze explosie, en de brand die daarna 
uitbrak, veroorzaakte op 1 februari 2015 in één klap 
een enorme ravage. Met alle gevolgen van dien. 
Dertien gewonden, schade tot in de wijde omtrek en 
150 mensen die geen woning meer hadden. Ook voor 
Havensteder was dit een extreme gebeurtenis, waarbij 
onze eerste zorg uitging naar de bewoners. De impact 
op de bewoners en de omgeving was enorm. In de 
dagen en weken na de ramp heeft Havensteder alles 
uit de kast gehaald om voor iedereen een passende 
oplossing te vinden. Het was zwaar voor bewoners en 
daarom was het mooi om te zien hoeveel hulp er op 
gang kwam. We konden snel tijdelijk onderdak regelen 
voor bewoners die dat nodig hadden. De aannemer 
begon met grote inzet aan de herstelwerkzaamheden 
van de 56 getroffen woningen. Veertig daarvan konden 
al snel weer worden bewoond. Zestien woningen waren 
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zwaar beschadigd. In 2016 zijn alle woningen weer 
gereed voor bewoning.

Huisvesting vluchtelingen
Een maatschappelijk vraagstuk dat ons opnieuw bezig-
houdt, is de huisvesting van vluchtelingen met een 
verblijfsvergunning, de zogenoemde statushouders. In 
2015 kreeg Europa te maken met een sterk toenemende 
vluchtelingenstroom uit onder andere Syrië, Irak en 
Eritrea. Uiteindelijk nam Nederland bijna 48.000 mensen 
in opvang. De eerste opvang van vluchtelingen valt 
onder de verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan 
opvang Asielzoekers (COA). Zij bieden onderdak in 
asielzoekerscentra verspreid over Nederland. Zodra een 
asielzoeker een verblijfsvergunning heeft, en daarmee 
‘statushouder’ is, wordt de gemeente verantwoorde-
lijk. De gemeente moet er onder andere voor zorgen, 
dat een statushouder een woning heeft. In Rotterdam, 
Capelle aan den IJssel, Barendrecht en Albrandswaard 
draagt Havensteder, samen met de andere actieve 
woningcorporaties, bij aan de huisvesting van status-
houders. Bij Havensteder behoren statushouders tot 
de bijzondere doelgroepen. Zij krijgen voorrang op de 
mensen in de basiswachtlijst. De toename van status-
houders inpassen in onze woningtoewijzing, waarin 
verschillende doelgroepen vragen om een dak boven 
het hoofd, is een uitdaging. Samen met de gemeenten 
en overige woningcorporaties denken we na over moge-
lijke oplossingen om de stijgende woningbehoefte op te 
vangen.

Betaalbaarheid
Naast de genoemde veranderingen hielden ook de al 
langer lopende issues ons het afgelopen jaar bezig. 
Betaalbaarheid bijvoorbeeld. Door de verhuurdershef-
fing, een bijdrage die wij jaarlijks moeten betalen aan de 
overheid, gaan huren omhoog. Tegelijkertijd willen we de 
woningen betaalbaar houden. Binnen dat spanningsveld 
zoeken we naar oplossingen om huurders met een laag 
inkomen tegemoet te komen. Dit betreft vaak jongeren, 
starters, statushouders, 65-plussers en grote gezinnen. 
Voorbeelden van die oplossingen zijn lagere huurverho-
gingen, hulp bij het zoeken naar een goedkopere woning, 
hulp bij financiële problemen, zelf klussen in ruil voor een 
lagere huur en investeren in energiezuinigheid om woon-
lasten omlaag te krijgen. Ook in de prestatieafspraken 
met gemeenten is betaalbaarheid een belangrijk thema.

Parlementaire enquête woningcorporaties en het 
thema integriteit
Een ander issue dat al langer onze aandacht heeft, is 
integriteit. Op basis van de uitkomsten van de parlemen-
taire enquête, die in de zomer van 2014 werd gehouden, 
namen we maatregelen om onze eigen integriteit te 
verbeteren. Ook vond de civiele procedure plaats tegen 
de voormalig medewerker, die in de periode voor de 
fusie smeergeld had aangenomen bij het afsluiten van 
financiële producten. Eind 2015 werd deze civiele proce-
dure afgerond. Een van de maatregelen die we namen, 

is de invoering van een strakker screeningsbeleid bij de 
werving van nieuw personeel. Ook hielden we work-
shops om medewerkers bewuster te maken van het 
belang van integer handelen. En omdat we het belang-
rijk vinden om met elkaar het gesprek aan te gaan over 
integriteit, maakten we er een film over. In deze film 
vertellen directieleden en medewerkers over integriteit 
binnen onze corporatie. De film is te bekijken op het 
YouTube kanaal van Havensteder: http://bit.ly/1rZm8fY

Nieuwe Governancecode
In 2015 trad een nieuwe Governancecode in werking. 
In de Governancecode woningcorporaties 2015 staat 
hoe het bestuur en RvC functioneren en hoe zij verant-
woording afleggen over wat zij bereiken. In de nieuwe 
Governancecode staan vijf principes centraal: 
1.  Leden van bestuur en RvC hanteren waarden en 

normen die passen bij de maatschappelijke opdracht. 
2.  Bestuur en RvC zijn aanspreekbaar en leggen actief 

verantwoording af. 
3.  Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun taak. 
4.  Bestuur en RvC gaan in dialoog met belanghebbende 

partijen. 
5.  Bestuur en RvC beheersen de risico’s verbonden aan 

hun activiteiten. 
In het hoofdstuk ‘Toezicht’(hoofdstuk 2) doet onze 
RvC verslag van haar activiteiten. De RvC tekent in dit 
hoofdstuk voor de inhoud van het gehele jaarverslag. 
Daarmee stelt zij het jaarverslag vast. De bestuurder, 
Hedy van den Berk, stelt de jaarstukken op. Zij tekent 
daarvoor in hoofdstuk 1, Bestuur.

Per 1 januari 2015 gingen we verder met een slankere 
RvC. Drie commissarissen traden af. Daar kwamen 
er twee voor terug, waarvan één voorgedragen 
door de huurders. Een uitgebreide uiteenzetting van 
de samenstelling van de RvC, alsmede de nieuwe 
Governancecode, vindt u in hoofdstuk 2.

BEWEGING IN ONZE ORGANISATIE

Nieuwe financiële en portefeuillestrategie 
Afgelopen jaar is veel tijd en energie gestoken in het 
herijken van de portefeuille- en financiële strategie. 
Hierbij is continu gekeken naar de toekomstige ontwik-
kelingen waar we als corporatie voor komen te staan. 
Zowel vanuit de maatschappelijke taak als ook vanuit 
de financiële verantwoording. Corporaties moeten 
hun woningportefeuille scheiden in een sociaal en 
een commercieel deel. We moeten ons vastgoed gaan 
waarderen op marktwaarde en sociale woningen 
passend toewijzen. In het opstellen van de portefeuille- 
en financiële strategie zijn verschillende scenario’s 
doorgerekend, inclusief gevoeligheidsanalyses. Deze 
hebben aangetoond dat de nieuwe strategie robuust 
en toekomstbestendig is en de doelgroep van beleid 
bedient. Uit de gevoeligheidsanalyses blijkt dat de 
realisatie van onze strategie sterk beïnvloed wordt door 
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de renteontwikkeling de komende jaren. Om die afhan-
kelijkheid te verminderen, geven we in 2016 uitvoering 
aan ons in 2015 opgestelde ‘breakplan’: een plan van 
aanpak om onze derivatenportefeuille anders in te 
richten zodat het herfinancieringsrisico over een langere 
periode gespreid wordt.

Efficiënte en effectieve bedrijfsvoering
Veranderingen in ons werkveld, in combinatie met 
financiële uitdagingen, vragen om een scherpe blik naar 
onszelf. Naar onze organisatie, ons huurbeleid, onze 
diensten en onze processen. Van daaruit moeten we 
keuzes maken. 

In 2015 werkten we aan een efficiëntere en effectievere 
werkwijze, onder andere door de inzet van een ‘dedi-
cated team’ op het gebied van ‘Continue verbetering’ 
en ‘Lean’. Dit team rondde 28 verbetertrajecten af en 
realiseerde daarmee flinke besparingen – in tijd en 
geld - op verschillende niveaus. Lean werken zet in op 
het voorkomen van verspilling van zo min mogelijk 
geld en menskracht. Deze werkwijze raakt steeds meer 
geworteld in de organisatie. De inzet van het dedicated 
team, gecombineerd met een opleidingstraject, heeft 
ervoor gezorgd dat we efficiënter en effectiever gingen 
opereren.

Nieuw primair bedrijfssysteem
In 2015 selecteerden we een nieuw primair bedrijfs-
systeem. In 2016 implementeren we dat systeem samen 
met onze leverancier volgens de Agile/scrum metho-
diek, zodat we dit op 1 januari 2017 in gebruik kunnen 
nemen. De implementatie raakt aan de wijze waarop we 
onze huurders van dienst zijn. We nemen dan ook  
uitgebreide maatregelen om zeker te stellen dat die 
dienstverlening hoe dan ook doorgang kan vinden.

In balans 
In het kader van kostenbesparend handelen, houden we 
vast aan ons principe ‘Eerst verdienen, dan uitgeven’. 
We geven ons geld pas uit als het op de bankrekening 
staat. Zo geven we op verantwoorde wijze invulling 
aan onze kerntaken. We streven naar een optimale 
balans tussen financiële duurzaamheid en volkshuis-
vestelijke prestaties. Hierbij hanteren we de volgende 
doelstellingen:
•  Het financiële beleid en beheer van Havensteder is 

dienstbaar aan het bereiken van haar doelstellingen 
op het terrein van de volkshuisvesting.

•  Het financieel beleid en beheer van Havensteder 
waarborgt, dat de financiële continuïteit niet in 
gevaar wordt gebracht.

•  (Financiële) kaders beperken de risico’s die we lopen 
en geven aan hoe we de risico’s optimaal kunnen 
beheersen.

•  We voorkomen misbruik en oneigenlijk gebruik van 
wettelijke voorschriften.

Maatschappelijke visitatie
Over de (financiële) keuzes die we maken en de wijze 
waarop we invulling geven aan onze maatschappe-
lijke opgaven, leggen we verantwoording af met een 
maatschappelijke visitatie. We doen dit eens in de vier 
jaar. De laatste visitatie was eind 2014 en bestond uit 
een uitgebreid onderzoek met verschillende onder-
delen. De visitatiecommissie beoordeelt de schrifte-
lijke informatie die wij aanleveren op het gebied van 
(financieel) beleid en de manier waarop wij hierover 
onze belanghebbenden informeren. En de commissie 
praat met collega’s en met belanghebbenden zoals 
huurders, gemeenten en partners. In het rapport van 
de visitatiecommissie, dat in 2015 verscheen, staat dat 
Havensteder bovengemiddeld presteert. Daar zijn we 
blij mee, zeker gezien de lastige (financiële) omstandig-
heden waarin we opereren. Dit is vooral een verdienste 
van onze medewerkers. Zij hebben zich het afgelopen 
jaar enorm ingezet om onze corporatie zo goed mogelijk 
te laten presteren. Het rapport is voor ons een aanspo-
ring om op de ingeslagen weg door te gaan en stapsge-
wijs verder te verbeteren. Samen met onze huurders en 
partners. 

Aedes-benchmark
In 2015 is de Aedes-benchmark voor de tweede keer 
uitgevoerd. Aedes formeerde voor de scores op de 
benchmark vijf groepen: koplopers (AA), achter de 
koplopers (AB en BA), middengroep (BB, AC en CA), 
voor de staartgroep (BC en CB) en staartgroep (CC). 
Havensteder scoorde als enige grote stadscorporatie 
een BB score. Dat wil zeggen dat Havensteder zowel 
op het gebied van bedrijfslasten als op het gebied van 
klanttevredenheid een B scoorde. 

Havensteder heeft haar organisatie in vlot tempo aange-
past aan de veranderde omstandigheden. We realiseren 
sinds 2015 met substantieel minder medewerkers 
onverminderd onze maatschappelijke doelen.

Met een nieuwe financiële- en portefeuillestrategie die 
bij het vaststellen van dit jaarverslag is goedgekeurd 
(april 2016), schetsen we een perspectief waarbij we 
kunnen blijven investeren in de Rotterdamse regio en 
onze woningen en wijken. Daarbij behoudt de organi-
satie voldoende financiële basis. Dat is in deze tijd geen 
sinecure. 

Met een topteam kun je bergen verzetten. Dat hebben 
we laten zien. Ik bedank medewerkers, toezichthouders 
en samenwerkingspartners voor hun bijdrage aan het 
realiseren van onze ambities. 

drs. Hedy van den Berk
bestuurder stichting Havensteder
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1. Bestuur
 

| Het bestuur en de RvC zijn verantwoordelijk voor de governance van Havensteder. 

Governance omvat de manier waarop de bestuurder een organisatie leidt. Het is van 

belang dat dit goed, efficiënt, verantwoord, transparant en integer gebeurt.  |

1.1 VERSLAG VAN DE BESTUURDER 

Havensteder heeft een eenhoofdig bestuur. Mevrouw 
drs. Hedy van den Berk is de bestuurder van 
Havensteder. De beloning die mevrouw drs. Hedy van 
den Berk ontvangt, past binnen het overgangsrecht van 
de WNT. In de jaarrekening 2015 vindt u een specificatie 
van de beloning van de bestuurder over het gehele 
kalenderjaar. 

Taken en verantwoordelijkheden
Het bestuur heeft in de eerste plaats de leiding over de 
organisatie. Dat betekent natuurlijk ook de leiding over 
de beheersing van de risico’s die de organisatie loopt. 
En het bestuur legt verantwoording af over wat de orga-
nisatie doet. Deze verantwoording is vooral bestemd 
voor de belanghouders van Havensteder: het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), 
toezichthoudende organisaties, huurders, huurder-
organisaties, gemeenten, (zakelijke) partners en het 
personeel. De RvC houdt toezicht op het beleid van het 
bestuur en de activiteiten van de organisatie. Integriteit 
is hierin een belangrijk onderwerp. 

Stakeholderdialoog
De bestuurder onderhoudt intensieve contacten met de 
ondernemingsraad en de huurderorganisaties. In het 
Reglement Bestuur Stichting Havensteder staat hoe het 
bestuur zijn taken invult en uitvoert. U vindt dit regle-
ment op de website. Scan hiervoor bijgaande QR-code.

Bestuurder drs. Hedy van den 
Berk heeft zitting in de werkgroep 
Stedelijke Vernieuwing van de 
Vernieuwde Stad. Daarnaast is zij 
woordvoerder voor Aedes in het 
kader van reputatiemanagement 
corporatiebranche.

Directieteam
Het bestuur wordt bijgestaan door een collegiaal direc-
tieteam bestaande uit: 
•  Peter van Lieshout, directeur Wonen.
•  Henk Rotgans, directeur Onderhoud & Ontwikkeling.
•  Rinus Kroon, directeur Financiën & Middelen.
•  Peter Maagdenberg, Concerncontroller.
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Het bestuur wordt ondersteund door drie 
staffunctionarissen:
• Miriam van Kuppenveld MBA, manager Concernstaf.
• drs. Bart Kesselaar MCD, manager Strategie.
• Rien Padmos, manager HRM.

Belangrijkste bestuursbesluiten in 2015
•  Treasurystatuut. Treasury van de corporatie heeft 

geen winstoogmerk maar staat ten dienste van het 
risicobeleid.

•  Verkoop en dispositie, inclusief verkoop  
grondposities 2015. 

•  (des)Investeringsvoorstellen.
•  Verbindingenstatuut. 
•  Inzet particuliere voorraad, NPRZ. 
•  Prestatieafspraken met de gemeente Rotterdam.
•  Prestatieafspraken met de gemeente Capelle.
•  Besluit start aanscherpen portefeuillestrategie.
•  Huurbeleid 2015.
•  Afwikkelen verbindingen.

Verslag aan de RvC
Het bestuur informeerde de RvC met name over: 
•  Maatschappelijke prestaties in relatie tot de financiële 

continuïteit van Havensteder. 
•  De omgang met en de participatie en invloed van 

belanghebbenden.
•  Hanteren van het vermogensbeleid in de bedrijfsvoe-

ring, waaronder de kasstroomsturing. 
•  Rapportage Geschillen Advies Commissie (GAC). 
•  Belangrijke juridische kwesties, procedures en 

risicomanagement. 

•  Integriteit en integriteitskwesties, compliance. 
•  Extern onderzoek naar aannemen van smeergelden 

door financieel adviseur Havensteder en de interne 
regels, processen en procedures op dit onderwerp. 

•  Ziekteverzuim Havensteder en onderwerpen op het 
gebied van goed werkgeverschap. 

•  Voortgang van de afspraken over de operationele 
processen in de tertiaalrapportages. 

•  Impact en interpretatie van de nieuwe woningwet
•  De strategische keuzes en impact voor huurders, 

stakeholders en organisatie van de herijking van de 
portefeuille en financiële strategie.

Nevenfuncties bestuurder Havensteder 
Bestuurder drs. Hedy van den Berk is sinds 2009 Lid 
Raad van Toezicht Stichting MEE, Zuid Holland Noord. 
Zij is sinds januari 2014 vicevoorzitter van deze Raad. 
Sinds 1 juli 2014 is drs. Hedy van den Berk voorzitter 
van de raad van commissarissen van coöperatieve 
vereniging Kwaliteitscentrum Woningcorporaties 
Huursector (KWH). 

drs. Hedy van den Berk  
bestuurder Stichting Havensteder
Rotterdam, 25 mei 2016
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2. Toezicht
 

| Havensteder wil integer en transparant zijn. Er moet gedegen toezicht zijn op wat 

we doen. Zowel intern als extern.  |

2.1 GOVERNANCE EN HET TOEZICHT DAAROP

Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat Havensteder 
op een goede manier haar werk doet. Het werk waar-
voor we in het leven zijn geroepen. Havensteder 
verhuurt betaalbare woningen in Rotterdam, Capelle en 
een aantal randgemeenten. Wij doen dit voor mensen 
met een laag inkomen of voor mensen die zich in een 
kwetsbare positie bevinden. We verhuren aan 45.000 
huishoudens. 

Het toezicht waarborgt dat de maatschappelijke, volks-
huisvestelijke doelstellingen van de corporatie goed 
worden uitgevoerd. En dat het geld dat de corporatie 
verdient met verhuur en verkoop van huizen, op de 
juiste manier wordt besteed. Ten behoeve van haar 
volkshuisvestelijke en maatschappelijke taak.

Statuten
In de statuten is vastgelegd welke kaders gelden voor 
de werking van de organisatie, met name op het vlak 
van bestuur en toezicht. In de reglementen wordt die 
werking meer in detail vastgelegd. Zowel de statuten als 

de reglementen van Havensteder kunt 
u vinden in het Governance Handboek 
Havensteder. Dit Governance 
Handboek kunt u vinden op de website 
van Havensteder. Scan de QR-code om 
het document te bekijken.

2.2 WIJZIGINGEN IN HET INTERNE TOEZICHT IN 2015

Een groot deel van wat er in statuten en reglementen 
is vastgelegd, is bepaald in het Burgerlijk Wetboek, de 
Woningwet en de Governancecode Woningcorporaties. 
Met ingang van 1 juli 2015 zijn de vernieuwde 
Woningwet en Governancecode ingevoerd. 

Door de wijzigingen in de wet- en regelgeving moest 
Havensteder nauwkeurig  kijken of het eigen interne 
toezicht, de raad van commissarissen, aan alle nieuwe 
regelgeving voldoet.  Dat leidt op een aantal punten tot 
bijstelling. In de herziene woningwet zijn overgangster-
mijnen opgenomen om deze aanpassingen mogelijk te 
maken.

2.3 WIJZIGINGEN IN HET EXTERNE TOEZICHT

Niet alleen de uitgangspunten voor het interne toezicht 
zijn aangescherpt. Ook in het externe toezicht veran-
derde het een en ander. Per 1 juli 2015 houdt een onaf-
hankelijke Autoriteit woningcorporaties  (Aw) integraal 
toezicht op de rechtmatigheid, governance, integriteit en 
de financiële continuïteit bij woningcorporaties. De Aw 
is ondergebracht bij de Inspectie van de Leefomgeving 
en Transport (ILT). De ILT bewaakt en stimuleert de nale-
ving van wet- en regelgeving op allerlei onderwerpen, 
waaronder de woningcorporatiebranche. 
Daarnaast is het Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
(WSW) een belangrijke stakeholder. Het WSW geeft 
garanties aan financiers die leningen verstrekken aan 
woningcorporaties. Dankzij de borgstelling van het 
WSW kunnen corporaties geld lenen tegen gunstige 
voorwaarden.

Financieel toezicht

Algemeen 
Het toezicht op woningcorporaties moet beter. Onder 
de naam ‘Toezicht met bite’ hebben de corporaties in 
2012 zelf verbeteringsvoorstellen gedaan. Sinds 1 juli 
2015 ligt het extern toezicht op woningcorporaties bij de 
Aw welke onder de politieke verantwoordelijkheid van 
de minister voor Wonen en Rijksdienst valt en is onder 
gebracht bij de ILT. De Aw richt zich de komende jaren 
op ‘integraal toezicht’: zij behandelt alle aspecten van 
governance, integriteit, rechtmatigheid, financiële conti-

nuïteit en de bescherming van het 
maatschappelijk vermogen bij corpo-
raties. Dat meldt de toezichthouder in 
haar toezichtsvisie, die zij publiceerde 
op 29 januari 2016. Scan de QR-code 
om het document te bekijken.
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Risicogericht 
Net als haar voorganger Centraal Fonds 
Volkshuisvesting (CFV), heeft de Aw veel aandacht voor 
risicogericht toezicht. De toezichthouder geeft op basis 
van risicoanalyses prioriteit aan toezicht op bepaalde 
corporaties. Niet alle corporaties krijgen dus evenveel 
aandacht. De Aw benadrukt hierbij wel dat álle corpo-
raties onder toezicht staan. De toezichthouder maakt 
elk jaar via beleidsregels de normen en ratio’s bekend 
waarop zij de risicoprofielen baseert.

Verticaal toezicht 
De Aw ziet graag dat het werk van het WSW functio-
neert als aanvulling op het toezicht dat zij zelf uitvoert. 
De Aw wil samen met WSW en het ministerie van BZK 
komen tot een ‘verticaal toezichtsmodel’: Aw en WSW 
gebruiken een consistent kader en houden vervolgens 
getrapt toezicht. Ook minister Blok is voorstander van 
zo’n model.

Specifiek voor Havensteder
De beoordeling die Aw heeft uitgevoerd met betrek-
king tot de kwaliteit van de financiële verantwoording, 
het behoud van maatschappelijk gebonden vermogen, 
het kwalitatief financieel risicobeheer en solvabiliteit 
van Havensteder geeft het Aw geen aanleiding tot het 
maken van opmerkingen. 

Rechtmatigheid
De ILT geeft in haar oordeelsbrief over verslagjaar 
2014 aan dat Havensteder voldoet aan de wet- en 
regelgeving.

Borgingsplafond
Het WSW geeft garanties over de betaling van rente 
en aflossing aan financiers die leningen verstrekken 
aan woningcorporaties. Dankzij deze garanties kunnen 
corporaties geld lenen tegen gunstige voorwaarden. 
Voordat het WSW garanties afgeeft, beoordeelt zij de 
borgbaarheid van de corporaties. Oftewel: in hoeverre 
kunnen de corporaties de lasten van hun schulden 
zelf betalen? Met ingang van 2014 hanteert het WSW 
een nieuwe beoordelingssystematiek. Hierbij worden 
corporaties geclassificeerd naar risico op de borg. Deze 
classificatie is de uitkomst van de risicobeoordeling in 
combinatie met de omvang van de leningenportefeuille. 

Het WSW beoordeelt Havensteder in 2015 als borgbaar 
en plaatste Havensteder in de hoogste risicocategorie. 
Dit komt doordat de leningenportefeuille groter is dan  
€ 1 miljard. En omdat wij op dit moment op drie finan-
ciële ratio’s niet aan de normen van het WSW voldoen. 
Met het uitvoeren van de eerder genoemde maatregelen 
verwacht Havensteder in de toekomst weer aan de 
eigen normen en die van WSW te voldoen.  

Nieuwe Governancecode Woningcorporaties
De Governancecode Woningcorporaties kent vijf prin-
cipes die de individuele corporaties moeten vertalen. 

Principe 1: leden van bestuur en RvC hanteren waarden 
en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht. 
Voor bestuur en RvC staat het behalen van maatschap-
pelijke resultaten voorop. Dat vraagt om organisaties 
met een integere en open cultuur waarbinnen ruimte is 
voor reflectie en tegenspraak. Bestuur en RvC vervullen 
daarbij een voorbeeldfunctie voor zowel hun eigen 
corporatie als de gehele sector. 

Principe 2: bestuur en RvC zijn aanspreekbaar en leggen 
actief verantwoording af. Het bestuur is aanspreekbaar 
op en legt verantwoording af over de maatschappelijke 
en financiële prestaties van de woningcorporatie als 
geheel, alsmede over de gemaakte strategische keuzes. 
De RvC is aanspreekbaar op en legt verantwoording af 
over het gehouden toezicht. 

Principe 3: bestuur en RvC zijn geschikt voor hun taak. 
Het vervullen van de maatschappelijke opdracht van 
woningcorporaties vraagt om deskundige bestuurders 

en toezichthouders, die permanent investeren in hun 
kennis en kunde. Daartoe moeten bestuur en RvC 
zodanig zijn samengesteld dat de leden elkaar aanvullen 
en scherp houden. 

Principe 4: bestuur en RvC gaan in dialoog met belang-
hebbende partijen. De maatschappelijke doelen van 
de corporatie worden in samenspraak met primair 
(vertegenwoordigers van) bewoners, en secundair de 
gemeenten, vastgesteld en neergelegd in prestatie-
afspraken. Daarnaast hebben corporaties oog voor 
andere belanghebbende partijen en staan open voor 
feedback en discussie over de keuzes die zij maken over 
de inzet van maatschappelijke middelen. 

Principe 5: bestuur en RvC beheersen de risico’s 
verbonden aan hun activiteiten. Woningcorporaties 
hebben te maken met grote (financiële) risico’s. Het 
bestuur is verantwoordelijk voor goede risicobeheer-
sing en de RvC houdt hier toezicht op. Het gaat daarbij 
niet alleen om de harde beheersmaatregelen maar ook 
maatregelen die appelleren aan het risicobesef en de 
moraal binnen de corporatie.
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WSW voert in 2016 een nieuwe beoordeling van de 
borgbaarheid uit op basis van de herijkte portefeuille- 
en financiële strategie.

Nieuwe Governancecode Woningcorporaties
Woningcorporaties staan voor het huisvesten van 
mensen met een bescheiden inkomen en voor kwets-
bare groepen. De zorg voor een leefbare omgeving 
hoort daarbij. Woningcorporaties zijn maatschappe-
lijke ondernemingen. Het zijn private ondernemingen 
die met een maatschappelijke opdracht een volks-
huisvestelijke taak uitvoeren. De Governancecode 
Woningcorporaties 2015 geeft richting aan de wijze 
waarop bestuur en RvC functioneren en de wijze waarop 
zij verantwoording afleggen over hun resultaten. 

2.4 EEN SLANKERE RVC DIE HET  
GOEDE VOORBEELD GEEFT

In de nieuwe Governancecode staat dat de RvC 
een belangrijke voorbeeldfunctie heeft. In 2014 is 
Havensteder gereorganiseerd. We gingen met minder 
mensen ons werk doen. De personeelsbezetting nam 
met zo’n 100 FTE af. De RvC vond dat dit ook consequen-
ties moest hebben voor haar eigen omvang. Het aantal 
leden van de RvC is per 1 januari 2015 met een persoon 
verminderd. Naar zes personen, in plaats van zeven.

Op 1 januari 2015 traden drie leden van de raad af. 
Mevrouw M.C. Meindertsma en de heren P.L. Batenburg 
en R.B.J. Teule. Per die datum zijn twee nieuwe leden 
tot de RvC toegetreden. Mevrouw drs. M.C.C. Bekker 
en mevrouw mr. dr. N.M. Dane. Mevrouw drs. M.C.C. 
Bekker is als commissaris voorgedragen door de huur-
ders. Beide commissarissen zijn geworven middels een 
sollicitatieprocedure die is begeleid door een extern 
bureau. De vacatures zijn gepubliceerd in een landelijk 
dagblad en op de website van Havensteder.

De honorering van de commissarissen valt binnen de 
vigerende wettelijke kaders en wordt in de jaarrekening 
vermeld.

Controle op werkzaamheden accountant
De RvC ziet toe op de controlewerkzaamheden van de 
accountant. Daarbij hanteert de RvC het ‘accountants-
protocol voor woningcorporaties’. Dit protocol is in 
november 2015 geactualiseerd (zie site Aedes). Deloitte 
rapporteert als extern accountant aan de RvC en het 
bestuur over zijn bevindingen. 

Rooster van aftreden voor leden van de RvC
Tabel 2.1 toont benoemingsdata en reguliere data van 
aftreden conform de Governancecode van juli 2015 
(benoeming voor maximaal 2 x 4 jaar).

naam
datum 

benoeming
datum 

herbenoeming
datum 

aftreden
De heer B.J. van Bochove (1950), voorzitter 1-1-2013 1-1-2017 1-1-2021

De heer G. Erents RA (1950), vicevoorzitter 1-7-2011 1-7-2015 1-7-2019

Mevrouw drs. M.C.C. Bekker. (1954) 1-1-2015 1-1-2019 1-1-2023

Mevrouw mr. dr. N.M. Dane (1966) 1-1-2015 1-1-2019 1-1-2023

De heer drs. D.J. Schrijer (1966) 1-3-2013 1-3-2017 1-1-2021

De heer Ir. P.O. Vermeulen (1947) 1-7-2011 1-7-2015 1-7-2019

  tabel 2.1 benoemings- en aftredingsdata van de commissarissen

De nevenfuncties van de leden van de RvC staan 
vermeld op onze website. In de nieuwe Governancecode 
staat dat de RvC een belangrijke voorbeeldfunctie heeft. 

In 2015 heeft mevrouw Hurkmans stage gelopen bij 
de RvC. Zij deed dit in het kader van de leergang 
‘Aankomende commissarissen’. 

Het spreekt vanzelf dat leden van de RvC onafhanke-
lijk zijn en onder geen beding persoonlijke leningen 
of financiële voordelen genieten. Dat is vastgelegd in 
de reglement RvC van Havensteder en in onze inte-
griteitscode. Beide documenten zijn te vinden in ons 
Governance Handboek. 
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2.5 ACTIVITEITEN EN VERGADERINGEN RVC

In de Governancecode staat dat de RvC tenminste één 
keer per jaar het eigen functioneren en dat van de indi-
viduele leden moet evalueren. In 2015 deed de RvC dit 
in de bijeenkomst onder leiding van een onafhankelijke 
begeleider, de heer T. Stubbé van Blauw BV.

Beoordeling functioneren van de bestuurder
De RvC beoordeelt jaarlijks het functioneren van 
de bestuurder en rapporteert over het proces in het 
jaarverslag. U kunt het korte verslag van het remu-
neratiegesprek lezen op onze website. Op basis van 
de beoordeling van de prestaties van de bestuurder, 

bepaalt de RvC de hoogte van de 
beloning voor de bestuurder. Scan 
voor het verkorte verslag de bijgaande 
QR code. De RvC heeft bestuurder 
drs. Hedy van den Berk per 1 juli 
2015 herbenoemd wegens goed 
functioneren.

Permanente Educatie (PE)
Sinds 1 januari 2015 moeten bestuurders en commis-
sarissen van woningcorporaties zichtbaar hun kennis 
op peil houden. Daartoe kunnen zij opleidingen volgen 
die punten opleveren als ze met goed gevolg zijn 
afgelegd. De zogenaamde PE-punten. Bestuurders 
moeten binnen drie jaar 108 PE-punten halen. 
Corporatiecommissarissen  moeten in 2015 en 2016 
samen, minimaal 10 PE-punten behalen. 
Conform de richtlijnen in de nieuwe Governancecode 
behaalden het bestuur en de leden van de RvC punten 
voor Permanente Educatie. Onderstaand een over-
zicht van het aantal behaalde PE-punten in 2015, per 
commissaris.

naam

totaal aantal 
PE-punten in 

2015
mevrouw drs. H.J. van den Berk 
(Bestuur)

54

Mevrouw drs. M.C.C. Bekker. (RvC) 37

de heer B.J. van Bochove (RvC) 13

de heer G. Erents RA (RvC) 42

mevrouw mr. dr. N.M. Dane (RvC) 40

de heer drs. D.J. Schrijer (RvC) 12

de heer Ir. P.O. Vermeulen (RvC) 7

   tabel 2.2 totaal aantal PE-punten per bestuurder/commissaris

Agendaonderwerpen in 2015
Belangrijke onderwerpen in de gesprekken tussen de 
bestuurder en de raad waren:
•  verslag fraudezaak door onderzoeksbureau Integis en 

Deloitte (second opinion);
•  de ontploffing op de Moddermanstraat, de opvang 

van de bewoners en de inspanningen van de orga-
nisatie om de getroffen bewoners zo goed en snel 
mogelijk weer in (eigen) huis onderdak te krijgen;

•  de verbindingen die Havensteder heeft en de risico’s 
die daarmee gemoeid zijn;

•  implementatie van de nieuwe Woningwet en de 
daaruit voortvloeiende herijking van de portefeuille-
strategie van Havensteder; 

•  huurakkoord Aedes, woonvisie gemeente Rotterdam, 
huurbeleid Havensteder; betaalbaarheid en passend 
toewijzen;

•  desinvestering Smeetsland Noord;
•  gebiedsexploitatie Vreewijk fase 1 en voorstel 

Carnisse;
• investeringsvoorstel Schans/Watergeus. 

2.5 INTRODUCTIEVERGADERING RVC (13 FEBRUARI)

De voorbeeldfunctie is een belangrijk onderdeel van het 
introductieprogramma van nieuwe commissarissen. 
Mevrouw drs. M.C.C. Bekker en mevrouw mr. dr. N.M. 
Dane hebben na de introductievergadering van 13 februari 
kennisgemaakt met een delegatie van de ondernemings-
raad, de Adviesraad en Huurderorganisatie De Brug.

Visitatierapport 
Op de agenda van de introductievergadering stonden 
ook het visitatierapport met de aanbevelingen van de 
visitatiecommissie en een voorstel van de bestuurder 
hoe de organisatie met deze aanbevelingen omgaat. 
De belangrijkste aanbeveling van de visitatiecommissie 
is te vinden in de samenvatting van het rapport: “De 
besturing en het toezicht zijn in de basis goed. Volgens 
de commissie komt het nu aan op het verder verbe-
teren van de structuur en inzichtelijkheid van de infor-
matie. Juist de hoeveelheid aan informatie, die voor de 
verbetering van de positie nodig was, heeft als nadeel 
dat deze minder toegankelijk wordt bij een gebrek aan 
een eenduidige systematiek van presteren. Door meer 
gebruik te maken van samenvattingen en oplegnotities 
kan hierin verbetering worden gebracht. Met voor-
gaande, en de verbeterde financiële positie, kan de 
RvC zich op termijn meer beperken tot het toezicht op 
hoofdlijnen.”
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U kunt het visitatierapport vinden 
op de site van Havensteder. Scan de 
QR-code.

Uitkomsten parlementaire enquête 
De uitkomsten van de parlementaire 
enquête, de opvolging daarop en de 

relatie met intern toezicht waren belangrijke bespreek-
punten tijdens de introductiebijeenkomst van de RvC. 
Het rapport van de parlementaire enquêtecommissie 
kunt u vinden op de site van De Tweede Kamer der 
Staten Generaal, www.tweedekamer.nl.

Op het YouTube kanaal van Havensteder kunt u tevens 
de film bekijken die wij, mede naar aanleiding van de 
uitkomsten van de parlementaire enquête, maakten 
over integriteit. In deze film vertellen bestuurder, direc-
tieleden en medewerkers over integriteit binnen onze 
corporatie. Ook de RvC geeft hierin haar visie op integri-
teit: http://bit.ly/1rZm8fY

Ontploffing en brand Moddermanstraat
Een belangrijk agendapunt van deze vergadering 
was de ontploffing en brand in het wooncomplex in 
de Moddermanstraat in Rotterdam Schiebroek. Op 1 
februari vond hier een explosie in een van onze apparte-
mentencomplexen plaats. Er waren dertien gewonden. 
Twee personen werden in het ziekenhuis opgenomen, 
waaronder een persoon met ernstig letsel. 56 woningen 
waren beschadigd, 150 mensen in één klap dakloos. Ook 
de huizen in de wijde omgeving hadden schade. Na twee 
nachten konden we de meeste bewoners een andere 
woning naar eigen wens aanbieden. Een aantal van deze 
bewoners wonen inmiddels permanent in deze nieuwe 
woning. We hebben andere woningen gevonden uit ons 
eigen huizenbestand. Ook onze collega-corporaties in 
Rotterdam schoten te hulp en boden woningen aan.

2.6 COMMISSIES VAN DE RVC

Naast de reeds bestaande auditcommissie heeft de RvC 
een nieuwe commissie. Begin 2015 is de commissie 
Wonen ingesteld en zijn haar leden benoemd. Daarnaast 
zijn de leden van de selectie- en remuneratiecommissie 
benoemd. 

Commissie Wonen
In de vergadering van 13 februari is besloten om een 
commissie Wonen te installeren. De commissie Wonen 

bereidt de besluitvorming van de RvC voor op het 
gebied van wonen en leven. De commissie richt zich 
daarbij met name op de strategische beleidsontwikke-
ling. De thema’s waar zij zich op richt, zijn:
•  de beschikbaarheid en betaalbaarheid van het wonen;
•  de kwaliteit van de woningvoorraad;
•  formele en informele participatie;
•  klantbediening;
•  volkshuisvestelijke beoordeling van 

investeringsbesluiten. 

De woningcorporaties zijn door de omstandigheden 
gedwongen geweest hun focus in belangrijke mate te 
leggen bij bedrijfsvoering en financiële positie. Dit werd 
ook zichtbaar in de agenda’s van de RvC. Om meer 
balans te krijgen in de thema’s die besproken worden 
aan de tafel van de commissarissen, is de commissie 
Wonen in het leven geroepen. De commissie Wonen 
heeft haar focus op de missie van de corporatie. Op de 
huurders van de woningen die zij beheert en de bewo-
ners van de steden waarin zij werkt.

De leden van de commissie Wonen zijn: 
•  Mevrouw drs. M.C.C. Bekker.
•  Mevrouw mr. dr. N.M. Dane.
•  De heer drs. D.J. Schrijer (voorzitter).
Deze commissie vergaderde in 2015 vijf maal.

Auditcommissie
De auditcommissie adviseert de raad over financiële 
onderwerpen. Denk hierbij aan financiële beleidsvor-
ming, planning en rapportage, risicomanagement en 
de relatie met en de controlewerkzaamheden van de 
externe accountant. De auditcommissie bereidt de 
vergaderingen van de RvC op deze onderwerpen voor. 

De auditcommissie richt zich in het bijzonder op het 
toezicht op het bestuur ten aanzien van:
•  De begroting, jaarrekening en het jaarverslag en de 

tertiaalrapportages van Havensteder.
•  De werking van de interne risicobeheersings- en 

controlesystemen.
•  De financiële informatieverschaffing door de 

corporatie.
•  Het beleid van de corporatie ten aanzien van 

belastingplanning.
•  De naleving van aanbevelingen en opvolging van 

opmerkingen van de externe accountant.
•  De relatie met en benoeming van de externe 

accountant.
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•  De financiering van de corporatie.
•  De toepassing van informatie- en 

communicatietechnologie.
•  Beoordeling van investeringen op basis van de 

uitgangspunt in het investeringskader.

De leden van de auditcommissie zijn:
•  De heer G. Erents RA (voorzitter).
•  De heer Ir. P.O. Vermeulen.
De auditcommissie vergaderde in 2015 zes maal.

Selectie- en remuneratiecommissie
De selectie- en remuneratiecommissie ondersteunt 
de RvC bij de selectie, benoeming en beloning van 
de commissarissen en het bestuur. Ook voert deze 
commissie functionerings- en beoordelingsgesprekken 
met de bestuurder. Daarnaast bereidt de selectie- en 
remuneratiecommissie de besluitvorming van de bezol-
diging van de bestuurder en de leden van de RvC voor.

De leden van de selectie- en remuneratiecommissie zijn:
•  De heer  B.J. van Bochove.
•  De heer G. Erents RA (voorzitter).
De selectie- en remuneratiecommissie vergaderde in 
2015 drie maal.

Bestuurlijk overleg
De voorzitter en vicevoorzitter van de RvC bereiden 
samen met de bestuurder de agenda van de raads-
vergaderingen voor. Dit heet het bestuurlijk overleg. 
Dit overleg vindt maandelijks plaats. In het bestuurlijk 
overleg komen ook inhoudelijke kwesties aan de orde 
die horen bij de klankbordrol van de raad van commis-
sarissen. Onderwerpen van gesprek zijn:
•  De beleidsuitgangspunten en de uitwerking daarvan 

voor de huurders.
•  De woningportefeuille.
•  De financiën van Havensteder.
•  De organisatie en haar medewerkers.

De taken en bevoegdheden van de 
RvC en haar commissies staan in het 
Reglement raad van commissarissen. 

Slotverklaring
Het bestuur heeft het jaarverslag over 2015 opge-
steld, met daarin opgenomen de jaarrekening. Deloitte 

Accountants BV heeft de jaarrekening gecontroleerd 
en voorzien van een goedkeurende controleverklaring. 
De RvC kan zich verenigen met het jaarverslag van het 
bestuur. De RvC verleent de bestuurder décharge voor 
het gevoerde beleid, en stelt de jaarrekening vast. 

De RvC en zijn individuele leden verklaren integer en 
onafhankelijk te hebben gehandeld. De raad heeft de 
jaarstukken 2015 in de vergadering van 25 mei 2016 
vastgesteld.

De raad van commissarissen,

De heer B.J. van Bochove l   voorzitter

De heer G. Erents RA l   vicevoorzitter

Mevrouw drs. M.C.C. Bekker

Mevrouw mr. dr. N.M. Dane

De heer drs. D.J. Schrijer

De heer Ir. P.O. Vermeulen

Rotterdam, 25 mei 2016.
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3.1 BELEIDSCYCLUS HAVENSTEDER

Koersplan 
Ons Koersplan 2013 – 2017 heeft als titel ‘Sterk in 
Wonen’. Dit beschrijft onze koers voor onze activiteiten, 

zoals de focus op onze kerntaken, de 
samenwerking met onze huurders en 
de samenwerking met de gemeenten 
en andere partners. U vindt het 
Koersplan 2013 - 2017 op  
www.havensteder.nl. Scan bijgaande 
QR-code om het plan te lezen.

Missie 
De missie van onze organisatie is:
“We zijn sterk in huisvesting voor mensen met een 
beperkt inkomen of een kwetsbare positie in de stads-
regio Rotterdam.”

Doelen
In het koersplan staan de strategische kerndoelen van 
Havensteder: doelen die we willen bereiken om als 
woningcorporatie en organisatie goed te functioneren. 
De kerndoelen zijn onderverdeeld in vijf thema’s:
• onze bewoners 
• onze wijken
• onze portefeuillestrategie
• onze financiële strategie
• onze organisatie

Routekaart
Het koersplan vertaalden we in een Routekaart 2013 
– 2017 waar we in jaarschijven activiteiten aangeven 
die ervoor zorgen dat we ons koersplan realiseren. In 
2015 vulden we de Routekaart voor de jaren 2016 en 
2017 verder in, waarbij we rekening hielden met de 
nieuwe Woningwet en onze op handen zijnde herijkte 
portefeuillestrategie.

Bedrijfsplan 2015
In lijn met ons koersplan en onze routekaart benoemden 
we in het bedrijfsplan 2015 een vijftal speerpunten:

1. De huurder staat centraal.
2.  Wij hebben oog voor betaalbaarheid van  

onze woningen.
3.  Onze onderhoudsnorm en portefeuille zijn  

duurzaam in balans.
4. We verdienen eerst voordat we geld uitgeven.
5. De organisatie ontwikkelt zich continu.

In dit jaarverslag leggen we verantwoording af over hoe 
we in 2015 invulling gaven aan deze speerpunten.

3.2 EXTERNE ONTWIKKELINGEN

De omgeving waarin Havensteder werkt, verandert 
voortdurend. Belangrijke wijziging was in 2015 de  
invoering van de nieuwe Woningwet.

Nieuwe Woningwet
1 juli 2015 trad de nieuwe Woningwet in werking. 
Hiermee zijn de nodige veranderingen ingezet om 
het werkveld van woningcorporaties te begrenzen en 
ervoor te zorgen dat staatssteun uitsluitend terecht 
komt bij onze maatschappelijke activiteiten (DAEB). In 
2015 troffen we voorbereidingen en maakten we een 
start met de implementatie van de nieuwe Woningwet. 
We besteedden met name aandacht aan de volgende 
onderdelen:

•  Passend toewijzen. In de tweede helft van 2015 
oefenden we met deze manier van toewijzen om 
goed voorbereid te zijn op de daadwerkelijke invoe-
ring per 1 januari 2016. Daarnaast werkten we mee 
aan het klaarmaken van het regionaal woonruimte-
toewijzingssysteem voor het passend toewijzen.

•  Scheiding DAEB/niet-DAEB; als voorbereiding hierop 
herijkten we onze portefeuille- en financiële strategie 
(vaststelling eerste kwartaal 2016).

•  Governance en intern toezicht aanpassingen werden 
doorgevoerd. We maakten een start met de voor-
bereiding van het invoeren van nieuwe statuten  
per 1 januari 2017.

3.  Havensteder 
in  strategisch 
 perspectief



Nationale politiek
• Nieuwe Woningwet
• Passend toewijzen
• Meer invloed huurders
• Plannen voor huursom en flexibelere contracten
• Verhuurdersheffing loopt op
•  Meer regels, meer toezicht, meer invloed 

stakeholders
• Eisen op gebied van duurzaamheid
• Decentralisatie sociaal domein

Lokale politiek
• Woonvisies / prestatieafspraken
• Woonruimteverordening
• NPRZ
• Rotterdamwet
•  Meer invloed gemeenten als gevolg 

van decentralisaties op wonen, 
welzijn en zorg

Ecologisch
•  Uitputting fossiele 

energiebronnen
• Recycling

Technologisch
• Digitalisering dienstverlening
• Social media
•  ICT t.b.v. Langer Thuis  

(bijvoorbeeld robotisering)
• Hergebruik kantoorruimtes

Sociaal
•  Wantrouwen richting overheids-

en maatschappelijke instellingen 
• Meer invloed huurders
• We doen het zelf

• Delen = nieuwe bezitten
• Gebruiken en ruilen i.p.v. bezit
•  Van zorgen voor, naar zorgen  

dat (overheid en instellingen)
• Beroep op zelfredzaamheid

•  Nieuwe vormen voor /partijen  
in samenwerking

• 24/7 service
• Belang van authenticiteit

Economie
• Werkloosheid / schuldenproblematiek
• Betaalbaarheid
• Vraag naar sociale huurwoningen groot
• Verkopen trekken aan
• Flexibel werken
• Het nieuwe betalen
•  Klant kiest voor enerzijds goedkoop, anderzijds 

kwaliteit 

Demografisch
• Toename huisvesting statushouders
• Meer éénpersoonshuishoudens
• Vergrijzing / Langer Thuis
•  Verwarde personen wonen meer zelfstandig / 

eerder thuis
• Concentratie allochtonen in de stad
• Hoger opgeleide vrouwen 
•  Mannen zonder partner (de zgn. dolende 

mannen)
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•  In de gemeente Capelle en Lansingerland maakten 
we ons bod aan de gemeente en de prestatie-
afspraken conform de nieuwe vereisten. Dus 
samen met de huurdersvertegenwoordiging en de 
desbetreffende gemeente. Ook met de gemeente 
Rotterdam maakten we in 2015 prestatieafspraken. 
Deze afspraken tekenden we vóór de intreding van 
de nieuwe Woningwet, we hielden hierbij al wel 
rekening met een aantal onderdelen uit de nieuwe 
Woningwet.

Invloeden van buitenaf
Naast nationale wetten en richtlijnen beïnvloeden 
ontwikkelingen in de diverse gemeenten en regio 
Rotterdam, maar ook in Nederland, ons doen en laten. 
We zien onze opgave veranderen op het vlak van onder 
andere onze doelgroep, de woningmarkt, onze part-
ners en wonen-zorg. Daarnaast houden we rekening 
met trends in de samenleving. In onderstaand schema 
een samenvatting van de invloeden van buitenaf op 
Havensteder:

figuur 3.1  invloeden van buitenaf
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| Havensteder zet zich in voor de bewoners in de wijken waar ze actief is. Deze 

mensen zoeken een prettige woning die betaalbaar is en een passende kwaliteit heeft. 

Havensteder heeft ook belanghouders: huurders, huurderorganisaties, gemeenten, 

sociaal maatschappelijke partijen en andere partijen die werken aan verbetering van 

de wijken. Havensteder voert overleg met huurderorganisatie De Brug en bewoners-

commissies. Over betaalbaarheid, voorgenomen beleid en onderhoud en werkzaam-

heden in de woningen en de wijken waarin zij werkzaam is.  |

Kerndoelen bewoners
In ons koersplan formuleerden we de volgende kern-
doelen voor onze bewoners en belanghouders:
•  We huisvesten mensen met een laag inkomen of 

een laag-midden inkomen en mensen die op een 
andere manier een kwetsbare positie hebben op de 
woningmarkt. 

•  We spannen ons in voor een goede dienstverlening 
aan onze huurders. 

•  We betrekken onze huurders bij ons beleid en het 
beheer van hun woning. 

•  We werken samen met anderen om onze doelen te 
bereiken. Hierin zijn we betrouwbaar.

4.1 DOELGROEPEN

Havensteder is er in de eerste plaats voor mensen met 
een laag inkomen (tot maximaal € 34.911 per jaar, 
prijspeil 2015) of een kwetsbare positie op de woning-
markt. In 2015 verhuurden wij meer dan 90% van onze 
vrijgekomen sociale huurwoningen aan deze mensen. 
Met dit percentage voldoen wij aan de regels van de 
Nederlandse overheid.

Senioren en bijzondere doelgroepen
Door de veranderingen in de zorg verandert er veel in de 
woonsituatie van ouderen en bijzondere doelgroepen. 

Onder bijzondere doelgroepen verstaan we onder 
andere GGZ-cliënten (mensen die geestelijke gezond-
heidszorg nodig hebben), ex-gedetineerden, ex-dak- en 
thuislozen, slachtoffers van huiselijk geweld en jongeren 
die begeleiding nodig hebben. Deze mensen ontvangen 
een woning via een aparte urgentieregeling. In elke wijk 
in Rotterdam waar we woonruimte verhuren, werken 
we samen met maximaal drie lokale zorgpartijen. Alleen 
aan deze drie partijen leveren we woningen voor deze 
doelgroepen. 

Jarenlang groeide het aantal mensen dat langdu-
rige zorg afnam vanuit de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ). Aan de vooravond van een grote 
vergrijzingsgolf gaat het roer om. Sinds januari 2015 
verminderde de overheid het aantal mensen dat recht 
heeft op intramurale zorg. Door in te zetten op de 
programma’s Langer Thuis en Eerder Thuis bespaart 
de overheid kosten. Langer Thuis houdt in dat inwo-
ners van Nederland minder vaak verhuizen naar een 
beschermde woonvorm, zoals een kleinschalige woon-
vorm voor mensen met een verstandelijke of psychiatri-
sche beperking. Eerder Thuis is erop gericht dat mensen 
eerder terugkeren in de wijk, na verblijf in maatschappe-
lijke opvang, na begeleid of beschermd wonen, na een 
opname in een kliniek of na detentie.

4.  Bewoners en 
belanghouders



doelgroep taakstelling 2015 geleverd in 2015
bijzondere doelgroepen Rotterdam 85 woningen 71 woningen

statushouders Rotterdam 223 woningen 145 woningen

statushouders Albrandswaard 6 personen 2 woningen t.b.v. 4 personen

statushouders Barendrecht 9 personen 1 woning t.b.v. 3 personen

statushouders Capelle 86 personen 39 woningen t.b.v. 86 personen

bijzondere doelgroepen Capelle n.v.t. 2 woningen

tabel 4.1 prestatieafspraken Havensteder bijzondere doelgroepen
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Als alle plannen doorgaan, zullen landelijk uiteinde-
lijk 78.000 mensen geen indicatie meer ontvangen 
om naar een beschermde woonvorm te verhuizen. Zij 
moeten ofwel in hun eigen woning blijven (circa 58.000 
ouderen) of zelf een woning gaan huren (circa 20.000 
mensen met een verstandelijke of GGZ-beperking). 
Met de veranderingen in de zorg is er een nieuwe fase 
aangebroken. In deze fase gaat het vooral om de samen-
werking tussen de verschillende partijen: gemeente, 
welzijnsinstellingen, zorgpartijen, de bewoner/huurder 
en Havensteder. We merken nu al dat het aantal zorg-
cliënten in reguliere woningen toeneemt. Ook zien we 
steeds vaker zorgmijders (mensen die geen professio-
nele zorghulp kunnen of willen vragen) en huurders met 
dementie die voor overlast zorgen.

Langer Thuis
De gemeente Rotterdam zet fors in op het programma 
Langer Thuis. Hiervoor zijn geschikte woningen nodig. 
Samen met de gemeente, zorgaanbieders, welzijns-
instellingen, collega-corporaties, zorgverzekeraars en 
bewoners kijken we per gebied wat er precies nodig 
is. In de afgelopen jaren maakten we honderden 
woningen geschikt voor levensloopbestendige bewo-
ning. Inmiddels is het aanbod van 55-pluswoningen in 
de meeste wijken voldoende voor de vraag. Alleen in 
de oude stadsvernieuwingswijken is het lastig om aan 
de vraag te voldoen. Dit vanwege het ontbreken van 
woningen met lift.

Scheiden wonen en zorg
De overheid heeft het beleid dat zorgcliënten met 
een lichtere zorgzwaarte ambulante hulp moeten 
krijgen. Maar zij moeten zelf hun huur betalen: het 
scheiden van wonen en zorg. Havensteder is enkele 
jaren geleden gestart met het Project Zorgvastgoed. In 
dit project worden de 71 panden en complexen waar 
een zorgpartij huurt, technisch en administratief in 
kaart gebracht. Ook wordt onderzocht of de woningen 
en kamers geschikt zijn of kunnen worden gemaakt 
om zelfstandig te verhuren. In 2015 is in de locatie 
voor begeleid wonen Aïda in Capelle wonen en zorg 

gescheiden. Uiteindelijk zullen alle zorgcliënten met 
lagere zorgzwaarte zelf gaan huren.
Daarnaast hadden we met drie zorgpartijen afspraken 
voor corporatiebrede levering van woningen: met 
Stichting Arosa (vrouwenopvang), Stichting Humanitas 
(ex-gedetineerden) en De Kijvelanden (TBS kliniek). 
Die afspraken zijn er, omdat we de cliënten van deze 
zorgpartijen verspreid willen huisvesten. Bij al deze 
afspraken hielden we ons aan de afspraken in het 
Platform Huisvesting Bijzondere doelgroepen. Ook 
werkten we met speciale huurzorgcontracten en woon-
begeleidingsovereenkomsten. Hierdoor zijn juridische 
zaken beter geregeld bij overlast en bij het opzeggen 
van de begeleiding. 

Met de gemeente Capelle overlegden wij om op een 
vergelijkbare manier te gaan werken als in Rotterdam. 
Directe aanleiding voor dit overleg was de opheffing 
van twee intramurale locaties (locaties met zorg in het 
zorgpand) in 2014. Een deel van de cliënten moest door 
wijzigingen in het overheidsbeleid (zie de paragraaf de 
veranderingen in de zorg) zelfstandig gaan wonen. We 
maakten samen met de gemeente Capelle een beleids-
visie. Deze wordt in het voorjaar van 2016 in het College 
besproken. 

Statushouders
Door de internationale ontwikkelingen kwamen er veel 
asielzoekers naar Nederland. Bij het COA is de wachttijd 
zowel voor de asielzoekers als voor de nakomende fami-
lieleden enorm toegenomen. In de toekomst wordt een 
nog sterkere stijging verwacht. Dit heeft gevolgen voor 
de huisvesting van statushouders (asielzoekers met een 
verblijfsvergunning), waarvoor Havensteder medever-
antwoordelijk is. Tot driemaal toe ontvingen wij van de 
overheid een nieuwe Taakstelling statushouders. 

Taakstelling bijzondere doelgroepen
In tabel 4.1 staan de taakstellingen en resultaten van 
2015 voor het huisvesten van bijzondere doelgroepen 
en statushouders.
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4.2 WOONRUIMTEVERDELING
In het eerste halfjaar van 2015 golden voor het 
aanbieden van vrijgekomen woningen uit de sociale 
voorraad nog de afspraken uit de overeenkomst 
Woonruimteverdeling en de Huisvestingsverordening 
Stadsregio Rotterdam. Per 1 januari 2015 trad de nieuwe 
Huisvestingswet in werking. Hierdoor ging per 1 juli 
2015 een nieuwe Verordening Woonruimtebemiddeling 
regio Rotterdam van kracht. Sindsdien gelden er 
nieuwe Spelregels voor woonruimtebemiddeling. Deze 
Spelregels zijn afspraken tussen corporaties over de 
woonruimtebemiddeling van hun sociale huurwoningen 
en de samenwerking met woningzoekenden, huurder-
organisaties, elkaar en de gemeenten.

In de eerste helft van 2015 adverteerden we vrijge-
komen huurwoningen wekelijks via de website van 
Woonnet Rijnmond voornamelijk via het inschrijfduur-
model. Halverwege 2015 zijn het automatiseringssys-
teem en de website van Woonnet Rijnmond vervangen 
en komt het vrijgekomen aanbod dagelijks online. Naast 
sociale huurwoningen is het sindsdien ook mogelijk 
vrije sector huurwoningen, koopwoningen, parkeer-
plekken, bedrijfsruimten en bergingen te adverteren. 
Ook adverteren we met nieuwe, andere bemiddelings-
modellen dan inschrijfduur. Denk aan loting, direct kans 
en het Wens&Wacht-model.

We wijzen woningen toe conform de Verordening en 
de bijbehorende Spelregels. Mensen met urgentie die 
voldoen aan de voorwaarden hebben voorrang. Daarna 
wijzen we toe aan de overige kandidaten die voldoen 
aan de voorwaarden en tenslotte de kandidaten die aan 
één of meer van de gestelde voorwaarden niet voldoen. 
Bij direct kans en het Wens&Wacht-model hebben 
mensen met urgentie geen voorrang; zij doen mee met 
de reguliere woningzoekenden. De voorwaarden in de 
woningadvertentie hebben betrekking op leeftijd, huis-
houdgrootte en het maximale staatssteuninkomen (het 
maximale inkomen voor het verkrijgen van een sociale 
huurwoning). Sinds juli 2015 tellen ook de minimale 
en maximale huurtoeslaginkomensgrenzen mee. Dit in 
verband met de overgang naar het passend toewijzen: 
ten minste 95% van de huishoudens met recht op huur-
toeslag moeten vanaf 1 januari 2016 in principe een 
woning toegewezen krijgen met een huur onder de 
aftoppingsgrens van € 586,68 of € 628,76. Dit geldt 
voor nieuwe huurcontracten voor woningen met een 
huur tot en met € 710,68 (liberalisatiegrens 2015). 

Het experiment ‘woningbemiddeling Vreewijk’ is voort-
gezet in 2015. Deze bijzondere manier van woningtoe-
wijzing houdt in dat nieuwe bewoners die een sociale 
huurwoning in Vreewijk zoeken, eerst een woontest op 
de website doen. Blijkt uit de test dat hun leefstijl past 

bij tuindorp Vreewijk? Dan reageren de kandidaten op 
een speciale woningadvertentie ‘Wonen in Vreewijk’ 
op Woonnet Rijnmond. Na controle van de kandidaat-
gegevens en een kennismakingsgesprek volgt deelname 
aan een verplichte kennismakingsdag. Zijn deze stappen 
positief doorlopen, dan maakt de verhuurmakelaar 
een passende match binnen een bepaalde termijn. Zo 
vinden we gemotiveerde Tuindorpbewoners die bewust 
kiezen voor het groene Tuindorp Vreewijk. In 2015 
verhuurden we 61 woningen via deze vorm van directe 
bemiddeling. 

In 2015 verhuurden wij in totaal 2.628 woningen met 
een huurprijs tot en met € 710,68 per maand (zie tabel 
4.2). Naast sociale huurwoningen verhuren we vrije-
sectorwoningen: woningen met een rekenhuur vanaf  
€ 710,68 per maand. Dit doen we via Woonnet 
Rijnmond, de Havensteder website (‘direct te huur’) 
en via makelaars. In 2015 verhuurden we 374 
vrijesectorwoningen.

Middeninkomens
Door de regels van de Staatssteunregeling kan 
Havensteder de middeninkomens minder goed van 
huurwoningen voorzien. Deze Staatssteunregeling 
bepaalt namelijk dat wij minimaal 90% van onze sociale 
woningen verhuren aan mensen met een laag inkomen 
(tot € 34.911 per jaar, prijspeil 2015). 

Deze toewijzingsregel van 90% wijzigt per 1 januari 2016 
voor vijf jaar tot 1 januari 2021 in de 80-10-10-regel. 
Hierdoor kunnen wij de middeninkomens wel bedienen:
•  Minimaal 80% van de woningen toewijzen aan 

huurder(s) met een inkomen tot en met € 34.911 (de 
primaire doelgroep).

•  Maximaal 10% van de woningen toewijzen aan 
huurder(s) met een inkomen vanaf € 34.911 tot en 
met € 38.950 (de middeninkomens).

•  Maximaal 10% van de woningen vrij toewijzen met 
een inkomen vanaf € 34.911, met voorrang voor 
huishoudens die vanwege psychische of lichamelijke 
beperkingen woonruimte nodig hebben.

Kopers
Havensteder richt zich in beperkte mate op de koop-
markt. Dit doen we enerzijds om onze doelgroepen 
op de koopmarkt te bedienen en anderzijds om finan-
ciële middelen te genereren. De verkoop omvat zowel 
bestaand bezit als nieuwbouw. We ontwikkelen nieuwe 
instrumenten om verkoop te stimuleren. 
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huurgrenzen Wht
≤ kwaliteits-

kortingsgrens  
€ 403,06

>kwaliteits-
kortingsgrens  

≤ laagste aftop-
pingsgrens  
€ 403,06 -  

€ 576,87

> laagste aftop-
pingsgrens ≤ 

hoogste aftop-
pingsgrens  
€ 576,87 -  

€ 618,24

> hoogste 
aftoppings-

grens ≤ liberali-
satiegrens  
€ 618,24 -  

€ 710,68

1. eenpersoonshuishoudens
jonger dan 65 jaar, inkomen lager 
of gelijk inkomensgrens Wht

<  21.950 211 706 229 241

jonger dan 65 jaar, inkomen 
hoger dan inkomensgrens Wht

>  21.950 11 72 25 96

jonger dan 65 jaar, inkomen 
hoger dan DAEB-grens

>  34.911 0 2 2 10

65 jaar of ouder, inkomen lager of 
gelijk inkomensgrens Wht

<  21.950 27 94 9 40

65 jaar of ouder, inkomen hoger 
dan inkomensgrens Wht

>  21.950 0 8 3 13

66 jaar of ouder, inkomen hoger 
dan DAEB-grens

>  34.911 0 0 0 1

249 882 268 401

2. tweepersoonhuishoudens
jonger dan 65 jaar, inkomen lager 
of gelijk inkomensgrens Wht

<  29.800 8 140 90 129

jonger dan 65 jaar, inkomen 
hoger dan inkomensgrens Wht

>  29.800 0 4 2 36

jonger dan 65 jaar, inkomen 
hoger dan DAEB-grens

>  34.911 0 0 0 8

65 jaar of ouder, inkomen lager of 
gelijk inkomensgrens Wht

<  29.825 0 15 9 24

65 jaar of ouder, inkomen hoger 
dan inkomensgrens Wht

>  29.825 0 1 1 3

66 jaar of ouder, inkomen hoger 
dan DAEB-grens

>  34.911 0 0 0 2

8 160 102 202

3. drie- en meerpersoons-
huishoudens
jonger dan 65 jaar, inkomen lager 
of gelijk inkomensgrens Wht

<  29.800 1 55 63 204

jonger dan 65 jaar, inkomen 
hoger dan inkomensgrens Wht

>  29.800 1 1 0 24

jonger dan 65 jaar, inkomen 
hoger dan DAEB-grens

>  34.911 0 0 0 1

65 jaar of ouder, inkomen lager of 
gelijk inkomensgrens Wht

<  29.825 0 0 2 2

65 jaar of ouder, inkomen hoger 
dan inkomensgrens Wht

>  29.825 0 0 0 2

66 jaar of ouder, inkomen hoger 
dan DAEB-grens

>  34.911 0 0 0 0

2 56 65 233

eindtotaal  2.628 259 1098 435 836

 tabel 4.2 verdeling woonruimte
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4.3 DIENSTVERLENING

Als klantgerichte organisatie vindt Havensteder onder-
staande zaken belangrijk:
•  We leveren goede dienstverlening aan onze huurders. 

Zakelijk, met hart voor de klant. Dit blijkt uit de klant-
waardering vanuit ons klanttevredenheidsonderzoek 
(KWH).

•  Wij willen dat onze klanten tevreden zijn over 
de woningen, de woonomgeving en onze 
dienstverlening.

•  We communiceren via internet en e-mail. We hebben 
persoonlijk contact, daar waar het meerwaarde heeft. 

Om bovenstaande doelstellingen te bereiken, passen we 
een nieuw klant- en dienstverleningsconcept toe. Zo zijn 
sinds maart 2015 al onze kantoren ‘Open op Afspraak’. 
Dat werkt sneller en efficiënter, omdat dan meteen de 
juiste mensen gezocht kunnen worden om de vraag van 
de huurder te beantwoorden.

Tegelijkertijd kunnen klanten zelf hun zaken regelen via 
de website van Havensteder. Bijvoorbeeld het betalen 

van de huur of het melden van een klacht of reparatie. 
Maar om dat nog gemakkelijker en handiger voor u te 
maken, verbeterden we onze website en (online) dienst-
verlening. Een groep van 24 huurders uit verschillende 
wijken dacht daarbij intensief mee.

Aedes-benchmark
In 2015 is de Aedes-benchmark voor de tweede keer 
uitgevoerd. Havensteder scoorde een BB (middengroep) 
score. Dat wil zeggen dat Havensteder zowel op het 
gebied van bedrijfslasten als op het gebied van klant-
tevredenheid een B scoorde. Andere corporaties in 
onze grootteklasse scoorden BC of CB. In 2014 scoorde 
Havensteder nog CC. We hebben onze score dus 
behoorlijk verbeterd. 

KWH Huurlabel
We hebben in 2015 op eigen wijze invulling gegeven 
aan het huurlabel. Op het eigen onderdeel Beheer zetten 
we voor 2016 in op een verbetering. De score van de 
Benchmark is het resultaat van deze inspanning. In 
2016 gaat Havensteder, mede onder aansporing van de 
nieuwe functie ‘Manager Klant’, door op deze weg.

onderdeel
Havensteder  

heel 2015
Havensteder  

heel 2014

contact 6,6 6,5

woning Zoeken 7,8 7,4

nieuwe Woning 7,8 7,5

huur Opzeggen 7,5 7,4

reparatie Verzoeken 7,3 7,2

onderhoud 6,9 7,4

beheer 5,7 5,7

uiten ontevredenheid 5,4 5,2

tabel 4.3 KWH-scores 

Geschillenadviescommissie
Havensteder neemt, samen met collega-corpora-
ties Woonstad Rotterdam, Woonplus Schiedam, 
Patrimonium Barendrecht, Maasdelta, 3B Wonen 
en Bouwvereniging Onze Woning, deel aan de 
Geschillenadviescommissie (GAC). Deze laatste twee 
hebben zich eind 2014 en in 2015 aangesloten. 
De GAC is voor deze corporaties de onafhankelijke 
klachtencommissie voor huurders. 

We zien een daling van het aantal geschillen in 2015 
ten opzichte van 2014. Dit geldt voor zowel de in totaal 
ingediende geschillen als voor de uiteindelijk gegrond 
verklaarde geschillen. Wij proberen zoveel mogelijk te 
sturen op het voorkomen van GAC-zaken door aan de 
voorkant van een mogelijk geschil tot een minnelijke 
oplossing te komen. Dit is zowel in het voordeel van de 
huurder als van Havensteder aangezien een daadwer-
kelijke behandeling als GAC-zaak tijd, energie en kosten 
met zich meebrengt. 
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4.4 PRETTIGE WONING EN WOONOMGEVING

Havensteder werkt aan een prettige woning en woon-
omgeving, bij voorkeur samen met bewoners en 
belanghouders. We investeren hier op verschillende 
manieren in. Fysiek, maar ook op sociaal economisch 
vlak. 

Onze wijkbeheerders spannen zich voortdurend in om 
de woonomgeving schoon, heel en veilig te houden. 
De wijkbeheerders hebben in tegenstelling tot een 
huismeester geen complex, maar een wijk in beheer. 
Zij houden op een preventieve en ontwikkelende 
manier de leefbaarheid in een wijk op peil. Dit doen 
zij door onder andere vervuiling te bestrijden, bewo-
ners aan te spreken en te bemiddelen bij overlast. De 
wijkbeheerder is een sociaal professional; hij maakt 
niet schoon en repareert alleen kleine technische 
mankementen. Schoonmaken en reparatie worden 
uitbesteed aan andere professionals. De wijkbeheerder 
heeft een netwerk van professionals om zich heen 
waarmee hij samenwerkt. Denk aan politie, gemeente 
en opbouwwerk.

De rol van de wijkbeheerder gaat verder dan waartoe 
Havensteder verplicht is. Daarom vragen wij een 
bijdrage aan de bewoners voor de inzet van de wijk-
beheerder. Hiervoor hebben we goedkeuring nodig 
van minimaal 70% van onze huurders. Dit doen we op 
wijkniveau. Halen we het minimale percentage niet, dan 
voeren we dit beleid uit tijdens twee verhuurperiodes in, 
dat wil zeggen bij mutatie.

4.5 HUURBELEID

Havensteder biedt elke huurder een passende woning. 
Het basisprincipe is dat we een huurprijs vragen die 
past bij de kwaliteit van de woning.

Huurprijs 
Havensteder bepaalt de huurprijs via woningwaarde-
ringspunten van het Rijk. Voor de sociale huurwoningen 
rekenen we gemiddeld een lagere huur dan wat we 
volgens het puntensysteem maximaal mogen vragen. 
4,8% van onze woningen valt onder de zogenaamde 
vrijesectorwoningen, niet-DAEB (gebaseerd op de netto 
huur). Deze woningen vallen niet onder het wettelijke 
puntensysteem. Wij houden de huurprijzen van vrije-
sectorwoningen marktconform. Huurders betalen niet 
alleen huur, maar ook stook- en servicekosten. 

Streefhuurbeleid bij mutatie van huurwoningen
Havensteder voerde in 2015 een streefhuurbeleid van 
gemiddeld 95% van de maximale huurprijs (reguliere 
woningen 98% en voor bepaalde doelgroepen een lager 
percentage). We beperken voor specifieke doelgroepen de 
huren en dus ook de huurverhoging. Dit is ongeveer 13% 
van onze woningen. Voor deze woningen geldt een lagere 
streefhuur dan de algemeen geldende 98%. Bij een huur-
verhoging toppen we op deze lagere streefhuur af. Dit 
doen we bij een aantal seniorenwoningen en woningen 
voor bepaalde bijzondere doelgroepen. Daarnaast toppen 
we in sommige gevallen af op de bereikbaarheidsgrens. 
Dit is de grens waarboven we geen woningen mogen 
toewijzen met recht op huursubsidie. Onze gemiddelde 
contracthuur is 79% van de maximale huurprijs.

GAC-zaken totalen 2015 totalen 2014

ontvankelijk waarvan
• (deels) gegrond
• ongegrond
• geschil voor hoorzitting ingetrokken
• opgelost tijdens hoorzitting
• lopende zaken + aangehouden

18
5
8
2
1
2

42
12
21

4
2
3

niet ontvankelijk 26 14

totaal ingediende klachten 44 56
tabel 4.4 GAC-zaken
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In het kader van de nieuwe Woningwet stellen 
we in 2016 een nieuwe portefeuillestrategie vast. 
Voorbereidingen hiervoor troffen we in 2015. We letten 
hierbij goed op de impact van de eis voor passend 
toewijzen en de (politieke) discussie rond betaalbaar-
heid. Dit zal gevolgen hebben voor ons streefhuurbeleid.

Flankerend beleid
Aanvullend op het huurbeleid voeren we flankerend 
beleid dat bestaat uit diverse maatregelen die een 
bijdrage leveren aan de betaalbaarheid. 
•  In 2015 zijn onder andere zo’n 850 gezinnen met lage 

inkomens financieel gecompenseerd voor (een deel) 
van de huurverhoging die ze hebben gekregen. 

•  Een van onze medewerkers bood budgethulp bij 
huurders die bij ons bekend zijn vanuit incassoproble-
matiek. Deze budgetcoach is in gebied Noord gestart, 
maar werkt inmiddels ook in de andere gebieden van 
Havensteder. 

•  Een tweede tranche klushuur (zes woningen) is 
afgerond. Toekomstige huurders konden door zelf in 
hun woning te klussen hun huur gedurende vijf jaar 
verlagen.

•  Diverse energiemaatregelen zijn uitgevoerd door 
ons waarvoor huurders geen of een geringe huurver-
hoging betaald hebben. Hun totale woonlasten zijn 
hierdoor gedaald. 

•  Ook in 2015 hebben we voor specifieke doelgroepen 
woningen afgetopt vanuit betaalbaarheid. 

Deze maatregelen waren onder andere gebaseerd op 
het Woonlastenonderzoek naar de woonlasten van 
huishoudens in de regio, door Rigo gemaakt in opdracht 
van de samenwerkende gemeenten en corporaties in 
de regio Rotterdam. Dit Woonlastenonderzoek is eind 
2014 opgeleverd en in 2015 zijn we met de input uit dit 
onderzoek aan de slag gegaan. De noodzaak hiertoe 
wordt nogmaals bevestigd door het armoedesignale-
ment van het CBS dat eind 2015 verscheen. Hieruit blijkt 
dat de het meeste huishoudens met een laag inkomen 
in Rotterdam wonen. In de wijken Noord, Kralingen-
Crooswijk en Delfshaven is sprake van een concentratie 
van huishoudens met een laag inkomen. In Rotterdam 
gaat het om 18,7% van de huishoudens. Zo’n 70% 
daarvan woont in een sociale huurwoning. 

Huurachterstand
Havensteder heeft een nieuw incassoproces geïmple-
menteerd, waarin het bieden van een oplossing centraal 
staat. Daarmee is er veel veranderd in de aanpak van 

huurders met een huurachterstand. In die aanpak onder-
scheiden we verschillende stappen:
•  Waar we ons voorheen richtten op al opgelopen 

achterstanden (reactief), richten we ons nu meer 
op ‘verse’ achterstanden (pro-actiever). Binnen een 
maand na het ontstaan van de achterstand benaderen 
we alle huurders die achterlopen met het betalen van 
de huur. Dit doen wij via een automatisch bericht, 
meerdere belpogingen (bij drukte in samenwerking 
met een incassopartner), huisbezoeken, SMS, e-mail 
en een brief. Wij bieden bewoners ook onze hulp en 
advies aan, zodat zij meer grip kunnen krijgen op 
inkomsten en uitgaven.

•  Levert het intensieve interne proces geen betalingen 
op, dan volgen we een intensief extern minnelijk 
proces. Hier gaat een incassobureau aan de gang met 
de vordering. Dit doet hij tegen minimale kosten met 
als doel een gerechtelijke procedure te voorkomen. 

•  Komt het incassobureau er niet uit, dan pas bepalen 
we of we een deurwaarder inzetten. Ook de deur-
waarder krijgt de opdracht mee om zo veel mogelijk 
minnelijk op te lossen en de ontruiming als laatste 
middel te gebruiken.

Vanuit het Meldpunt Huisuitzettingen bespreken 
Havensteder en de gemeente de probleemgevallen. We 
proberen oplossingen te zoeken voor deze mensen om 
te voorkomen dat ze uit huis gezet moeten worden.

Uitzettingen 
Ondanks ons beleid om uitzettingen te voorkomen is 
het aantal uitzettingen in Capelle toegenomen in 2015. 
In Rotterdam nam het aantal wel aanzienlijk af met 24%. 
Zie tabel 4.5.

jaar 2015 2014

aantal uitzettingen Rotterdam 135 177

aantal uitzettingen Capelle 84  78

totaal 219 255

tabel 4.5 uitzettingen Rotterdam en Capelle

Het percentage uitzettingen in Capelle is 38% van het 
totaal. Het aandeel woningen van het bezit Havensteder 
is 24% (in 2015). In Capelle zijn dus in verhouding meer 
uitzettingen. Samen met de gemeente Capelle zetten 
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we ons op verschillende wijzen in om het aantal uitzet-
tingen te verlagen: 
•  We werken nauw samen met de gemeente. Wekelijks 

worden de probleemgevallen besproken met meld-
punt huisuitzettingen. 

•  Er is een speciaal ‘Eropafteam’ voor specifieke 
gebieden, de zogenaamde ‘Buurten met Uitzicht’. 
Deze buurten zijn buurten met specifieke complexen, 
zoals de ‘Hoeken en de Rondelen. Schollevaar Oost is 
later toegevoegd. Deze wijk glijdt af, met veel verloop 
van huurders, weinig sociale controle, een onover-
zichtelijke opzet van de wijk.

•  Samen met de gemeente hebben we zitting in het 
Meldpunt Huisuitzettingen. Hier bespreken we 
probleemgevallen en proberen we oplossingen te 
zoeken voor deze mensen. 

Huurverhoging
In 2015 mochten woningcorporaties de huren voor 
huishoudens met een verzamelinkomen (inkomens-
toetsjaar 2013) boven de toewijzingsgrens voor sociale 
huurwoningen per 1 juli extra verhogen. De hoogte van 
de huurverhoging hangt dus af van het inkomen van 
het huishouden. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de 
huurverhoging. Met deze inkomensafhankelijke huurver-
hoging wil het kabinet het zogenaamde ‘scheefwonen’ 
tegengaan en de doorstroming op de woningmarkt 
bevorderen. Havensteder voerde de extra huurverho-
ging in 2015 opnieuw door in overeenstemming met het 
koersplan en de portefeuillestrategie. 

De inkomensgroepen werden in 2015 in drie categorieën 
ingedeeld:
•  Voor de lagere inkomens tot € 34.229 euro gold 

een huurverhoging van 1,5%. De inflatie was 1%. De 
maximale huurverhoging was dus 1,5% + 1% = 2,5%. 

•  Voor de middeninkomens van € 34.229 tot € 43.786 
gold een percentage van 2% plus dezelfde inflatie van 
1%. De maximale huurverhoging was hiervoor 3%. 

 •  De hogere inkomens vanaf € 43.786 kregen te maken 
met een percentage van 4%. Met de inflatie van 1% 
kwam de maximale huurverhoging voor de hogere 
inkomens op 5%.

De huurprijs van de vrijesectorwoningen met een 
aanvangshuur boven de huurgrens verhoogden we met 
0,1%. Dit is het meest recente maandprijsindexcijfer 
volgens de consumentenprijsindex.

Warmtewet
Sinds 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. 
Deze wet is bedoeld voor bewoners die hun warmte 
krijgen via stadsverwarming of blokverwarming. De 
wet beschermt hen tegen hoge prijzen en geeft hen 
meer zekerheid omtrent de levering van warmte. Deze 
bewoners kunnen immers niet overstappen naar een 
andere warmteleverancier. De belangrijkste verande-
ring is dat Havensteder nu warmteleverancier is met 
warmtetarieven en leveringsovereenkomsten. Ook 
rekenen we niet meer het verbruik van m3 gas af, 
maar het aantal verbruikte Gigajoules. Hoe we jaarlijks 
tot de warmtetarieven komen, is vastgelegd in beleid 
dat we samen met een huurdersvertegenwoordiging 
vanuit Huurderskoepel De Brug in 2015 vaststelden. 
Havensteder heeft de warmtekosten over het boekjaar 
2014 conform het vastgesteld beleid afgerekend. Dit 
nam meer tijd in beslag dan voorgaande jaren. Hierdoor 
stuurden we de afrekening later dan gepland naar de 
huurders. Voor het beantwoorden van vragen van huur-
ders over de afrekening was gedurende twee weken een 
speciaal warmteteam binnen ons Klantcontactcentrum 
(KCC) actief. Het team beantwoordde circa 600 vragen 
van de in totaal 8.500 huurders die warmte afnemen 
van Havensteder. In 2015 plaatste Havensteder bij elk 
warmtenet GJ-meters om het verbruik in Gigajoules te 
kunnen meten. 

TRIME
In 2014 startten we in Vreewijk met TRIME aan de 
Weimansweg, Reigerpad, Kortedreef, Rozegaarde, 
Wilgenweerd, Molenwei, Meiland en Mare. Samen met 
een consortium van negen andere Europese organisa-
ties kregen we EU-subsidie voor het project TRIME. Dit 
project is een initiatief vanuit EFL (European Federation 
for Living) en heeft als doel: 9% energiebesparing 
realiseren bij 3.875 bewoners in Europa. Dit doel moet 
bereikt worden met energie-ambassadeurs, die bewo-
ners meer energiebewust maken. Als hulpmiddel in de 
verandering van het gedrag wordt technische appara-
tuur geplaatst. Deze dienen tegelijkertijd als instrument 
om het energieverbruik te meten en te beïnvloeden. De 
deelname van Havensteder aan TRIME zorgt voor woon-
lastenverlaging van huurders. Het levert een positieve 
bijdrage aan de betaalbaarheid van wonen voor onze 
huurders en het zorgt voor minder energieverbruik. Dit 
komt onze duurzaamheidsdoelstellingen ten goede. 
In Vreewijk leidde het Rotterdams Milieucentrum vier 
buurtbewoners op tot energieambassadeur. Zij leggen 
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contact met bewoners in het onderzoeksgebied om te 
kijken hoe zij energie kunnen besparen.

4.6 PARTICIPATIE

Formele participatie: huurderorganisaties 
We werken samen met onze huurderskoepel Stichting 
Huurdersalliantie De Brug. Formele participatie is daar-
naast georganiseerd middels huurderorganisaties op 
gebieds- en buurt/complexniveau. In Capelle werkten 
we samen met de Huurdersraad Capelle (HRC) en de 
gemeente aan prestatieafspraken. We zien onze huur-
derorganisaties als belangrijke sparringpartner voor het 
beter maken van onze wijken en het aanscherpen van 
onze dienstverlening. 

Tijdens gezamenlijke overleggen met Huurdersalliantie 
De Brug behandelden we diverse onderwerpen. Daarbij 
vroegen we formeel advies over:
•  Huurbeleid 2015.
•  Samenwerkingsafspraken gemeente Rotterdam  

2015 en 2016.
•  Dispositie portefeuille Centrum West. (Deze dispositie 

is geannuleerd, verkoop zal niet plaatsvinden).

Ook werkten we samen in een aantal werkgroepen:
•  Stook- en servicekosten.
•  Warmtewet.
•  Huurdersparticipatie in gemengde complexen.
•  Top 3 ergernissen.

Top 3 ergernissen
In het kader van de ‘Top 3 ergernissen’ pakten de over-
koepelende huurderorganisaties verzoeken van huur-
ders op. Veel ergernissen werden daarmee inzichtelijk 
en worden komend jaar opgelost. In 2015 ontving de 
Top 3 – commissie 71 verzoeken. Deze werden inge-
deeld in vier categorieën:
1.  Naar wijkconsulent: aanvragen die onder de taken/

verantwoordelijkheden van Havensteder vallen, 
worden naar Havensteder doorgestuurd.

2.  Toewijzen: de aanvraag is gegrond en de commissie 
onderzoekt met de technisch adviseur of realisatie 
mogelijk is.

3.  Niet in behandeling: wanneer adresgegevens  
van de aanvrager ontbraken.

4.  Geen Top 3 ergernis: de aanvraag wordt afgewezen, 
bijvoorbeeld omdat het een taak van de gemeente is.

categorie aantal aanvragen

niet in behandeling 1

naar wijkconsulent 34

toewijzen 25

geen top 3 ergernis 11

totaal 71
tabel 4.6 indeling verzoeken’ Top 3 ergernissen’
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Aanvragen van voorgaande jaren die in 2015  
zijn gestart / uitgevoerd:
• Realisatie berging Zwaanshals.
• Verbeteren ingangen wooncomplex.
•  Uitwerking plan zonnepanelen op twee complexen in 

verband met terugdringen servicekosten.
• Start aanpak afgebladderde balkons.

Ieder tertiaal evalueren we de voortgang van ons bod 
aan de huurders met de huurderskoepel. 2015 was 
het laatste jaar van de Top 3 ergernissen. Samen met 
Havensteder kijkt de huurderskoepel naar mogelijk-
heden om de aanpak van ergernissen vanaf 2016 in een 
andere vorm voort te zetten.

Volwaardig partner bij prestatieafspraken
Door huurderorganisaties een stevigere positie te 
geven, kunnen we met elkaar beter, sterker en sneller 
optreden in de woonmarkt. Zij zijn bijvoorbeeld een 
volwaardig partner bij het maken van de prestatieaf-
spraken met de gemeente. Met de Huurdersraad Capelle 
startten we dit traject in 2015. Zij namen als gelijkwaar-
dige partner deel aan de onderhandelingen naar aanlei-
ding van de Woonvisie van de gemeente Capelle. De 
achterban van de huurdersraad werd hier zo veel moge-
lijk bij betrokken. Ook in de gemeente Lansingerland 
zaten we met de huurdersvertegenwoordiging en de 
gemeente aan tafel om te komen tot een bod in het 
kader van de prestatieafspraken.

Informele participatie: Samen denken, samen doen
Ondanks de vele huurderorganisaties zien we dat het 
grootste deel van onze huurders niet vertegenwoor-
digd is. En ook daar waar huurderorganisaties actief 
zijn, worden (algemene) vergaderingen en bewoners-
avonden meestal slecht bezocht. Allochtone huurders 
zijn vaak niet met de ‘vergadercultuur’ opgegroeid en 
jongeren kiezen eerder voor een sneller medium, zoals 
facebook, twitter en blogs. Wij vinden het daarom 
belangrijk om naast de formele vormen van partici-
patie ook andere participatiemiddelen in te zetten. Ook 
moeten we huurders de ruimte bieden om over wijkver-
betering na te denken. En openstaan voor bewonersini-
tiatieven, zoals het zelf schilderen van een portiek. 
Onze woonconsulenten, de gesprekspartners van indivi-
duele en groepen huurders, hebben in 2015 een interne 
opleiding Participatie gevolgd.

Participatie in de wijken

Capelle 

Bewoners in De Hoeken zijn steeds actiever op de info-
schermen in de portieken. We waren in gesprek met 
bewoners van het Boomkensdiep over de werkzaam-
heden aan het loopdek. Met de gemeente, welzijns-
organisatie Buurtkracht en de wijkoverlegplatformen 
ontwikkelden we een Capels platform voor crowdfun-
ding van buurtinitiatieven. Dit platform, MaakCapelle, is 
begin 2015 gestart.
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In het kader van de incassoproblematiek, werken we 
nauw samen met de gemeente. Wekelijks worden de 
probleemgevallen besproken met meldpunt huisuitzet-
tingen. Er is een speciaal ‘Eropafteam’ voor speciale 
gebieden, de zogenaamde ‘Buurten met Uitzicht’. Deze 
buurten zijn buurten met specifieke complexen, vooral 
grootschalige complexen, zoals de Hoeken, de Rondelen 
en Schollevaar Oost. Na de opschoon actie (begin 2015) 
haalde Havensteder de dossiers die al langer in beheer 
waren bij onze deurwaarders terug en werd er extra 
ontruimd.

Zuid
Lombardijen / Barendrecht / Albrandswaard
Ook in Lombardijen participeerden we in Buurt 
Bestuurt. In samenwerking met politie, Stadstoezicht en 
Havensteder bepaalden bewoners wat als eerste in de 
wijk aangepakt moet worden. Wij blijven intensief over-
leggen met onze bewonerscommissie, complexcommis-
sies en het huurdersplatform HPL. 

Vreewijk
Bewoners zijn nauw betrokken bij het verbeterpro-
gramma Vreewijk. Bewonersvertegenwoordigers nemen 
deel aan de projectgroep en werkgroepen wonen, 
buitenruimte en communicatie. Zo communiceren we 
gezamenlijk over het verbeterprogramma. Vanuit het 
Vreewijkhuis werken Havensteder en bewoners samen 
aan de wijk. De initiatieven in 2015: 
•  Uitvoering van de renovatie van 109 woningen aan 

de Weimansweg en het Reigerpad. Het project, dat 
als pilot fungeert voor de rest van de wijk, is het 
resultaat van een intensieve samenwerking met de 
bewoners. Zo werkten we in een planteam met bewo-
ners het ontwerp voor de woningen uit. 

•  Lancering van de Expeditie Vreewijk, een avontuur-
lijke ontdekkingstocht door Tuindorp Vreewijk voor 
het hele gezin.

•  Treffen van voorbereidingen voor 100 jaar  
Vreewijk in 2016.

Oost

Crooswijk
De Rotterdamse stichting ‘De Nieuwe Kans’ helpt kwets-
bare jongeren met het veranderen en verbeteren van 
hun leven, onder andere door ze in de praktijk werker-
varing op te laten doen. Sinds 2015 doen de jongeren 
klussen voor Havensteder in Crooswijk. Die samenwer-
king met Havensteder levert resultaat op. De jongeren 
voelen echt dat ze zich nuttig kunnen maken en zien er 
de waarde van in. En bewoners zijn blij dat achterstallig 
onderhoud wordt aangepakt. 

Alexander-Schiebroek
Het wijkteam Alexander-Schiebroek werkt samen met  
18 groepen huurders. 
In Alexander waren veel klachten op het gebied van 
schoon, heel en veilig. Deze klachten pakten we in 
nauwe samenwerking met onze bewoners aan. Vanuit 
deze basis willen we de participatie de komende 
jaren versterken. Zo maakten we gezamenlijk de gale-
rijen schoon en op verzoek van bewoners pakten we 
bergingsgangen en containerruimtes aan. Ook breidden 
we camerasystemen uit. In de Sinclair Lewisplaats en de 
Eliotplaats maakten we plannen met bewoners om de 
entrees op te knappen en veiliger te maken. 

Crooswijk-Rubroek
In samenwerking met bewoners bliezen we een binnen-
terrein aan de Oudaenstraat nieuw leven in. 
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Op dit terrein, waar honden en hangende jeugd voor 
veel overlast zorgden, is met initiatief en inzet van 
bewoners een prettige hangplek gecreëerd. Het woord 
hangplek kreeg hier een positieve lading. Kinderen 
kunnen en willen weer spelen; bewoners komen samen 
en pakken het onderhoud zelf op.

Noordwest

Delfshaven-Centrum
Verenigde krachten en goede samenwerking zijn nodig 
om Delfshaven leefbaarder en veiliger te maken. 
Een voorbeeld hiervan is de oprichting van een wijk-
coöperatie in samenwerking met actieve bewoners en 
de gemeente Rotterdam. Binnen deze samenwerking 
neemt de wijkcoöperatie onderhouds- en beheertaken 
van de gemeente en corporatie over. Zo betrekken we 
bewoners bij hun woon- en leefomgeving en stromen 
de gelden naar de bewoners zelf. Via College Delfshaven 
kunnen jongeren zakgeld verdienen door klussen te 
doen in de wijk. Op strategisch-tactisch niveau werken 
we samen met AIR, verschillende disciplines binnen 
de gemeente Rotterdam en wijkcoöperatie Delfshaven 
aan een gemeenschappelijke visie. Zo bundelen we de 
krachten op operationeel vlak.

In co-creatie met bewoners knappen we het 
SchansWatergeusgebied op. Een belangrijk onder-
deel van de aanpak is het renoveren en verbouwen 
van woningen en gemeenschappelijke ruimtes. Om 
bewoners hierin mee te laten denken, zetten we klank-
bordgroepen op. Naast de voorbereidingen voor deze 
renovatie voerden we in 2015 diverse projecten uit in 
het Watergeusgebied. Zo zijn onder andere een aantal 
bellenplateaus vernieuwd, gevels schoongemaakt en 
krijgen kozijnen en deuren een likje verf. En dankzij 
de medewerking van jongeren uit de buurt prijkt er 

kleurrijke graffitikunst op de gevels van de wooncom-
plexen aan het Watergeusplein.

Noord
In ZOHO betrekken we huurders bij de ontwikkeling van 
het Zomerhofkwartier. We onderzoeken hier hoe we op 
een innovatieve en duurzame manier waarde kunnen 
toevoegen aan onze gebouwen. En hoe we kunnen leren 
van de experimentele manier van samenwerken met 
huurders. In augustus 2015 werd de tweede editie van 
Open ZOHO gehouden. U leest meer hierover in para-
graaf 5.3.

Sinds begin 2015 is de WIJkcoöperatie Rotterdam 
Noord in het Zomerhofkwartier gevestigd. Dit initiatief 
voor en door bewoners is sinds 2014 actief. Mensen 
die graag (weer) aan de slag willen, kunnen via de 
WIJKcoöperatie ontdekken wat ze leuk vinden en goed 
kunnen. Dat kan bijvoorbeeld timmerwerk of tuinieren 
zijn, maar ook iets creatiefs. Bewoners en ondernemers 
kunnen – tegen een vriendelijk prijsje – gebruikmaken 
van die diensten.

Bospolder Tussendijken
Buurt Bestuurt is een effectieve manier van samen-
werken in Rotterdam. Bewoners denken mee hoe zij hun 
woonomgeving beter kunnen maken. Dit doen zij samen 
met de politie, gemeenten, stadstoezicht en andere 
betrokkenen in het Buurt Bestuurt comité. In dit comité 
geven de bewoners aan welke problemen er in hun 
buurt zijn. Samen met de comitéleden bepalen zij welke 
drie problemen ze eerst gaan aanpakken. Ieder heeft 
daarin zijn eigen taken. In Bospolder Tussendijken zijn 
vier Buurt Bestuurt comités actief: twee in Bospolder 
en twee in Tussendijken. Zaken die in 2015 aangepakt 
werden, zijn onder meer zwerfafval, vervuiling en 
woninginbraken. 
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| Havensteder is een maatschappelijke organisatie. We vinden het belangrijk dat 

onze huurders prettig wonen en leven in een goede, passende woning en een krachtige, 

leefbare wijk. Daar zetten we ons samen met partners voor in. We ondersteunen initia-

tieven die wijken en buurten sterker maken. Met de gebiedscommissies en gemeenten 

waar wij woningen en andere gebouwen verhuren/verkopen, maken we (prestatie)

afspraken. Deze afspraken leiden tot acties.  | 

Kerndoelen wijken
In ons koersplan formuleerden we de volgende doelen 
voor onze wijken en buurten:
•  Onze huurders voelen zich thuis in hun 

woonomgeving. 
•  We benoemen speerpunten in wijkvisies om onze 

ambities waar te maken. 
•  We richten ons op datgene waarop we direct invloed 

kunnen uitoefenen: de woningen van onze huurders. 
•  We zetten sociale investeringen in. 
•  We weten wat er speelt in onze wijken. Onze mede-

werkers zijn onze ogen en oren.

5.1 WIJKGERICHT WERKEN

Elke wijk is anders, heeft eigen kwaliteiten en trekt 
specifieke doelgroepen aan. Daarom kijkt Havensteder 
per wijk waar de opgaven liggen. Op basis daarvan 
stellen we een toekomstvisie op. Hierbij kiezen we voor 
een integrale aanpak in samenwerking met belang-
houders, waarmee wij ons op het vastgoed en onze 
huurders richten. We bekijken de sociale, fysieke en 
economische aspecten in samenhang. Op basis van dat 
beeld beslissen we hoe we onze mensen en middelen 
inzetten. Dat noemen we wijkgericht werken.

5.2 WIJKAANPAK

Sociale investeringen versterken de sociale structuur 
en leefbaarheid in een wijk. Deze investeringen zijn 
ook goed voor de ontwikkeling van het rendement en 
de waarde van het vastgoed. Met gemeenten en part-
ners leggen we samenwerkingsafspraken vast. Deze 
dienen als leidraad voor wijkvisies met een uitvoe-
ringsprogramma en gebiedsafspraken. In 2015 stelden 

wij wijkvisies op voor alle wijken waar wij woningen/
panden verhuren en verkopen.

5.3 DE STAND VAN ZAKEN IN ONZE WIJKEN EN 
BUURTEN

Wij delen ons werkgebied in vier gebieden in: Capelle, 
Noordwest, Oost en Zuid. Binnen die gebieden dragen 
we bij aan de verbetering en versterking van wijken en 
buurten.

Capelle 

De Hoven II
In 2015 ging de gemeente met de bewoners, onderne-
mers, maatschappelijke organisaties en Havensteder 
in gesprek over hun ideeën. Op basis daarvan stelden 
zij het gebiedspaspoort op. Dit gebiedspaspoort geeft 
richting aan de gewenste ontwikkeling voor de Hoven 
II. De gemeente en Havensteder hebben de intentie 
uitgesproken om in 2018 de ontwikkeling van dit gebied 
te starten. 2015 stond in het teken van het treffen van 
voorbereidingen hiervoor.

Buurten met Uitzicht werd Buurten en Bewoners plus.
Samen met het rijk en de gemeente Capelle inves-
teerde Havensteder in Buurten met Uitzicht. Een breed 
programma bestaande uit verschillende deelprojecten 
die de wijken moesten versterken. Dit programma 
stimuleerde bewoners om mee te doen in de samenle-
ving. Op 3 maart 2015 sloten we Buurten met Uitzicht 
af. In vier jaar tijd zijn 35 projecten afgerond. Bewoners 
gingen onder meer een dagje uit met kinderen, ze 
organiseerden voetbaltoernooien, kinderworkshops en 
een buitenspeeldag. Ook het Repaircafé opende zijn 
deuren. De gemeente, Havensteder en andere partijen 

5. Wijken en buurten
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blijven zich samen met de bewoners inspannen om 
de wijken nog leuker en leefbaarder te maken. Met 
elkaar pakken we door met het actieplan ‘Buurten en 
Bewoners Plus’ en het Pact van Capelle: een convenant 
waarbij we met elkaar samenwerken op het gebied van 
armoedebestrijding. 

Het Eropafteam
Een van de belangrijkste deelprojecten binnen Buurten 
met Uitzicht was het Eropafteam. Een team van profes-
sionals, afkomstig van onder andere de gemeente, 
opbouw- en welzijnswerk en jongerenwerk. Zij gingen 
langs bewoners om ze te helpen bij het oplossen van 
problemen met bijvoorbeeld werk, schulden of gezond-
heid. We werken nauw samen met het Eropafteam, 
met name op gebied van het oplossen van huurachter-
standen en voorkomen van huisuitzettingen. Door letter-
lijk achter de voordeur te kijken, werden huishoudens 
met succes geholpen. Mensen die begeleiding kregen, 
gingen meer meedoen in de samenleving.

MaakCapelle
Begin 2015 ging ‘MaakCapelle’ officieel van start. Op dit 
crowdfundplatform kunnen de bewoners van Capelle 
initiatieven voor de buurt kenbaar maken. Doel hiervan 
is om ondernemers, organisaties, buurtgroepen en 
buurtbewoners te vinden die een bijdrage leveren aan 
die initiatieven. Dit kan bijvoorbeeld met een donatie, 
door het beschikbaar stellen van middelen of door 
vrijwilliger te worden. Honderd procent van de donaties 
gaat naar het initiatief. Sinds de lancering van de site 
www.maakcapelle.nl zijn al diverse activiteiten van de 
grond gekomen, zoals het traditionele Molukse dansen, 
de kidspicknick en de crazy bingo.

Hart voor de Hoeken 
In februari 2015 ging het buurtteam ‘Hart voor de 
Hoeken’ van start. Een initiatief van de bewoners van 
de Hoeken, in samenwerking met Buurtkracht, de 
gemeente Capelle en Havensteder. Het buurtteam richt 
zich op de thema’s schoon, heel, veilig en sociaal. Door 
goed met elkaar te overleggen en door alert te blijven, 
houden zij de buurt netjes en leefbaar. Het buurt-
team onderneemt ook actie. Zo maken zij elke maand 
een rondje langs de afvalplekken om zwerfafval op te 
ruimen.

Buitenruimten Boomkensdiep
Tussen september 2014 en juni 2015 renoveerden we 
de buitenruimten van de ruim 150 woningen aan het 
Boomkensdiep. Dit gebeurde in nauw overleg met een 

klankbordgroep. De renovatie bestond uit het realiseren 
van een nieuw loopdek en nieuwe terrassen. Hiervoor 
vervingen we de onderlaag en de tegels. Daarnaast 
kregen de bewoners een nieuwe terrasafscheiding. 

Galerijen Vogelbuurt
In 2011 stortte in Leeuwarden de galerij van een naoor-
logse flat in. Dit leidde tot strengere regels en een groot 
onderzoek. Zo ook bij de galerijflats van Havensteder uit 
diezelfde periode. Uit een eerste onderzoek bleek dat de 
galerijen van de flats in de Alkenlaan, Karekietstraat en 
Reigerlaan in Capelle niet aan de nieuwe eisen voldoen. 
We namen hiertoe passende maatregelen.

Welzijn- en Zorgplein Bermensteyn
In Bermensteyn, een van onze woongebouwen voor 
senioren, is sinds 29 juni 2015 het Welzijn- en Zorgplein 
(WZP) actief. Eén centrale plek in de wijk (Schollevaar) 
waar bewoners en omwonenden terechtkunnen voor 
al hun vragen over zorg, welzijn en wonen. Zij worden 
er meteen geholpen door een medewerker van het 
Wmo- loket. Of zij kunnen doorlopen naar een van de 
instanties die hier spreekuur houden, zoals het Centrum 
voor Jeugd en Gezin, het wijkteam van Buurtkracht, 
de Zellingen en Pameijer. In Capelle bevinden zich ook 
WZP’s in Schenkel, Oostgaarde en Middelwatering.

Noordwest

Blok voor blok in Tussendijken
In Tussendijken werken Havensteder, de gemeente, 
Zowel! Welzijnswerk en de politie nauw samen aan 
een prettige woon- en leefomgeving. Ook gaan we het 
gesprek aan met alle bewoners. We kijken blok voor 
blok ‘achter de voordeur’ om te horen waar mensen 
tegenaan lopen. Ook stimuleren we ontmoetingen. Zo 
knapten we in 2015 het Taandersplein op. Vooruitlopend 
daarop versierden buurtbewoners, op initiatief van 
de gemeente, rondom de Kerstdagen de boom op het 
plein. Havensteder zorgde voor lichtjes in de boom. Dit 
leverde spontane ontmoetingen op. 

Inbraakpreventie Bospolder-Tussendijken
In Bospolder-Tussendijken besteden Havensteder, de 
gemeente en de politie extra aandacht aan inbraakpre-
ventie. De wijkbeheerders houden een oogje in het zeil 
en attenderen bewoners op inbraakrisico’s. Daarnaast 
houden we inbraakveiligheidsavonden, waar onder 
meer een ex-inbreker vertelt hoe een inbreker denkt en 
werkt. Tijdens deze avonden deelt de gemeente deur-
spionnen uit. 
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Sinds 2013 vernieuwen we het totale sluitplan in 
Bospolder-Tussendijken. We vervangen alle sloten door 
verbeterde en gecertificeerde cilinders en sleutels. In 
2015 plaatsten we tevens extra deurdrangers, ‘hufter 
proof’ deursluiters, SecuStrips en mobiele camera’s en 
veiligheidsbeslag op de algemene toegangsdeuren van 
de woongebouwen.

Open ZOHO
Op vrijdag 28 augustus 2015 werd de tweede editie 
van Open ZOHO gehouden. Een energiek festival in 
het vernieuwde Zomerhofkwartier dat laat zien én 
beleven wat dit gebied te bieden heeft. Talloze onder-
nemers droegen hieraan hun steentje bij. Zij boden de 
bezoekers een gevarieerd programma vol interessante 
bezienswaardigheden, leuke activiteiten en heerlijk eten.
Het Zomerhofkwartier kende een lange tijd van leeg-
stand, totdat er in 2012 werd gestart met ‘slow urba-
nism’: een aanpak gericht op het maken van een 
nieuwe werkplek voor en door makers in design, kunst, 
cultuur, film, muziek, media, tech, food, architectuur 
en urban planning. Inmiddels vonden zo’n honderd 
ondernemingen er hun plek in een van de gebouwen. 
Als eigenaar van een groot aantal van die gebouwen is 
Havensteder nauw bij deze ontwikkelingen betrokken. 
Het zijn echter de ondernemers die dit gebied tot een 
succes maken. De volgende stap is het nog meer 
verbinden van het Zomerhofkwartier met de bewoners 
van de Agniesebuurt.

Ontwikkeling Hub
In 2015 werden eveneens de voorbereidingen getroffen 
voor de realisatie van een innovatieve ontwikkeling in 
het Zomerhofkwartier. Het gaat om de ontwikkeling van 
de Hub, een woonproduct waarbij voorzieningen als 
licht, water en wifi zijn samengebracht in een demon-
tabel, modulair systeem. De Hub was de winnende 
inzending voor de prijsvraag ‘Hoe wonen we in de 
toekomst’. Havensteder schreef deze prijsvraag in 2014 
uit ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan. 

Oost

Natuurprints Juristenbuurt
Sinds het voorjaar van 2015 heeft de Juristenbuurt in 
Rotterdam-Schiebroek een groene uitstraling. In nauwe 
samenwerking met buurtbewoners bekleedden we de 
kopgevels van drie flats met levensgrote natuurprints. 
Passend bij het groene karakter van Schiebroek werd 
gekozen voor een afbeelding van groene bomen, een 
herfstachtig bos en een sloot.

Rolstoelwoningen Goudse Rijweg
Grote rolstoelwoningen zijn schaars in Rotterdam: 
ongeveer honderd gezinnen wachten al jaren op zo’n 

woning. De gemeente Rotterdam riep woningcorpora-
ties op om geschikte woningen aan te bieden. Met de 
verbouwing van een voormalig kantoorpand aan de 
Goudse Rijweg zette Havensteder hierin een eerste stap. 
In het pand realiseerden we drie grote woningen voor 
maximaal acht personen en drie zeer grote tweekamer 
rolstoelwoningen. In overleg met de bewoners laten we 
de rolstoelwoningen zo goed mogelijk aansluiten op 
ieders woonwensen. 

Hotspot Hutspot
Binnen het programma ‘Crooswijk Werkt’ werken we 
samen met de gemeente, de voormalige deelgemeente 
en Woonstad aan een sterkere wijk. Bijvoorbeeld op het 
gebied van werkgelegenheid, wonen en buitenruimte 
en sociale binding. Een project dat hier naadloos op 
aansluit, is Hotspot Hutspot. Dit is de restaurantketen 
van Bob Richters, waar je voor € 7,50 een gezond 
dagmenu kan eten en waar kinderen uit de wijk kunnen 
meehelpen in de keuken en bediening. Groente en fruit 
is afkomstig van de naastgelegen moestuin. Inmiddels 
zijn er vier vestigingen. Naast een restaurant is Hotpot 
Hutspot een ontmoetingspunt voor bewoners, met 
onder meer een bibliotheek. Om de buurt nog verder 
te versterken, heeft Havensteder de woningen in het 
gebied opgeknapt en weer verhuurd. Boven Hotspot 
Hutspot realiseerden we bovengenoemde zes rolstoel-
toegankelijke woningen.

De Groene Golf
Sinds 2000 voeren we in Crooswijk het project ‘de Groene 
Golf’ uit. Daarbij krijgen alle benedenwoningen die 
wisselen van bewoner(s) hagen in plaats van schuttingen 
in de tuin. Op deze manier maken we Crooswijk mooier 
en groener. Ook leveren we een positieve bijdrage aan 
het milieu en de gezondheid van de bewoners. De nieuwe 
huurders mogen de hagen zelf plaatsen en onderhouden, 
maar zij mogen dit ook door Havensteder laten doen. 
Hiervoor betalen zij een kleine vergoeding.

Zuid

Vreewijk
In 2012 is het Verbeterprogramma Vreewijk vastgesteld. 
Havensteder verbetert in vijftien jaar tijd ruim 1.300 
monumentenwoningen. De 109 woningen aan het 
Reigerpad en de Weimansweg waren als eerste aan de 
beurt, nadat meer dan zeventig procent van de bewo-
ners instemde met het renovatieplan. De werkzaam-
heden bestonden uit:
•  Het vervangen van de keukens, badkamers en 

toiletten.
•  Het verbeteren/vervangen van de muren, daken, 

vloeren, kozijnen en ramen.
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•  Het aanbrengen van isolatie. De energielabels verbe-
terden van F en G naar A en B. 

•  Het plaatsen van nieuwe schuren, lage tuinhekjes en 
hagen in plaats van schuttingen.

Tijdens de werkzaamheden verbleven de bewoners 
in een wisselwoning. In december 2015 werden alle 
woningen van het Reigerpad opgeleverd. Daarna ging 
de Weimansweg van start. De 109 woningen in deze 
straten dienden als pilot. Na afronding van deze pilot 
evalueerden we de werkzaamheden en stelden we een 
vervolgplan op. Dit deden we samen met de gemeente, 
de huurdersvereniging en bewonersorganisatie, de 
ketenpartners en het Rijk. Op basis van dit vervolgplan 
informeren we de bewoners uit de volgende projecten. 

Kroniek van een herstructurering
De oplevering van de eerste woningen binnen het 
‘Verbeterprogramma Vreewijk’ is een mijlpaal na een 
lang traject van overleggen en plannen maken. Dit 
traject werd zeven jaar lang met de camera gevolgd, 
met als resultaat: meer dan dertig korte films, die samen 
de ‘kroniek van een herstructurering’ vormen. Het 
Portaal, ‘bureau voor Community Building’ was samen 
met Havensteder de initiatiefnemer van de kroniek. 
Het Portaal bracht elk jaar vier of vijf films uit. Elke 
film laat op objectieve wijze zien hoe ver het planvor-
mingsproces op dat moment is en hoe de verschillende 
partijen tegenover de plannen staan. Sommige films 
belichten een thema, zoals buitenruimte, cultuurhistorie, 
duurzaamheid, wijkeconomie en instroom van nieuwe 
bewoners. 

Op http://vreewijkverder.nl/videos/ kunt u alle films 
van de ‘kroniek van een herstructurering’ openen en 
bekijken.

De Uil en Paal en perk
In april 2015 brandde het gebouw van De Uil en Paal en 
Perk in Vreewijk volledig af. Een flinke tegenslag voor 
deze stichting, die huizen en tuinen onderhoudt voor 
mensen die dit zelf niet kunnen. Havensteder, maar 
vooral ook de buurtbewoners spanden zich in om De 
Uil en Paal en Perk weer een onderkomen te bieden. 
In december 2015 kondigde Havensteder de plannen 
aan voor het terugbouwen van het gebouw zoals het er 
stond. De Uil en Paal en Perk hebben meegekeken bij 
het ontwerp van de binnenzijde. Zij kunnen na opleve-
ring (april 2016) weer gebruikmaken van het pand. 

100 jaar Vreewijk 
In 2016 bestaat Vreewijk 100 jaar. Dit wordt groot 
gevierd. In mei 2015 is het bestuur ‘100 jaar Vreewijk’ 
opgericht. In de maanden daarna ging het bestuur 
aan de slag met de voorbereidingen voor het feest. 
Havensteder ondersteunt de feestelijkheden in 2016, 

onder andere door het mede organiseren van een 
symposium over de toekomst van de wijk. Andere 
programmaonderdelen zijn onder meer een bioscoop, 
een tentoonstelling en voorstellingen van wijktheater 
Rotterdam. Het totale programma is te vinden op de 
website vreewijk100jaar.nl. 

Pilot ‘thuisgevoel’ Homerusbuurt 
In een van de flats aan de Menanderstraat in de 
Homerusbuurt startten we in de zomer van 2015 een 
proef met het Thuismakers Collectief en bewoners 
van de flat. Het doel: een thuisgevoel creëren in de 
portieken. Met elkaar gaven we antwoord op de vraag: 
hoe zorgen we ervoor dat bewoners zich al thuis 
voelen bij binnenkomst in het portiek? Tijdens sessies 
per portiek droegen de bewoners talloze ideeën aan. 
Uiteindelijk is gekozen voor het schrijven van muur-
teksten. Ook kreeg het portiek meteen een verfbeurt.  
Het resultaat: de portieken zijn netjes en bewoners 
voelen zich meer thuis en betrokken bij elkaar en de 
wijk.

Aanpak ‘High Impact Crime’
Een woninginbraak valt onder de zogenoemde High 
Impact Crimes (HIC): het heeft een grote impact op de 
bewoner en buurtbewoners. Het terugdringen van HIC 
is een van de prioriteiten van het kabinet. Om dit te 
realiseren, werken we nauw samen met de politie en 
de gemeente Rotterdam. Onderstaand een overzicht 
van de werkzaamheden die we in verschillende buurten 
uitvoerden binnen de aanpak van HIC.

omschrijving 
werkzaamheden buurt(en)

aanbrengen veiligheids-
sloten Lombardijen (vnl. 
laagbouw):

Homerusbuurt, Dantebuurt , 
Molièrebuurt.

aanbrengen veiligheids-
sloten Vreewijk (vnl. 
laagbouw):

Dalenbuurt, Groenezoom, 
Lange Geer, Blokland, 
Bolleland.

aanbrengen 
achterpadverlichting 

Dantebuurt

tabel 5.1 werkzaamheden binnen aanpak  
High Impact Crime (HIC)
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huurderorganisaties zich (verder) professionaliseren. 
Havensteder schept de randvoorwaarden om te komen 
tot sterke en professionele huurderorganisaties. 

De samenwerking met gemeenten gaat verder dan het 
maken en naleven van prestatieafspraken. We over-
leggen op alle niveaus. Op stedelijk niveau werken we 
gezamenlijk aan brandveilig wonen. Dit doen we door 
de risico’s in ons vastgoed te delen en samen te werken 
aan een uitvoeringsprogramma. Hiermee vermindert 
de noodzaak tot handhaven. Meer lokaal gaat het over 
buurtinitiatieven waarbij we bewoners tot actie stimu-
leren of het herinrichten van een straat of plein. 

Onze prestatieafspraken met de 
gemeente Rotterdam vindt u in het 
Convenant samenwerking 2015 - 
Gemeente Rotterdam en Havensteder. 
Scan deze QR-code om het convenant 
te lezen. 

6.2 KETENSAMENWERKING
Al meerdere jaren experimenteren we met innovaties in 
onderhoud- en ontwikkelprocessen, met als doel: struc-
tureel betere prestaties in tijd, geld, kwaliteit en bewo-
nerstevredenheid. Voorbeelden hiervan zijn:
• ketensamenwerking;
• resultaatgericht samenwerken (RGS);
• prestatiegerichte raamcontracten voor onderhoud;
•  toepassing van aanbestedingsmethoden als Best 

Value Procurement en EMVI (Economisch Meest 
Voordelige Inschrijving).

In 2015 werkten we aan verbinding tussen de reeds 
ingezette innovaties. Ook brachten we samenhang in de 
diversiteit aan onderhouds- en ontwikkelopgaven en de 
wijze waarop we daarbij de markt betrekken. Dit leidde 
tot een nieuwe marktbenaderingsvisie. De nieuwe 
marktbenadering veronderstelt dat samenwerking en 
kennisdeling resulteert in structureel betere prestaties 
door proces- en productinnovatie. Het gaat hier om 
samenwerking tussen Havensteder en de markt, onze 
huurders, afdelingen binnen Havensteder en tussen 
(markt)partijen met wie we samenwerken onderling. 
Voorwaarden hierbij zijn transparantie, zakelijk gegrond 
vertrouwen, focus op het gezamenlijk belang en respect 
voor elkaars bedrijfsvoering.  

6.1 SAMENWERKING MET GEMEENTEN

We werken intensief samen met alle gemeenten in 
ons werkgebied, met name met Rotterdam en Capelle. 
Samen maken we prestatieafspraken over onze inzet, 
op basis waarvan we onze precieze acties bepalen. 
Belangrijke thema’s in 2015 waren onder meer:
• verbeteren van de leefbaarheid in de wijken;
• faciliteren langer thuis wonen;
• borgen betaalbaar wonen;
•  kwaliteitsborging en verduurzaming van de 

woningvoorraad.

Het maken van prestatieafspraken is sinds de invoe-
ring van de nieuwe Woningwet een driepartijenoverleg 
tussen de gemeente, woningcorporatie en overkoe-
pelende huurdervertegenwoordiging. In Capelle heeft 
Havensteder op deze manier al met de Huurdersraad 
Capelle (HRC) prestatieafspraken afgesloten. In 
Lansingerland is op deze wijze een bod in het kader 
van prestatieafspraken geformuleerd. In Rotterdam 
vindt dit vanaf 2016 plaats met huurderskoepel De 
Brug. Zo’n overleg vereist honderd procent wederzijds 
vertrouwen, transparantie, commitment en veel inzet 
van de huurderorganisatie. Zij moeten, als vrijwilli-
gersorganisatie, van veel onderwerpen afweten en zich 
daarover uitspreken. Het is dan ook van belang dat de 

6.  Samenwerking 
met partners

HVW
huurders
vertegenwoordiging 

driepartijen
overleg

figuur 6.1 driepartijenoverleg
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Hiermee is ketensamenwerking volledig opgegaan in 
onze marktbenaderingsvisie.

Door aanpassingen in onze marktbenadering legden 
we een stevige relatie tussen ketensamenwerking en 
inkoop. Onderdeel van de nieuwe marktbenadering is 
technisch beheer op bouwsegmenten door gespecia-
liseerde bedrijven. In 2015 contracteerden we onder 
andere drie dakspecialisten voor het totaalonderhoud 
van onze daken. Ook selecteerden we asbestinventa-
risatiebureaus. Zij voorzien ons vastgoed de komende 
jaren op een uniforme wijze van asbestbeheerplannen. 
Zo bouwen we aan een netwerk van gespecialiseerde 
contractpartners die met ons en met elkaar samen-
werken aan goede en betaalbare huisvesting voor onze 
huurders. Hoe die samenwerking eruitziet, is afhan-
kelijk van de opgave, de benodigde expertise en het 
risicoprofiel.

Voorbeelden van een multidisciplinaire projectaanpak 
zagen we in 2015 bij de pilotprojecten Reigerpad en 
Weimansweg in Vreewijk. En bij de opstart van de 
volgende fase in het verbeterprogramma Vreewijk in 
de Valkeniersbuurt. In Schollevaar zetten we de samen-
werking in het Woonteam+ door bij de aanpak van de 
laatste fase van het verbeterprogramma Schollevaar.

Om onze partners in de gelegenheid te stellen hun 
expertise optimaal in te zetten, werken we in toene-
mende mate met geïntegreerde contracten. Hierbij 
benoemen we de gewenste prestaties. Onze partners 
bepalen in grote mate zelf hoe ze deze behalen. In 
2015 ontwikkelden we een standaard set contracten en 
voorwaarden. Een voorbeeld van geïntegreerde samen-
werking zien we in de ontwerpfase van de nieuwbouw 
aan de Hendrik de Keyserweg in Crooswijk (HaDeKa). 
Contractpartners in het beheer, zoals de installateur, 
adviseren bij het ontwerp. Hierdoor worden keuzes 
gemaakt die op de totale levensduur een goede prijs-
kwaliteitverhouding opleveren. Ook verloopt de over-
gang van ontwikkeling naar beheer soepeler en er 
treden minder faalkosten en risico’s op.

Met de nieuwe marktbenadering verandert ook onze 
rol als opdrachtgever. We moeten steeds bewuster en 
explicieter onze behoefte formuleren en daarbij al vroeg 
de markt betrekken. De vraagspecificatie bij onderhoud 
en ontwikkeling baseren we op de gewenste prestaties 
in het beheer. Dit vraagt om een klantgerichte houding 
en een ontwikkeling van de samenwerking binnen 
Havensteder. In 2015 zetten we de eerste stappen 
hiertoe, met als uitgangspunt: professioneel voor alles.

6.3 VERBINDINGEN 

Havensteder heeft een aantal samenwerkingsverbanden 
of overeenkomsten met andere personen, woningcor-
poraties, organisaties of bedrijven. Met deze partijen 
hebben we bestuurlijke en/of financiële banden. In de 
bijlage vanaf pagina 58 staan al onze verbindingen in 
2015. Onderstaand worden de belangrijkste verbin-
dingen nader toegelicht.

Verolme Boulevard B.V. 
Verolme Boulevard B.V. is een gezamenlijke onderne-
ming van Havensteder en Dura Vermeer Bouw Zuid 
West. Samen ontwikkelen we plannen voor de 27 
voormalige scheepswerven van Verolme en IJssel Vliet 
Combinatie (YVC). Deze bevinden zich op de grens 
van Rotterdam en Ridderkerk. Op dit moment is de 
locatie in gebruik als bedrijventerrein. De ILT liet ons 
in 2013 schriftelijk weten, dat we mogen wel blijven 
deelnemen in Verolme Boulevard B.V. als het terrein 
louter als grondpositie werd aangehouden. We mogen 
niet deelnemen als we op het terrein commerciële 
activiteiten ontplooien.Het recht op de exploitatie van 
de opstallen op het Verolme- en YVC-terrein is door 
Verolme Boulevard B.V. op 1 juli 2015 overgedragen aan 
de Stichting Exploitatie Verolme Boulevard (SEVB). Deze 
stichting is op 1 mei 2015 opgericht en is geen verbin-
ding van Havensteder. Verolme Boulevard B.V. blijft 
wel een verbinding van Havensteder maar binnen deze 
vennootschap vindt sinds 1 juli 2015 (nagenoeg) geen 
commerciële vastgoedexploitatie meer plaats. Alleen 
de grondpositie is hierin achter gebleven. Met deze 
oplossing voldoet Havensteder weer aan de regelge-
ving van het ministerie van BZK en de Aw. Het ILT heeft 
laten weten dat ze het dossier hiermee als afgedaan 
beschouwd.

Hofbogen B.V. 
Havensteder en Vestia zijn aandeelhouder in Hofbogen 
B.V. Samen kochten we in 2005 het spoorwegviaduct 
van de Hofpleinlijn. Onder het viaduct en in de stations 
zitten bedrijfsruimtes. Wij verhuren en onderhouden 
deze bedrijfsruimtes. 

Op 22 september 2015 ontving Hofbogen B.V. een 
‘schone’ verklaring bij de jaarrekening over 2014. Dat 
wil zeggen dat deze jaarrekening is goedgekeurd zonder 
verder opmerkingen of voorbehouden. Jarenlang 
werd het monumentale viaduct minder waard en leed 
Hofbogen verlies op de exploitatie. Daardoor was er 
grote onzekerheid over de financiële continuïteit van de 
vennootschap. Dat tij is gelukkig gekeerd. Dat is mede te 
danken aan de herkapitalisatie die we per 1 januari 2015 
uitvoerden. Het vastgoed stijgt inmiddels in waarde 
(2014: + € 2,6 miljoen) en de exploitatie wordt steeds 
meer winstgevend.
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De herkapitalisatie omvat een gedeeltelijke omzetting 
van door Havensteder en Vestia verstrekte leningen in 
eigen vermogen. Op deze wijze verdienen de aandeel-
houders in een gestaag tempo hun eerdere investe-
ringen terug. Middels subsidies en kasstromen uit 
de verhuur worden de te renoveren bogen van het 
spoorwegviaduct fasegewijs opgeknapt. ProRail is 
verantwoordelijk voor de ontmanteling van rails en 
bovenleiding en het lekvrij maken van het dak.

Eind december 2015 zijn de werkzaamheden van fase 3 
van de restauratie van Hofbogen volgens planning en 
binnen budget opgeleverd. Hiermee is voldaan aan een 
belangrijke voorwaarde voor de EFRO-subsidie dat alle 
werkzaamheden vóór 31 december 2015 moesten zijn 
afgerond en afgerekend.

Stichting VVE010 
In 2009 richtten de gemeente Rotterdam, Woonbron 
en Woonstad Rotterdam de stichting VVE010 op. 
Havensteder sloot hier later bij aan. De stichting 
ondersteunt, (re)activeert en stimuleert veelal kleine 
Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) in zwakkere 
woningmarktgebieden. Deze VvE’s vinden meestal geen 
onderdak bij commerciële VvE-beheerders. In 2015 is 
besloten om de activiteiten van VVE010 voort te zetten. 

Met de invoering van de woningwet en het Besluit 
toegelaten instellingen volkshuisvesting (Btiv) per 1 juli 
2015 zijn de mogelijkheden voor corporaties om bij te 
dragen aan het onderhoud en/of beheer van woningen 
van derden beperkt. Tevens zijn de mogelijkheden om 
verbindingen te financieren sterk beperkt. Vanuit dit 
gegeven vroeg de ILT aan de betreffende corporaties 
om informatie te verstrekken over:
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• De vorm waarin wij de VvE’s ondersteunen. 
• Het tijdstip waarop de afspraken werden gemaakt. 

Op basis van de informatie die wij samen met 
Woonbron en Woonstad Rotterdam verstrekten en 
gezien het tijdstip van het aangaan van de overeen-
komst, zag de ILT geen reden om de activiteiten van 
VVE010 terug te draaien. Nieuwe financiering voor 
VVE010 (bijvoorbeeld in de vorm van kapitaalinbreng, 
leningen en/of garanties) door de deelnemende corpora-
ties is echter niet toegestaan.

WOM Mathenesserkwartier B.V. 
Havensteder, Woonbron en Gebr. Verschoor Bouw- en 
Aannemingsbedrijf pakken woningen en bedrijfspanden 
aan in het Mathenesserkwartier (Rotterdam West). Dat 
doen we in een WijkOntwikkelingsMaatschappij (WOM), 
die in 2004 is opgericht. We richten ons op slechte 

panden van particulieren. We kochten ze aan en knapten 
deze op. Op dit moment wordt alleen nog beheerd. De 
verhuur verloopt goed. Het voornemen is om de WOM 
binnen enkele jaren te beëindigen. 

VvE’s 
Wanneer we woningen verkopen in onze complexen, 
ontstaan er VvE’s. Ook met deze VvE’s hebben 
we verbindingen. Wij hebben niet in elke VvE een 
meerderheid.
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7.  Vastgoed 
als middel

| Havensteder biedt woningen aan die passen bij haar doelgroep. Dit betekent een 

betaalbare woning, goed en duurzaam onderhouden, waar mensen prettig wonen. 

Een woning waarvan de prijs/kwaliteitverhouding in balans is. Omdat er een grote 

variatie in woonwensen bestaat, zorgen wij voor een vastgoedportefeuille die hier zo 

veel mogelijk op aansluit. Wij sturen op acceptabele woonlasten.  |

Het rendement van onze vastgoedportefeuille is de 
basis om op lange termijn onze missie te realiseren. 
Duurzaamheid is voor ons een belangrijk item. Het gaat 
ons zowel om het milieu en materiaalgebruik in het 
algemeen, als om de woonlasten van onze bewoners. 
Een duurzaam onderhouden woning kost de bewoner 
minder energielasten en zorgt voor meer comfort.

Kerndoelen portefeuillestrategie
In ons koersplan formuleerden we de volgende doelen 
voor onze portefeuillestrategie:
•  Onze vastgoedportefeuille sluit aan op de vraag van 

onze huidige en toekomstige bewoners.
•  We werken aan duurzame en toekomstbestendige 

woningen en wijken.
•  We dragen bij aan een evenwichtiger woningmarkt in 

de stadsregio en de doorstroming hierbinnen.
•  Onze vastgoedportefeuille rendeert goed, zowel 

maatschappelijk als financieel: we werken continu 
aan vernieuwing en verbetering van onze vastgoed-
portefeuille. De vastgoedportefeuille draagt bij aan 
ons duurzaam verdienmodel.  

7.1 VASTGOEDPORTEFEUILLE

De vastgoedportefeuille van Havensteder bestaat uit 
woningen, bedrijfsgebouwen en maatschappelijke 
gebouwen. Ons woningbezit is in 2015 met name afge-
nomen door verkoop en sloop. In tabel 7.1 en 7.2 staat 
de ontwikkeling van de totale vastgoedportefeuille in 
2015.

woningen in exploitatie aantal
woningen in exploitatie per  
1 januari 2015

44.738

opleveringen (transformatie) 7

overige mutaties 29

van koop naar huur 2

verkoop -510

sloop -41

woningen in exploitatie per  
31 december 2015 44.225

tabel 7.1 woningen

overige eenheden onroerend 
goed (o.g.) in exploitatie aantal
overige eenheden o.g. in exploitatie 
per 1 januari 2015

5.340

opleveringen 0

overige mutaties -53

van koop naar huur 11

verkoop -127

sloop -13

overige eenheden in exploitatie 
per 31 december 2015 5.158

tabel 7.2 overige verhuureenheden

Omvang voorraad sociale woningen
Havensteder wil op basis van haar herijkte portefeuille- en 
financiële strategie in 2020 35.100 en in 2025 30.500 sociale 
huurwoningen in portefeuille hebben voor de primaire 
en secundaire doelgroep. De primaire doelgroep zijn 
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huishoudens met een belastbaar inkomen tot de huurtoeslaggrens. De secundaire doelgroep zijn huishoudens met een 
belastbaar inkomen net boven de huurtoeslaggrens. Dit staat beschreven in de streefportefeuille in onze voorgenomen 
portefeuillestrategie van maart 2016. Aanvullend beschikken we in het geliberaliseerde segment over woningen voor de 
middeninkomens. Eind 2015 hebben we 42.129 (on)zelfstandige woningen in de sociale sector. Daarnaast verhuren we 
2.096 woningen in de vrije sector. Dit is afgerond 5% van ons totale woningbezit. 

woningtype
eenheden 

ultimo 2015 %
eenheden 

ultimo 2014 %

goedkoop Wht (< € 403,07) 4.929 11% 4.861 11%

betaalbaar Wht (€ 403,07 < € 618,25) 29.708 67% 30.068 67%

duur tot huurtoeslaggrens Wht  
(€ 618,25 - € 710,68)

7.079 16% 7.178 16%

duur boven huurtoeslaggrens Wht  
(> € 710,68)

2.096 5% 2.191 5%

onzelfstandige / overige wooneenheden 413 1% 440 1%

totaal 44.225 100% 44.738 100%
tabel 7.3 woningvoorraad in huurexploitatie naar huurniveau

7.2 MEERJARENONDERHOUDSBEGROTING

Havensteder investeert in onderhoud. In onze meerja-
renonderhoudsbegroting plannen we onderhoud van 
tevoren in. Deze planning maken we op basis van de 
kwaliteit van onze gebouwen en input vanuit bewoners-
organisaties, collega’s in de wijk en data-analyse. 

7.3 ONDERHOUD

Havensteder werkt aan duurzame, toekomstbestendige 
gebouwen. We onderhouden deze gebouwen, zodat ze aan 
het kwaliteitsniveau voldoen dat wij vereisen. Hiervoor 
hanteren we een kwaliteitsnorm. Om dit goed te organi-
seren, bekijken we het kwaliteitsniveau van de gebouwen 
op één en dezelfde manier; zowel binnen als buiten de 
organisatie. Dit begint bij een eenduidige omschrijving 
van de kwaliteit van een gebouw. Met de kwaliteitsnorm 

vullen we onze opdrachtgeversrol naar onze aannemers 
beter in. Ook kunnen we het gewenste kwaliteitsniveau van 
Havensteder beter uitleggen aan de huurder. 

Contracten
In 2015 is Havensteder gestart met digitale aanbeste-
ding. Groot voordeel hiervan is dat de aanbesteding een 
vast proces is wat transparant en objectief toetsbaar is. 
In 2015 verbeterden we verschillende contracten. Ook 
stellen we nieuwe contracten op. Een belangrijke stap is 
de selectie van drie dakpartners. De dakpartners zullen 
het storingsonderhoud tot totale dakrenovatie uitvoeren. 
Tevens startten we met de aanbesteding van gevelonder-
houd. In 2016 selecteren we zes partijen voor het integrale 
onderhoud aan de gevels. Met deze contracten maken we 
een belangrijke stap om de verschillende onderhouds-
soorten in bouwsegmenten vast te leggen. Voordeel 
hierbij is dat de klanttevredenheid omhoog gaat, de kwali-
teit verbetert en de kosten zullen dalen. Van het totale 

project
totaal 
vhe’s

sociale 
huur

commer-
ciële huur MOG BOG

parkeer-
plaatsen koop

Reigerpad / Weimansweg 107 53 53 1

Schans Watergeus Fase 1 26 26

Dordtsestraatweg Oud 2 12 12

rolstoelwoningen Goudse Rijweg 6 6

totaal 151 97 53 0 1 0 0
tabel 7.4 gestarte renovatie- en verbeterprojecten 2015

Nieuwbouwprojecten 
In 2015 is gestart met het project HaDeKa.  
Er zijn geen nieuwbouwwoningen opgeleverd in 2015. 

Renovatie- en verbeterprojecten 
We startten in 2015 met vier renovatie- en verbeterpro-
jecten. Het gaat om de aanpak van 151 vhe’s.
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7.4 VERKOOP

Havensteder verkoopt bestaande huurwoningen en 
nieuwe woningen. We verkopen om meer variatie 
in wijken te krijgen, in zowel prijsklassen als inko-
mens. Daarnaast genereert de verkoop van woningen 
de middelen om in ons bezit te investeren of het te 
onderhouden.

Verkoop bestaande bouw
2015 was een goed jaar voor de verkoop van woningen. 
Na de ingezette opgaande lijn in 2013 en een verdere 
verbetering in 2014 was de markt voor woningverkopen 
in 2015 nog weer beter. Dat vertaalde zich naar een 
mooi jaarresultaat. De streefvariant op de begroting is 
ruimschoots behaald. In 2015 verkochten en leverden 
wij 437 woningen. De omzet was € 59,4 miljoen. Voor 
de verkoop in 2015 stonden in de bodemvariant 257 
woningen begroot met een omzet van € 28,0 miljoen.

In 2015 richtten we ons meer op onze huurders in koop-
complexen. Door de marktontwikkelingen, waaronder 
een aanhoudend lage hypotheekrente in combinatie met 
alsmaar stijgende huren, kozen veel van onze huurders 
ervoor hun woning te kopen. In 2014 kochten 37 huur-
ders hun woning; in 2015 waren dat 132 huurders.

Om de verkoopaantallen op de lange termijn te kunnen 
waarborgen, is tevens kritisch gekeken naar de omvang 
van de portefeuille. Ook in 2015 is een programma toege-
voegd in lijn met de wensportefeuille van Havensteder. 
Het programma is voorbereid en op de markt gebracht. 

10% korting
In 2015 namen we onze prijsstrategie, de inzet van 10% 
korting op de reguliere verkoopprijs, onder de loep. 
Deze strategie is zeer effectief geweest. De markt is 

dusdanig hersteld dat we een experiment startten om 
te kijken of we de korting kunnen afbouwen. De eerste 
resultaten hiervan zijn positief. 

Dispositie
In 2014 is een dedicated team Dispositie geformeerd. Dit 
team heeft de verkoop van gebouwen (dispositie) met 
grote toewijding voortvarend opgepakt. Naast het in 
verkoop brengen van gebouwen heeft zij het proces inclu-
sief de “instemmingsprocedure ILT/Aw” en de uit “beheer 
halen procedure” uitgelijnd. Het team heeft een aantal 
mooie resultaten behaald waaronder de verkoop van 
meer dan 51 woningen in Carnisse aan Woonbron, Jumbo 
aan de Schiedamseweg, 6 woningen aan de Blokmaker- 
Zeilmakerstraat, 29 woningen aan de Beukelsdijk, alle in 
Rotterdam en de Rozenburcht, 23 woningen in Capelle. 
aan den IJssel. Het dedicated team is met ingang van 1 
januari, als gevolg van de gewijzigde opgave dispositie, 
ondergebracht in de staande organisatie.

Verkoopvoorraad nieuwbouw

De Schiecentrale
Nadat de verkopen in de Schiecentrale in 2013 waren 
gestagneerd, besloten we in september 2013 om de 
huidige koopsommen aan te passen naar marktcon-
forme prijzen. In 2014 leidde dit, in combinatie met een 
nieuwe marketingcampagne, tot veel verkopen. We 
startten in 2014 met 48 appartementen. Eind 2014 waren 
er 25 verkocht met een omzetwaarde van € 4,1 miljoen. 
Eind 2015 zijn alle leegstaande woningen verkocht en 
getransporteerd. De omzet van deze 25 woningen was 
ook € 4,1 miljoen.

130Watt 
In 2014 verkochten en leverden we 21 woningen. Eind 
2014 waren er nog zeven woningen niet verkocht/

onderhoudsprogramma voor planmatig onderhoud voerde Havensteder 105% uit in 2015. In 2015 besteedden we een 
totaalbedrag van € 69 miljoen aan onderhoud, zie tabel 7.5.

onderhoudssoort
realisatie

(x € 1.000) 
begroting 

(x € 1.000)
verschil

(x € 1.000) 

dagelijks onderhoud  19.138  18.111  -1.027 

planmatig onderhoud  37.882  39.032  1.150 

subtotaal regulier onderhoud  57.020  57.143  123 

calamiteiten onderhoud  851  1.955  1.104 

neutraliseren onderhoud  3.039  3.053  14 

lang Cyclisch onderhoud  6.580  7.468  888 

totaal onderhoud  67.490  69.619  2.129 
  tabel 7.5 onderhoud
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geleverd. Deze laatste zeven woningen zijn in 2015 
verkocht met een omzet van bijna 
€ 1,4 miljoen.

De Juffers
In 2014 zijn zes appartementen verkocht en geleverd. 
Eind 2014 waren er nog vier appartementen niet 
verkocht/geleverd. In 2015 zijn drie van deze vier 
woningen verkocht met een omzet van ruim € 0,5 miljoen.

De Hoven 
In 2014 startten we met een nieuwe marketingcam-
pagne in combinatie met verkoop tegen verlaagde 
prijzen. De resultaten hiervan zijn boven verwachting. 
We verkochten 28 woningen met een omzet van bijna  
€ 4,2 miljoen. We verhuurden 19 appartementen. 
In 2015 transporteerden we 27 woningen met een 
omzet van ruim € 3,9 miljoen. Voor 2016 zijn er nog 15 
woningen te transporteren. Voor 14 woningen is al een 
koopovereenkomst getekend.

7.5 BOG/MOG

In 2014 voerden wij enkele verbeteringen door in de 
data rondom BOG en MOG. In 2015 verfijnden en verbe-
terden we dit nog verder. Het up-to-date houden van 
deze data implementeerden we in de processen. Voor 
ieder pand voerden we vierkante meters in. Deze zijn 
helaas niet allemaal in het gewenste NEN2580 format, 
een Nederlandse Norm voor ruimtelijke data. Voor 2016 
is budget opgenomen om dit verder in kaart te brengen 
en te verbeteren. 

Inhoudelijk lichtten we de portefeuille BOG/MOG door 
op inhoud en potentie. Zo keken we naar:
•  de kwaliteit van het vastgoed, waaronder de 

verhuurbaarheid;
•  de maatschappelijke waarde;
•  de wens om al dan niet afscheid te nemen van 

bepaalde complexen. 
Deze informatie is verwerkt in de portefeuillestrategie 
die in 2016 wordt vastgesteld. 

Leegstand 
De markt trekt weer aan en bedrijven durven weer te 
investeren. Het aantal panden in verhuurleegstand 
daalde van 217 stuks eind 2014 naar 134 stuks eind 2015. 

Bijzondere verhuringen 
In totaal sloten we in 2015 voor 13.193 m2 aan BOG/
MOG een nieuw huurcontracten. De totale huurwaarde 
(per jaar) hiervan bedraagt circa € 1,1 miljoen. Ook 
in 2015 zaten er enkele bijzondere transacties tussen. 
Onderstaand een selectie: 

•  Jacob Loisstraat 24-28 werd met een totaal van 354 m2  
verhuurd aan Isaac en de Schittering. Zij exploiteren 
een winkel in de gedachte van de voedselbank. 
Mensen met een (te) smalle beurs kunnen hier tegen 
een geringe vergoeding boodschappen doen. 

•  In de Bospolderstraat 39a vestigde zich op 246 m2 
de Ontmoeting met een van haar Thuishavens. De 
Thuishaven is een initiatief van de GGD en een veilige 
plek in de wijk voor mensen met een afstand tot de maat-
schappij. Zij kunnen hier terecht voor raad en advies, 
maar ook voor een kop koffie en een goed gesprek. 

•  Op de Zaagmolenkade 117 is vanaf juni 2015 Jouw 
Marktkraam gevestigd. Op een kleine 400 m2 zijn 
kramen opgesteld waar particulieren delen van 
kunnen huren om hun spullen te verkopen. Jouw 
Marktkraam verzorgt de verkoop en afrekening van 
de spullen. 

•  Na een lange periode van leegstand verhuurden 
we de Roerdomplaan 12 aan een kinderdagverblijf. 
Een bijzondere transactie, waarbij een groot aantal 
vierkante meters (944 m2) wordt ingevuld door 
een bijzonder succesvolle formule in de branche 
kinderopvang.

•  De Jonker Fransstraat heeft lange tijd te kampen 
gehad met veel leegstand. Hier is in de loop van 2015 
een eind aan gekomen. We sloten een contract met 
een huisartsenpost en een fysiotherapeut. 

7.6 DUURZAAMHEID

Havensteder werkt actief aan duurzaamheid. Met groene 
energielabels dragen we bij aan wooncomfort en een 
lagere energierekening voor onze huurders. Eind 2015 
heeft 50% van ons bezit een groen afgemeld ener-
gielabel. In ons koersplan formuleerden we de ambitie 
dat in 2025 80% van de woningen in onze portefeuille 
een groen energielabel (A, B of C) heeft. De overheid 
heeft de regelgeving omtrent het energielabel in 2015 
ingrijpend veranderd. Dit heeft effect op de monitoring 
van het percentage groene labels. In 2015 zakken we 
hierdoor terug naar 47% groene energielabels.

In 2015 zetten we met name in op het plaatsen van extra 
hoog rendement CV ketels (HR107), het benutten van 
kansen om te verduurzamen tijdens het onderhoud en 
het groener renoveren dan beoogd. Enkele voorbeelden:
•  We startten met de vervanging van circa 1.000 CV 

ketels door HR107 ketels.
•  We verhoogden de duurzaamheid van project 

Zwanenhof (137 woningen) en project Struikelblok  
(9 woningen) in het onderhoud.

•  We startten de verbetering van de woningen in de 
Reyn Pootstraat (37 woningen).
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| Havensteder wil haar doelen bereiken en haar taken goed uitvoeren. Daar richten 

we onze organisatie op in. We handelen open, integer en transparant. We zijn een 

goede werkgever. We werken doelmatig en doeltreffend en streven continu naar 

verbetering. |

8. Organisatie

Kerndoelen organisatie
In ons koersplan formuleerden we de volgende kern-
doelen voor onze organisatie:
•  We handelen in overeenstemming met onze 

waarden. 
•  We zijn resultaatgericht, professioneel, werken goed 

samen, zijn klantgericht, robuust en betrouwbaar als 
partner. 

•  We streven continu naar verbeteringen in ons werk. 
•  We werken wijkgericht en de verantwoordelijkheid 

ligt laag in de organisatie. 
•  We voeren een goed ondernemingsbestuur met 

gedegen toezicht op de organisatie.

Nieuwe Woningwet
Een gebeurtenis die de nodige impact heeft op onze 
organisatie, is de invoering van de nieuwe Woningwet. 
Deze wet van minister Blok trad op 1 juli 2015 in 
werking, met als belangrijkste doel: de rol van de 
woningcorporatie terugbrengen naar de kerntaak. Wij 
moeten ons vooral bezighouden met het verhuren, 
beheren en onderhouden van woningen voor huurders 
met een laag inkomen.

Een nieuwe wet betekent automatisch nieuwe regels, 
met grote of minder grote gevolgen. Het inpassen van 
die nieuwe regels in de organisatie vergt tijd en inspan-
ningen. Wij treffen dan ook al gedurende het jaar voor-
bereidingen op de invoering van de nieuwe Woningwet. 
We riepen verschillende werkgroepen in het leven om 
alle thema’s uit de nieuwe wet een plek te geven in de 
organisatie. 

Dedicated teams
Havensteder is een lerende organisatie. We stellen onze 
medewerkers in staat de dienstverlening aan te passen 
aan de voortdurend veranderende omgeving. Dit doen 
we door scholing, ontwikkeling en initiatief te stimu-
leren. Zo startten we in 2015 met ‘dedicated teams’. Dit 
zijn teams van specialisten die zich al dan niet tijdelijk 
focussen op een specifiek project of activiteit. De betref-
fende capaciteit vullen wij bij voorkeur geheel in vanuit 
de bestaande formatie en bezetting. In 2015 werkten we 
met drie dedicated teams:
•  dedicated team Dispositie
•  dedicated team Vreewijk
•  dedicated team Continu verbeteren/Lean

8.1 ORGANISATIE 

In 2015 waren er de nodige veranderingen in ons werk. 
De invoering van de Woningwet 2015 is de belang-
rijkste. Toch zien we dat de rust langzaam maar zeker 
terugkeert in het bedrijf. Het ziekteverzuim stabiliseerde. 
We besteden extra aandacht aan het thema integriteit. 
In workshops bespreken we integriteitsthema’s met 
medewerkers. In het kader van ‘Duurzaam inzetbaar’ 
hebben we allerlei activiteiten ontwikkeld op het gebied 
van persoonlijke en professionele ontwikkeling. En 
activiteiten die de gezondheid van medewerkers kunnen 
bevorderen.
 
De organisatie ziet er als volgt uit:
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figuur 8.1 organogram Havensteder 

Mildred Pijnenborg
manager Wonen Zuid

Mark van de Velden
manager Noord-West

Femke Sybrandi

direct reports

manager Wijken & Beleid
Rien Padmos a.i.
manager 
Klantcontact Center

Inge van Rossum
manager Oost 

Hans Wielaard
manager Wonen Capelle
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8.2 IDENTITEIT EN CULTUUR 

Havensteder staat als een huis. Klantgerichtheid, samen-
werking, professionaliteit en resultaatgerichtheid zijn 
de waarden van waaruit wij werken. Onze kernwaarden 
staan samengevat in ons waardenhuis. Havensteder 
is een robuuste organisatie met oog voor huurders 
en medewerkers. Samen met partners werken we aan 
vitale en krachtige wijken. We werken aan wijken met 
toekomstwaarde en bouwen aan Rotterdam en Capelle 
en aan de stadsregio. We maken waar wat we zeggen. 
Dat maakt ons een robuuste onderneming: warm en 
stevig, geen onzin, Rotterdams in doen en laten en een 
rustpunt voor onze omgeving.

8.3 INTEGRITEIT 

Havensteder hecht veel waarde aan een integere 
bedrijfsvoering. We besteden voortdurend aandacht 
aan integriteit binnen de organisatie. Ook voeren we 
een actief integriteitsbeleid. Zo stelden we onder andere 
de gedragscode ‘Integer handelen’ op. Hierin staat 
beschreven wat wij onder integer gedrag verstaan en 
waar wat ons betreft de grenzen liggen. De gedragscode 
is een onderdeel van het Governance Handboek. 

Naast een gedragscode heeft Havensteder een klok-
kenluiderregeling. Beide stukken zijn te vinden op de 

website. Scan hiervoor bijgaande 
QR-code. 

Screeningsbeleid personeel
Havensteder heeft een screeningsbeleid. Het is voor 
een integere bedrijfsvoering van belang dat wij bij de 
werving van nieuw personeel (medewerkers, direc-
tieleden, bestuurder(s) en leden van de RvC) goed 
doorlichten. Het kost namelijk veel meer moeite om de 
aanstelling of dienstverband te beëindigen als de keus 
achteraf gezien toch niet goed uitpakt. Bij integriteits-
schendingen geldt daarbij dat altijd sprake is van imago- 
en reputatieschade voor de organisatie. En bij grote 
schendingen zelfs van schade voor de coporatiebranche.
 
Workshop integriteit
Om het integriteitsbewustzijn binnen Havensteder te 
bevorderen, houden we integriteitsworkshops. Hierin 
bespreken we op dagelijkse praktijk gerichte dilemma’s. 
Zo houden we het thema ‘integriteit’ bespreekbaar.
 
Fraudezaak medewerker Havensteder
In de civiele procedure met de voormalige treasurer 
van Havensteder is op 30 december 2015 een vaststel-
lingsovereenkomst tussen partijen getekend. De civiele 
procedure ten opzichte van de treasurer is hiermee 
beëindigd en de vaststellingsovereenkomst wordt 
uitgevoerd. 

Procuratieregeling Havensteder
Een belangrijk aandachtspunt bij het beheersen van 
risico’s is sluiten van contracten en betalen van bijvoor-
beeld aannemers. Daarom stelde Havensteder een 
procuratie regeling op. In deze regeling zijn de bevoegd-
heden en verantwoordelijkheden ten opzichte van 
externe partijen vastgelegd. De procuratieregeling ligt 
bij de Kamer van Koophandel ter inzage.

Film
Havensteder vindt dat over het belang van integer 
handelen geen discussie mogelijk is. Wel is het van 
belang dat we met elkaar het gesprek aangaan. In 2015 
startten we met de opnamen voor een film over inte-
griteit. In deze film geven bestuurder, directieleden en 
medewerkers van Havensteder hun visie op integri-
teit binnen de corporatie. De film is in 2016 afgerond 
en inmiddels beschikbaar op het YouTube kanaal van 
Havensteder: http://bit.ly/1rZm8fY

figuur 8.2 waardenhuis
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8.4 PERSONEEL

Havensteder wil een goede werkgever zijn. Mensen 
werken er met plezier en betrokkenheid. De competen-
ties van onze medewerkers sluiten aan bij de waarden 
van onze organisatie. We werken eraan dat medewer-
kers trots op Havensteder zijn. In het afgelopen jaar 
vonden ook inhoudelijke trainingen plaats voor mede-
werkers die in het primaire proces werken. En er zijn de 
nodige trainingen geweest in het kader van sneller en 
efficiënter werken op het gebied van ‘lean/agile’.
Maar ook trainingen voor specifieke groepen medewer-
kers. Zoals een ‘feedback’-training voor wijkbeheerders 
in Capelle. Voor wijkbeheerders en huismeesters van 
heel Havensteder om te kunnen signaleren wanneer er 
bij ouderen sprake is van dementie. En voor wooncon-
sulenten trainingen in het kader van formele en infor-
mele participatie.

Personele sterkte 
De totale formatie bedroeg aan het einde van 2015 367,9 
eenheden. Aan het einde van 2015 bedroeg de totale 
personele bezetting, berekend naar full time formatie, 
368 fte (eind 2014: 384 fte). Eind 2014 was er daarom 
sprake van een ruimte van 22.6 eenheden.

directie
bezetting per  

31-12-2015

directie Bestuur 33,2

directie Financiën & Middelen 69,0

directie Onderhoud & Ontwikkeling 81,2

directie Wonen 184,5

totaal 367,9
  tabel 8.1 personele omvang

Ziekteverzuim
Het terugdringen van ziekteverzuim heeft onze blijvende 
aandacht. In 2015 is het ziekteverzuim gestabiliseerd. 
Het percentage eindigde dit jaar op 3,8%. In 2014 was 
dit 3,9%. 

De ondernemingsraad (OR) in 2015
De corporatie van de toekomst is een flexibel bedrijf 
dat zich organisch aanpast aan veranderingen in 
haar omgeving. En een bedrijf dat snel en makkelijk 
inspeelt op trends en ontwikkelingen. Bestuurder en 
OR spraken af dat aanpassingen werkende weg worden 
doorgevoerd, om medewerkers zo goed mogelijk mee 
te nemen in de veranderingen. Ook spraken OR en 
bestuurder over de mogelijkheid van het inzetten van 

instrumenten als strategische personeelsplanning. In 
2015 ontstonden vacatures, waarbij is gekeken naar 
mogelijkheden voor interne doorstroming. OR en 
bestuurder spraken af het Sociaal Plan niet te verlengen.
De OR dacht mee tijdens de voorbereiding van het 
medewerkers tevredenheidsonderzoek. Een ander 
belangrijk onderwerp voor de organisatie en dus voor 
de OR is het implementatieproces van een nieuw 
primair systeem. Bij de verkiezing heeft de OR gekozen 
terug te gaan van elf naar negen zetels. Hiermee geeft 
ze aan dat ook de OR hetzelfde, zo niet meer werk doet 
met minder medewerkers. Het werd een (spannende) 
verkiezing, met veertien kandidaten voor negen zetels. 
De nieuwe OR benoemde vier aandachtsgebieden voor 
de komende drie jaren:
1. HRM.
2. Mens & Systeem.
3. Strategie & Financiën.
4. De communicatie vanuit de OR.

Belangrijke onderwerpen waarover de OR adviseerde:
•  Integriteits- en screeningsbeleid.
• Aanpassing leaseregeling.
• Gewijzigd introductiebeleid.
•  Specialisatie Incassofunctie en overheveling van 

Stook- & Servicekosten taken naar de afdeling 
Financiële Administratie.

•  Organisatiewijziging uitvoering van het Niet 
Planmatig Onderhoud. 

 
Adviesraad 
De Adviesraad is een onafhankelijk onderdeel van 
Havensteder met een statutaire positie. De Adviesraad 
geeft gevraagd en ongevraagd advies over onder-
werpen op gebied van ons beleid en op operationeel 
niveau. Deze onderwerpen hebben te maken met 
actuele maatschappelijke thema’s die van invloed zijn 
op de bedrijfsvoering van de organisatie. De Adviesraad 
bestaat uit een groep externe professionals. Zij zetten 
zich vanuit hun eigen werkterrein, expertise en erva-
ringen vrijwillig in. De Adviesraad brengt zo ‘buiten 
naar binnen’. In 2015 organiseerde de Adviesraad 
diverse bijeenkomsten. Zo was er op 28 mei een inspi-
ratiebijeenkomst Huurdersparticipatie en op 29 oktober 
was het thema ‘Co-creëren doe je zo!’ Ook tijdens 
kenniscafés waren leden van de Adviesraad aanwezig 
om kennis met Havensteder te delen en een bijdrage 
te leveren aan het gesprek. Eind 2015 vertrokken twee 
leden uit de Adviesraad, mevrouw A.M. Hazenberg en 
mevrouw M.M.J. Twint. Per 1 januari 2016 traden vier 
nieuwe leden tot de Adviesraad toe. De heer J.P. Kuiper 
en mevrouw Lamé, mevrouw Plag en mevrouw Prinsen. 
Zij brengen nieuwe expertise in op onderwerpen als 
dienstverlening en ouderen, organisatieontwikkeling, 
zorg & welzijn en energielabeling.
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8.5 EFFECTIEVE EN EFFICIËNTE BEDRIJFSVOERING

Om de organisatie effectiever te maken, steekt 
Havensteder meer tijd en energie in het beter struc-
tureren van de bedrijfsvoering. We willen antwoord 
krijgen op vragen als: Hoe verbinden we de dagelijkse 
praktijk aan hogere organisatiedoelen? Worden we 
transparanter in het herkennen van probleemsituaties 
en hebben we met elkaar daarover een goed gesprek? 
En welke verbeteractiviteiten zijn het belangrijkst? 
Het huidige tijdsbeeld vraagt van ons om wendbaarder 
te worden. Daarom investeerden we in 2015 in het 
opleiden van mensen in Lean denken, met als ambitie: 
medewerkers dwars door afdelingen heen mét elkaar 
te laten werken aan onze organisatiedoelen. Zodat 
iedereen als één geheel richting die doelen beweegt. De 
verbeterinspanningen van management, middenkader 
en uitvoering zijn volledig op elkaar afgestemd. 

Belangrijk binnen de Lean aanpak zijn het leren denken 
volgens ‘plan-do-check-act’ en de X-matrix. De ‘plan-
do-check-act’ cyclus is een instrument om op gestan-
daardiseerde en visuele wijze structuur te geven aan 
rapportage- en projectmanagement. De X-matrix legt 
de relatie tussen strategie, verbeterprojecten, proces-
indicatoren en financiële resultaten. De X-matrix borgt 
dat er gewerkt wordt aan relevante projecten, dat de 
juiste procesindicatoren worden gebruikt om te bepalen 
of projecten succesvol zijn, en dat de bijdrage aan het 
financiële resultaat duidelijk is.

Ruim 80% van de medewerkers van directie Wonen 
en Financiën & Middelen (F&M) is inmiddels opgeleid 
in de Basistraining Lean. Mooi om te zien, is dat Lean 
werken steeds meer verankerd is in onze organisatie. 
Lean is vanzelfsprekend geworden. Kantoren passen 
visueel management toe, werken met verbeterborden 
en/of houden ‘stand-up meetings’. Ook maken we de 
strategische keuze om jaarlijks cruciale verbeterthema’s 
op te pakken in zogenoemde ‘dedicated teams’. Vanaf 
de start van het programma rondden we ruim 28 verbe-
tertrajecten af en realiseerden we een diversiteit aan 
besparingen. Bijvoorbeeld een hogere productiviteit 
bij het serviceteam onderhoud bij het vervangen van 
verlichting. Of het toepassen van de ‘scrum methode’ bij 
het opstellen van de wijkvisie, waarvan we de doorloop-
tijd verkortten naar circa één week. 

Om als organisatie een hoger lean niveau te reali-
seren, kozen we eind 2015 voor de invoering van 
policy deployment: een proces voor het ontwikkelen, 
beschrijven en uitdragen van uitdagingen in lijn met 
onze visie. Policy deployment is een fundamentele pijler 
van een lerende organisatie, bedoeld om mensen achter 
een uitdaging te krijgen. En van daaruit concreet en 
actiegericht naar een gewenste situatie toe te werken. 
Zo ontstaat focus voor verbeteractiviteiten, die waarde-
volle verbeteringen kunnen opleveren. Bovendien wordt 
de betrokkenheid van de medewerkers vergroot. Door 
de gedetailleerdere plannen, die op elk niveau uitvoerig 
zijn doorgesproken, wordt iedereen op het juiste niveau 
ingeschakeld bij verbetering, innovatie en aanpassing.

8.6 RISICOMANAGEMENT

Risicomanagement is geen op zichzelf staande 
activiteit maar betreft een manier van denken die 
vervlochten is in alle onderdelen van de organisatie. 
Risicomanagement is het identificeren en kwantificeren 
van risico’s en het vaststellen van beheersmaatregelen. 
Met beheersmaatregelen worden activiteiten bedoeld 
waarmee de kans van optreden of de gevolgen van 
risico’s kunnen worden verkleind.

Havensteder monitort de voortgang van haar doelstel-
lingen aan de hand van verschillende pijlers uit het 
koersplan en vanuit verschillende invalshoeken. Door de 
risico’s te koppelen aan de pijlers, verkrijgen we inzicht 
in de risico’s per pijler. Ook kunnen we beheersmaat-
regelen zo concreet mogelijk maken. Dit maakt direct 
duidelijk waar de aandacht op het gebied van beheer-
sing naar uit dient te gaan.

De afgelopen jaren zetten we stappen met het ‘in 
control’ komen van de organisatie. Het doel is om 
nog nadrukkelijker grip te krijgen op de processen en 
bedrijfsvoering. Maar ook om het risicobewustzijn te 
bevorderen, gedrag met betrekking tot risicomanage-
ment te beïnvloeden en draagvlak te creëren. Om deze 
doelen te bereiken, is cultuurverandering nodig. Het 
directieteam en de RvC hebben hier de komende jaren 
extra aandacht voor.
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Naast onze reguliere werkzaamheden op het gebied van 
risicomanagement ondernamen we in 2015 een aantal 
concrete aanvullende acties:
•  Nieuw kader voor procesmanagement (proces-

beschrijvingen, procedures/werkinstructies, etc.). 
Hierbinnen heeft risicomanagement een nadrukkelijke 
plaats en dient het tevens als vertrekpunt voor het 
actualiseren of nieuw opstellen van procesbeschrij-
vingen. Kunnen we binnen een proces kans op verve-
lende risico’s verkleinen via procesmaatregelen? Als 
we dit preventief kunnen doen, dan vindt dit plaats 
door uitvoering van ons Interne Controleprogramma 
of vanuit de Compliance functie.

•  Ontwikkelen / door ontwikkelen instrumentarium. 
Implementatie en ontwikkeling van een risicoma-
nagementtool. De functionaliteit van deze tool is 
tweeledig: enerzijds het inventariseren, kwantificeren, 
registreren en rapporteren van geïdentificeerde 
risico’s, inclusief concretiseren van beheersmaatre-
gelen. Anderzijds het aansluiten bij bijvoorbeeld de 
beoordelingssystematiek van het WSW.

•  In Control Statements. In 2015 startten we een traject 
dat in 2016 verdere uitwerking krijgt om te komen tot 
In Control Statements. Dit traject ‘om te komen tot’ 
heeft een groot cultuuraspect in zich. Heel concreet 
gaat het om de ontwikkeling van een methodiek en 
een opzet, waarmee we kunnen verklaren:

•  Doen we de goede dingen?
•  Doen we de dingen goed?
•  Hebben we de juiste stuur- en 

verantwoordinginformatie?
•  Leven we relevante wet- en regelgeving na?
Bij de inschatting en impact van geconstateerde risico’s 
hanteren we een indeling op hoofdlijnen, gebaseerd op 
de ernst van de gevolgen van een gebeurtenis: kwantita-
tief, kwalitatief, financieel. 

Om hierbij enigszins richting te geven: 
•  Hoog wanneer de gebeurtenis invloed heeft op de 

strategie van Havensteder als geheel.
•  Midden voor zover de gebeurtenis betrekking heeft 

op een directie of meerdere afdelingen.
•  Laag als de invloed relatief beperkt is en niet verder 

gaat dan de eigen afdeling en/of relatief makkelijk is 
te voorkomen.

Strategische risico’s
Hieronder vallen risico’s en onzekerheden, vaak met een 
externe oriëntatie/ontstaansgrond, die een belemmering 
kunnen vormen om onze strategie en/of de business-
plannen te realiseren en mogelijk invloed hebben op de 
langetermijndoelen. 

Marktvraag naar woningen

risico maatregelen impact
De samenstelling van de vastgoedportefeuille sluit niet aan bij 
de verwachte ontwikkeling van de vraag.

Start herijking van de portefeuillestrategie die de 
RvC in het eerste tertiaal van 2016 vaststelt.

Hoog

  tabel 8.2 risico marktvraag

Marktwaarde van ons bezit

risico maatregelen impact
Vastgoedportefeuille rendeert onvoldoende. Ontwikkeling van asset management (kwar-

tiermaken, verdere concretisering in 2016 door 
keuze positionering en aanpak), gericht op het 
meten van individuele complexrendementen 
voor waarde- en rendementssturing.

Hoog

  tabel 8.3 risico marktwaarde bezit



48 |   Havensteder

Maatschappelijke ontwikkelingen

risico maatregelen impact
Bewoners bedreigen de leefomgeving en veiligheid van 
anderen.

•  Inzet van wijkbeheerders en huismeesters, 
gericht op het vroegtijdig signaleren van 
(sociale) problemen.

•  Overleg met stakeholders.
•  Agenderen bij bestuurlijke overleggen.
•  Projecten ‘Langer thuis’ en ‘Verwarde 

personen’.

hoog

Veranderingen in de samenleving leiden tot verschuivingen in 
de vraag en daarmee ons aanbod.

Analyseren van demografische ontwikkelingen 
en onderzoeken van de toekomstige woonbe-
hoeften in ons werkgebied.

hoog

  tabel 8.4 risico’s maatschappelijke ontwikkelingen

Duurzaamheidsaspecten

risico maatregelen impact
Achterstand in uitvoering van de maatregelen op het gebied 
van duurzaamheid waardoor:
• woonlasten negatief kunnen worden beïnvloed; 
• wooncomfort van onze huurders verslechtert;
• CO2-normen niet worden gehaald;
• energiezuinige labels niet verbeteren.

•  Duurzaamheid is een thema in onze 
portefeuillestrategie.

• Onderdeel complexbeheerplannen.
•  In 2016 verder vormgeven in de actualisatie 

van ons ondernemingsplan en jaarplannen 
van de drie directies en de stafafdelingen die 
rapporteren aan het bestuur.

midden

  tabel 8.5 risico’s duurzaamheid

Operationele risico’s 
Dit betreft de risico’s en onzekerheden die de effectiviteit en efficiëntie van onze operationele activiteiten 
beïnvloeden. Deze risico’s hebben vooral betrekking op de processen die van invloed kunnen zijn op onze 
kortetermijndoelstellingen.

Interne organisatie en administratie

risico maatregelen impact
Onvoldoende effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. •  Processen continu verbeteren op basis van 

lean. Processen worden efficiënter ingericht 
en de werkdruk verlaagd.

•  Uitvoering van interne controleplannen, 
op basis van procesbeschrijvingen (opzet, 
bestaan en werking) met aanbevelingen om 
de processen verder te optimaliseren.

midden

  tabel 8.6 risico interne organisatie en administratie
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Fraudegevoeligheid

risico maatregelen impact
Het bewust misleiden of bedriegen waardoor een oneerlijk of 
onrechtvaardig voordeel wordt verkregen.

• Frauderisicoscan
• Compliance Officer
• Vertrouwenspersonen
• Workshops Integriteit
• Klokkenluidersregeling
• Screeningsbeleid medewerkers

midden

  tabel 8.7 risico fraudegevoeligheid

Implementatie van nieuwe informatiesystemen

risico maatregelen impact
Toekomstbestendigheid van ons huidige primaire systeem 
is onvoldoende. Technisch en op gebied van (kwalitatieve) 
informatie.

•  Logische maatregelen: vastleggen data, 
controletechnische functiescheiding, etc.

• Fysieke maatregelen: beveiliging en uitwijk.
•  In 2015 is gestart met een selectietraject 

voor een nieuw systeem op basis van een 
programma van eisen. In 2016 starten we 
op basis van een plan van aanpak met onze 
leverancier met de ontwikkeling, conversie en 
implementatie. Op 1-1-2017 verwachten we 
dit nieuwe primair bedrijfssysteem, na testen 
en acceptatie, in gebruik te nemen.

hoog

  tabel 8.8 risico implementatie nieuwe informatiesystemen

Kwaliteit van personeel 

risico maatregelen impact
Kwaliteit van de huidige medewerkers sluit onvoldoende aan 
bij de gewenste kwaliteit en de organisatie is onvoldoende 
flexibel.

•  Scholingsprogramma, onder andere reke-
ning houdend met verwachte uitstroom van 
pensioengerechtigden.

•  Inzetten HRM-instrumenten (traineeships, 
stageplekken, programma ‘boeien en binden’ 
van medewerkers).

hoog

  tabel 8.9 risico kwaliteit personeel
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Reputatie van de rechtspersoon of haar producten en diensten

risico maatregelen impact
Het ontstaan van reputatieschade.
 

•  Reputatieregie: het opbouwen, versterken en 
behouden van de reputatie van Havensteder 
door vanuit integriteit, identiteit en gedrag 
de perceptie en imago van Havensteder bij 
interne en externe stakeholders positief te 
beïnvloeden.

•  Transparant communiceren met onze 
stakeholders.

•  Een social media team volgt 24/7 berichten op 
(social) media en reageert hierop indien nodig.

•  Het organiseren van integriteitssessies en 
communicatietrainingen.

•  Het organiseren van trainingen die de profes-
sionaliteit van onze medewerkers vergroten.

hoog

  tabel 8.10 risico reputatie rechtspersoon, producten, diensten

Wet- en regelgeving  
Dit zijn risico’s en onzekerheden die voortvloeien uit wetten en regels (zowel intern als extern) en een directe 
invloed hebben op onze organisatie en/of bedrijfsprocessen. 

risico maatregelen impact
Onvoldoende in staat zijn om in de context van de nieuwe 
woningwet en de netwerksamenleving een stevige en zelfbe-
wuste rol en positie in te nemen.

Op eigen kracht door middel van kennis van de 
eigen portefeuille en inzichten in marktontwik-
kelingen de regie in handen nemen en daarnaar 
handelen.

hoog

Niet (tijdig) voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving. Inventariseren van de mogelijke effecten van 
de nieuwe wet- en regelgeving op het bijstellen 
van de (portefeuille)strategie. Noodzakelijke 
aanpassingen zijn in geactualiseerde proces-
beschrijvingen en dagelijkse werkzaamheden 
geïmplementeerd.

hoog

  tabel 8.11 risico’s wet- en regelgeving
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Financiële positie 
Dit betreft risico’s en onzekerheden met betrekking tot onze financiële positie, zoals liquiditeitsrisico’s, valutarisico’s, 
renterisico’s en onzekerheden in de mogelijkheden om financiering aan te trekken.

risico maatregelen impact
Havensteder is sterk inflatie- en rentegevoelig. Lage inflatieni-
veaus hebben een negatieve invloed op de groei in inkomsten 
en de ontwikkeling van de waardering van het bezit. 
Met scenario-analyses brengen we in kaart wat de stuurbaar-
heid van onze uitgaven is om ook bij lage inflatie de continuïteit 
van het bedrijf te kunnen waarborgen.
Doordat Havensteder sterk extern gefinancierd is, zijn de lange 
termijn renteontwikkelingen van invloed op de kasstromen. 
Hierom wordt gebruik gemaakt van lange rentelooptijden zodat 
de gevoeligheid voor renteontwikkelingen beperkt wordt. 

•  Sturing op basis van portefeuillestrategie 
waarin de financiële randvoorwaarden zijn 
gedefinieerd (bijvoorbeeld door middel van 
‘Eerst verdienen, dan uitgeven’).

•  Aflossen van leningen, waardoor Havensteder 
minder gevoelig wordt voor rentewijzigingen.

•  Bewaking ontwikkeling om te kunnen voldoen 
aan de gestelde parameters WSW.

•  Business Risks WSW: monitoring en rapporte-
ring in 2015.

hoog

  tabel 8.12 risico financiële positie

Financiële verslaggeving
Hieronder vallen risico’s en onzekerheden die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van de interne en externe 
financiële verslaggeving. Dit betreft onder andere onzekerheden bij complexe toerekeningsproblemen, de 
mate van subjectiviteit bij waarderingsvraagstukken en risico’s ten aanzien van de inrichting van de financiële 
verslaggevingssystemen.

risico maatregelen impact
De waardering van onze woningen is gebaseerd op toekomst-
verwachtingen omtrent verhuur en exploitatie inkomsten en 
-lasten. Naar de aard van toekomstgerichte waardering kleven 
hieraan onzekerheden of de aannames waarop de waardering 
gebaseerd is zich ook daadwerkelijk zo voordoen. 

Objectivering waardering van de woningen door:
• inzet van in- en externe deskundigen;
•  waardering op basis van internationaal geac-

cepteerde standaarden; 
•  validatie waardering door IPD en toetsing op 

aannemelijkheid door vergelijkende externe 
taxaties. 

hoog

  tabel 8.13 risico financiële verslaglegging
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Kerndoelen financiële strategie
In ons koersplan formuleerden we de volgende kern-
doelen voor onze financiële strategie:
•  We zijn een financieel gezond bedrijf. Ons credo is: 

‘Eerst verdienen, dan uitgeven’. 
•  We streven naar garantie van financierbaarheid. 

Zo kunnen we onze werkzaamheden nu en in de 
toekomst uitvoeren, onafhankelijk van verkoop van 
woningen. 

•  Om risico’s in de toekomst op te kunnen vangen, 
creëren we een buffer. 

•  We investeren in stevig risicomanagement.

9.1 TOEKOMSTBESTENDIG HAVENSTEDER

In 2015 is de omgeving waarin wij opereren drastisch 
veranderd. In de zomer sloten de Woonbond en Aedes 
het sociaal huurakkoord en trad de nieuwe Woningwet 
in werking. In september kondigde de Rijksoverheid 
aan de verhuurderheffing de komende jaren verder 
te laten stijgen. Op 1 oktober ging het vernieuwde 
Woningwaarderingsstelsel in. Deze ontwikkelingen 
grijpen in op de manier waarop wij onze huurders 
bedienen en raken daarmee aan onze financiële huis-
houding. De eerder ingeslagen weg om de organisatie 
om te vormen naar een robuuste en slagvaardige 
woningcorporatie die in staat is om vanuit een solide 
financiële positie te opereren, is daarbij in tact gebleven. 
De stuurbaarheid die we toonden helpt ons om te antici-
peren op deze en nieuwe veranderingen.

We willen een stevige corporatie zijn, die betrouwbaar 
en financieel duurzaam is. We werken op een effectieve 
en efficiënte manier voor onze bewoners. Onze strategie 
is gericht op het bereiken van een duurzaam verdien-
model. Dit is een doelstelling die we alleen op langere 
termijn kunnen bereiken. Het duurzaam verdienmodel 
betekent dat we:
1.  De structurele uitgaven baseren op de structurele 

inkomsten (huur) en niet op incidentele inkomsten uit 
woningverkoop. We maken gebruik maken van de 
huurruimte die de wetgever biedt. 

2.  De operationele kasstroom groot genoeg laten zijn 
om de uitgaven te kunnen bekostigen van de beheer- 
en onderhoudslasten, de rentelasten en de aflossing 

van leningen, en de benodigde investeringen in de 
vastgoedportefeuille. 

3.  Zorgen dat de portefeuille ‘duurzaam’ in balans is. Dit 
betekent:

•  een Havensteder-kwaliteitsniveau dat aansluit op de 
klantvraag; 

•  voldoende risicospreiding door verschillende vastgoed-
typen van verschillende bouwperiodes en leeftijden;

•  financieel goed renderende woningen en gebouwen. 

In 2015 maakten we verdere keuzes om onze beheerlasten 
binnen de norm te krijgen. Daarnaast stootten we woningen 
af. Met de vrijgekomen middelen lossen we leningen af en 
investeren we in de kwaliteit van ons bezit. De komende 
jaren zullen wij eveneens werken aan het verlagen van onze 
beheerlasten. We zorgen voor een evenwichtige samen-
hang tussen verkopen en investeren: ‘Eerst verdienen, dan 
uitgeven’. Zo borgen we de toegang tot financiering en 
worden we een toekomstbestendig Havensteder.

Sturen op financiële ratio’s 
Om financieel duurzaam te worden, stuurt Havensteder 
op de samenhang tussen kasstromen en balansratio’s. 
De kasstromen geven weer hoe goed we op korte 
termijn in staat zijn onze rekeningen te betalen. De 
balansratio’s geven voor de lange termijn inzicht in de 
financiële conditie. We meten dat af aan de financiële 
indicatoren zoals WSW die benoemd heeft. Op dit 
moment voldoet Havensteder niet aan alle vijf door 
WSW gestelde normen. In onderstaande tabel is opge-
nomen in welk jaar we naar verwachting weer aan de 
normen voldoen. Hierin is rekening gehouden met onze 
geactualiseerde portefeuille- en financiële strategie.

Liquiditeit
We monitoren de financieringsbehoefte die voortkomt 
uit de operationele, investerings- en financieringskas-
stromen. Om zeker te zijn dat we ook in de toekomst 
kunnen beschikken over vreemd vermogen, bewaken 
we daarnaast de rentedekkingsgraad. Ook minimali-
seren we ons beschikbaarheidsrisico. Zo zorgen we 
ervoor dat we geld kunnen blijven lenen. De stippel-
lijn in onderstaande grafiek geeft de norm weer die 
Havensteder nastreeft.

9.  Financiële 
huishouding
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De rentedekkingsgraad geeft aan in welke mate onze rentebetalingen gedekt worden uit de operationele 
kasstromen. Onze doelstelling is een rentedekkingsgraad van minimaal 1,4. 

figuur 9.1 rentedekkingsgraad 

Solvabiliteit
Onze solvabiliteit geeft inzicht in de mate waarin wij als corporatie aan onze toekomstige verplichtingen kunnen 
voldoen. Op basis van onze huidige waarderingsgrondslagen voor de bedrijfswaarde voor het hele bezit hanteren 
we een ondergrens van minimaal 20% solvabiliteit. Deze wordt uiterlijk in 2017 bereikt. De solvabiliteit op basis van 
waardering van het hele bezit op bedrijfswaarde bedraagt aan het einde van 2015 14%. In 2014 was dit 15,5%. 

tabel 9.1 WSW-normen

figuur 9.2 verloop solvabiliteit op bedrijfswaarde

financiële ratio's WSW
WSW 
norm

jaar 
groen 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

dekkingsratio (WOZ waarde) ≤ 50% 2014 34,5 32,8 32,9 31,5 30,4 29,3 29

solvabiliteit (bedrijfswaarde) ≥ 20% 2017 13,1 14,2 15,9 20 22 23,9 25

loan to Value (bedrijfswaarde) ≤ 75% 2018 85,6 83,8 82,5 77,1 74,4 71,9 71,9

ICR ≥ 1,4 2015 1,49 1,59 1,65 1,64 1,65 1,66 1,71

DSCR ≥ 1,0 2016 0,98 1,06 1,10 1,18 1,17 1,17 1,13
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Loan-to-value
De verhouding tussen de hoeveelheid geleend geld en de waarde van de woningen die daarmee gefinancierd zijn, 
is de loan-to-value. Doordat Havensteder relatief veel geld heeft geleend, zijn we gevoelig voor renteveranderingen 
in de leningen ten opzichte van de kasstromen die met de woningen verdiend worden. Hierom wil Havensteder de 
komende jaren verder aflossen op haar leningportefeuille.

Stelselwijziging marktwaarde in verhuurde staat
Vanaf verslag jaar 2016 zijn corporaties verplicht 
hun woningen te waarderen tegen de marktwaarde 
in verhuurde staat. Vooruitlopend daarop heeft 
Havensteder ervoor gekozen om deze waarderings-
grondslag in 2015 toe te passen in haar jaarverslag-
geving. Deze waarderingsgrondslag geeft weer wat de 
maximale waarde is die je zou kunnen verdienen als je 
het vastgoed exploiteert als commerciële belegger. De 
waarde wordt bepaald door de hoogste van twee waar-
deringen te nemen: de waarde bij zelf doorexploiteren 
of de waarde bij verkoop. Dat houdt in dat uitgegaan 
wordt van huren maximaliseren en de woning verkopen 
als dat meer oplevert dan blijven verhuren. Dit zijn twee 

bepalende elementen waarin een corporatie zich anders 
gedraagt dan een belegger. Om voldoende woningen 
betaalbaar te houden voor onze doelgroep wordt een 
deel van de huren laag gehouden. Daarnaast verkopen 
we wel woningen, het merendeel houden we echter 
beschikbaar voor onze doelgroep en blijven we dan 
ook exploiteren. Door die keuzes voor onze maatschap-
pelijke doelstelling – doorexploiteren en huren matigen 
- boven financieel rendement wordt een groot deel van 
de marktwaarde in verhuurde staat niet gerealiseerd. Dat 
betekent ook dat dat deel van het gepresenteerde eigen 
vermogen niet beschikbaar is voor inzet voor activiteiten. 
Die verhouding wordt in figuur 9.4 weergegeven. 

 figuur 9.3 verloop loan-to-value op bedrijfswaarde
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9.2 TREASURY EN FINANCIERING 

De hoofddoelstelling van treasury is de financiële conti-
nuïteit te waarborgen. De belangrijkste taakgebieden 
zijn:
•  toegang tot de geld- en kapitaalmarkt waarborgen en 

hiermee de financierbaarheid zeker stellen;
•  door renterisicomanagement de invloed van schom-

melingen in de rente beheersen;
•  het financieringsresultaat optimaliseren;
•  goede investor relations onderhouden met bestaande 

en potentiële relaties.

De treasury activiteiten omvatten het minimaliseren van 
het beschikbaarheidsrisico, het beheersen van het rente-
risico en het optimaliseren van het renteresultaat.
Het beleid van de treasury activiteiten voor de komende 
jaren is opgenomen in de financiële strategie. In het 
treasurystatuut is het formele kader vastgelegd voor 
alle activiteiten op het gebied van treasury binnen 
Havensteder. Het treasurystatuut gaat onder meer in 
op de interne organisatie. Er zijn bijvoorbeeld regels 
opgenomen over de bevoegdheden en mandatering, 
interne controle, interne verantwoording en de beheer-
singsstructuren. Het treasury jaarplan is de uitwerking 
van het treasurybeleid voor het eerstkomende jaar. 
De Administratieve Organisatie en Interne Controle 
met betrekking tot transacties op geld- en kapitaal-
markt is vastgelegd in een aparte, gedetailleerde 
procesbeschrijving.

Minimaliseren beschikbaarheidsrisico
Een van de doelstellingen in het treasurybeleid is het 
minimaliseren van het beschikbaarheidsrisico. Dit houdt 
in dat voldoende faciliteiten beschikbaar dienen te zijn 
om de toekomstige financieringsbehoefte af te dekken. 

Op korte en lange termijn willen we voldoende geld 
beschikbaar hebben om aan onze financiële verplich-
tingen te kunnen voldoen. Zowel het prognotiseren van 
de toekomstige financieringsbehoefte als het sturen op 
de operationele kasstromen en de rentedekkingsgraad 
zijn belangrijk bij het sturen van de organisatie.

Financiering
De financieringsbehoefte wordt bepaald door het saldo 
van de operationele, de (des)investeringskasstromen 
en de financieringskasstromen. Tekorten financieren we 
grotendeels met langlopende WSW-geborgde leningen. 
In lijn met onze strategie losten we in 2015 voor € 105 
miljoen aan leningen af. 

Liquiditeiten
Havensteder maakt prognoses van de liquiditeiten-
ontwikkeling op maandbasis voor een periode van 24 
maanden. Op basis van het financieel meerjarenplan, 
waarin de kasstromen uit het meerjaren investerings-
programma zijn opgenomen, stelden we een meerjarige 
liquiditeitenplanning op. 

Rentemanagement
Op basis van de liquiditeitenplanning en het bedrijfseco-
nomisch renterisico voeren we een actief rentemanage-
ment. Het toekomstig renterisico door rentewijzigingen 
en herfinancieringen is gedeeltelijk afgedekt met rente-
swaps. Bij renteswaps gaat het om contracten waarbij 
rentebetalingen tussen twee partijen worden geruild. 

Derivaten 
De derivatencontracten van Havensteder zijn zonder 
Credit Support Annex (CSA’s) afgesloten. Op deze 
contracten rust dus geen verplichting tot het afdragen 
(of ontvangen) van gelden tot zekerheid voor het 
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nakomen van verplichtingen aan de bank (zogenaamde 
margin calls). Wel bevat een aantal rentederivaten break 
clauses in de toekomst (vanaf 2020). In 2015 zijn geen 
derivatencontracten afgesloten. Vanaf 1 oktober 2012 
zijn de beleidsregels voor het gebruik van financiële 
derivaten door toegelaten instellingen van kracht. Met 
ingang van deze datum is het gebruik van derivaten aan 
strengere regels onderworpen. Financiële derivaten die 
vóór 1 oktober 2012 zijn aangeschaft, zijn in de meeste 
gevallen toegestaan.

Havensteder heeft alleen derivatencontracten die zijn 
afgesloten voor 1 oktober 2012. In deze contracten 
zijn clausules opgenomen die de uitoefening van het 
toezicht op de toegelaten instellingen kunnen belem-
meren. Havensteder zet de individuele gesprekken 

met de banken voort om te komen tot het verwijderen 
van de toezicht belemmerende bepalingen uit de deri-
vatencontracten en informeert Aw over de voortgang 
daarvan. 

In de jaarrekening is in de toelichting opgenomen:
•  op welke wijze Havensteder deze contracten inzet;
•  wat de omvang is van de derivatenportefeuille;
•  of een liquiditeitsbuffer van toepassing is;
• wat de toezichtbelemmerende bepalingen zijn.

Waar gaat ons geld naartoe?
Om ons huishoudboekje overzichtelijk te houden, laten 
we in onderstaande grafiek zien waar we het geld dat 
we van onze huurders ontvangen aan uitgeven, herre-
kend naar een maandelijkse huur van € 500.

9.3 KWALITATIEVE ANALYSE RESULTATEN 

Onze jaarrekening 2015 is opgesteld overeenkomstig 
de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 645 Toegelaten 
Instellingen voor de Volkshuisvesting. Doordat de waar-
deveranderingen in het woningbezit zo’n grote invloed 
hebben op het jaarresultaat, zijn de operationele resul-
taten – de uitkomsten van de keuzes die we zelf maakten 
in 2015 niet eenvoudig te interpreteren. In de tabel is 
daarom de resultatenrekening volgens operationele 
opstelling opgenomen, zie tabel 9.2.

Het resultaat zonder waarderingseffecten voor belas-
tingen komt over 2015 op € 63 miljoen positief. Dat is  
€ 58 miljoen beter dan begroot. 

De belangrijkste oorzaken zijn: 
 minder onrendabele investeringen 42 mln
 beter resultaat verkoop bestaand bezit/dispositie 14 mln
 hogere huuropbrengsten* 5 mln
 beter resultaat verkoop nieuwbouw/voorraad 3 mln
 lagere rentelasten 2 mln
 lagere lasten verhuur en beheer 1 mln
 hogere onderhoudslasten -/- 3 mln
 hogere overige lasten -/- 6 mln
  58 mln

*  Minder huurderving dan begroot en meer woningen 
dan begroot door stoppen dispositie.

Overige bedrijfslasten

Salarissen

Belastingen en heffingen

Aflossing

Rente

Onderhoud en investeringen

Waar gaat ons geld naartoe?

figuur 9.5 uitgaven Havensteder, herrekend naar een maandelijkse huur van € 500
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winst- en verliesrekening geconsolideerd
(x € 1.000), operationele indeling

jaarrekening 
2015 begroot 2015 verschil

huuropbrengsten

 
285.822 

 
280.099  5.723 

saldo servicecontracten  -2.844  -2.863  19 

lasten verhuur en beheeractiviteiten  -40.428  -41.063  635 

lasten onderhoudsactiviteiten  -68.239  -65.365  -2.874 

overige directe operationele lasten exploitatie bezit  -27.526  -21.393  -6.134 

netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille  146.785  149.416  -2.631 

omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling

 
12.617  7.082 

uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling inclusief 
organisatiekosten

 -12.107  -9.316 

netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling  510  -2.234  2.744 

verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

 
67.120 

 
118.767 

verkoopkosten inclusief organisatiekosten  -4.429  -4.797 

boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille  -60.364  -125.462 

netto gerealiseerd resultaat verkoop 
vastgoedportefeuille

 2.327  -11.492  13.820 

onrendabele investeringen  -2.355  -44.487  42.132 

niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille  49.018  71.537 

niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
bestemd voor verkoop

 345  -   

niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed verkocht 
onder voorwaarden

 436  5.722 

waardeveranderingen vastgoedportefeuille  47.444  32.772 

overige organisatiekosten
 

-4.409  -4.345  -64 

leefbaarheid  -8.254 
 

-8.542 
 

288 

waardeveranderingen van financiële vaste activa en van 
verplichtingen

 
996  62 

rentebaten en soortgelijke opbrengsten  338  22 

rentelasten en soortgelijke kosten  -72.277  -73.399 

waardeverandering derivaten  1.320  -   

saldo financiële baten en lasten
 

-71.940  -73.377  1.437
 

resultaat zonder waarderingseffecten voor 
belastingen

 
62.665 

 
4.939  57.726 

 tabel 9.2 resultatenrekening volgens operationele opstelling
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Com·wonen FBI
a. naam/rechtsvorm Com·wonen FBI / B.V.

b. vestigingsplaats Rotterdam

c. oprichtingsdatum 28 december 2007

d. duur overeenkomst onbeperkt

e. doelstelling Met name beleggen in registergoederen, effecten en schuldvor-
deringen; verstrekken van zekerheden, waaronder garanties en 
hypotheken.

f. aandeelhouders Havensteder 100%

g. ingebracht kapitaal-agio participanten totaal € 18.000 (ultimo 2014)

h. schuldverhoudingen met participanten € 12.096 (ultimo 2014)

i. verstrekte garanties participanten n.v.t. (ultimo 2014)

j. eigen vermogen verbinding € 12.047 (ultimo 2014)

k. omzet verbinding nihil (2014)

l. resultaat verbinding -/- € 49 (2014)

m. werkzaamheden en overige informatie In de B.V. vinden geen activiteiten plaats.

Durban Rotterdam Housing Project
a. naam/rechtsvorm Durban Rotterdam Housing Project / stichting

b. vestigingsplaats Rotterdam

c. oprichtingsdatum 25 januari 1999

d. duur overeenkomst Leningovereenkomst liep t/m 31 december 2011.

e. doelstelling Bijdragen leveren aan de opbouw van sociale volkshuisvesting in 
Durban (gemeente eThekwini), de Zuid-Afrikaanse zusterstad van 
Rotterdam; vindt plaats d.m.v. ondersteuning van een lokale woning-
corporatie met onder andere laagrentende medefinanciering van 
woningprojecten via een kredietfaciliteit.

f. bestuurders Natuurlijke personen, gerelateerd aan gemeente Rotterdam, woning-
corporaties, bouwsector.

g. ingebracht kapitaal-agio participanten totaal n.v.t. (ultimo 2014)

h. schuldverhoudingen met participanten n.v.t. (ultimo 2014)

i. verstrekte garanties participanten n.v.t. (ultimo 2014)

j. eigen vermogen verbinding € 35.000 (ultimo 2014)

k. omzet verbinding € 1.200 (2014)

l. resultaat verbinding -/- € 43.000 (2014) als gevolg van koersverschillen

m. werkzaamheden en overige informatie Corporatie First Metro (Durban) had per 31 122011 de volledige hoofdsom 
van de oorspronkelijke lening nog niet terugbetaald. Tot en met 2013 is 
ongeveer 80% van de oorspronkelijke lening alsnog afgelost. Het restant 
van de lening is afgelost in 2014.
In eerste instantie waren er 5 corporaties die 5% van hun lening niet 
opeisten, zodat dat geld beschikbaar zou zijn voor kennisuitwisselings-
projecten. In 2015 heeft DRHP bestuur besloten de stichting op te heffen 
omdat er geen meerwaarde meer is. Een koepelorganisatie in Zuid Afrika 
(NASHO) organiseert kennisuitwisseling. In 2016 wordt alles afgerond en 
krijgen ook die 5 corporaties hun geld terug.

Bijlage 1 : Verbindingen jaarverslag 2015

Havensteder kent een aantal verbindingen. Denk hierbij 
aan dochterondernemingen, deelnemingen in andere 
rechtspersonen en overige verbindingen, waarbij 
sprake is van bestuurlijke en/of financiële banden met 

rechtspersonen. Deze bijlage biedt inzicht in de werk-
zaamheden en financiële situatie van verbindingen. 
Naast vermelde verbindingen participeert Havensteder 
in enkele honderden VvE’s.
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Hofbogen
a. naam/rechtsvorm Hofbogen / B.V.

b. vestigingsplaats Rotterdam

c. oprichtingsdatum 22 december 2005

d. duur overeenkomst onbeperkt

e. doelstelling Na het afscheid van NS van het Hofpleinspoortracé in Rotterdam 
zorgdragen voor een nieuwe toekomst voor het monumentale complex; 
leefbaarheid verbeteren en wijkkracht rond het tracé versterken door 
het bieden van kansen aan gewenste bedrijvigheid onder en eventueel 
op de spoorbogen en in stations; exploitatie van bedrijfsruimten in het 
complex.

f. aandeelhouders Havensteder 50%, Vestia 50%

g. ingebracht kapitaal-agio participanten totaal € 9.618.000 (ultimo 2015)

h. schuldverhoudingen met participanten € 3.057.170 (ultimo 2015)

i. verstrekte garanties participanten n.v.t. (ultimo 2014)

j. eigen vermogen verbinding € 6.439.562 (ultimo 2015)

k. omzet verbinding € 838.769 (2015)

l. resultaat verbinding € 2.439.477 (2015)

m. werkzaamheden en overige informatie Verhuur van bedrijfsruimten; restauratie station Hofplein; er is over-
eenstemming bereikt met de betrokken partijen over het opstellen van 
een uitvoeringsplan voor het ontmantelen en lekvrij maken van het 
dak enerzijds en het herstellen en verhuurbaar maken van de in slechte 
staat verkerende boogruimten anderzijds.

I Tech You
a. naam/rechtsvorm I Tech You Rotterdam / Stichting

b. vestigingsplaats Rotterdam

c. oprichtingsdatum 19 juni 2012

d. duur overeenkomst onbeperkt

e. doelstelling Bevorderen bij de jeugd van belangstelling voor techniek in het alge-
meen en technische studies in het bijzonder, zowel in regionale als 
globale zin.

f. bestuurders Natuurlijke personen en Havensteder.

g. ingebracht kapitaal-agio participanten totaal n.v.t. (ultimo 2014)

h. schuldverhoudingen met participanten € 7.000 (ultimo 2014)

i. verstrekte garanties participanten n.v.t. (ultimo 2014)

j. eigen vermogen verbinding € 4.486 (ultimo 2014)

k. omzet verbinding € 34.500 (2014)

l. resultaat verbinding € 4.317 (2014)

m werkzaamheden en overige informatie Het opzetten en in stand houden van een high tech paviljoen, het 
verkrijgen van subsidies en het werven van fondsen en giften.
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Combinatie Pompenburg
a. naam/rechtsvorm Combinatie Pompenburg / v.o.f.

b. vestigingsplaats Rotterdam

c. oprichtingsdatum 10 juli 2012

d. duur overeenkomst Tot de realisatie van haar doel is bereikt en alle verplichtingen ter zake 
zijn nagekomen

e. doelstelling Het gezamenlijk en voor gemeenschappelijke rekening van Partijen:
a.  beheren van de onroerende zaken en ontwikkelingsrechten in het 

Plangebied die de Vennootschap (in eigendom) heeft verkregen;
b.  uitvoering geven aan de Overeenkomst Ontwikkelingsrecht 

Pompenburg indien en zodra de marktomstandigheden dat toelaten.

f. vennoten • Ontwikkelings- en Bouwcombinatie Hofplein V.O.F. (50%)
• Stichting Vestia Groep (25%)
• Stichting Havensteder (25%)

g. ingebracht kapitaal-agio participanten totaal • € 745.883  
•    3 percelen grond aan de Couwenburg, kadastraal bekend gemeente 

Rotterdam, sectie AD, nrs 473, 792 en 794, met bijbehorende ontwik-
kelingsrechten verkregen door vennoten in 2008 voor € 500.000

h. schuldverhoudingen met participanten Vordering op Havensteder € 77.020.
i. verstrekte garanties participanten n.v.t. (ultimo 2014)

j. eigen vermogen verbinding € 577.136 (ultimo 2014)

k. omzet verbinding n.v.t. (2014)

l. resultaat verbinding -/- € 4.229 (2014)

m. werkzaamheden en overige informatie Werkzaamheden conform doelstelling.

Stadsherstel Historisch Rotterdam
a. naam/rechtsvorm Stadsherstel Historisch Rotterdam / N.V.

b. vestigingsplaats Rotterdam

c. oprichtingsdatum 9 oktober 1980

d. duur overeenkomst onbeperkt

e. doelstelling Op maatschappelijk en economisch verantwoorde wijze behouden 
en exploiteren van monumentale en beeldbepalende gebouwen in 
Rotterdam e.o.

f. aandeelhouders • 79 aandeelhouders (ultimo 2013); 
• Havensteder bezit (1,1%) van de aandelen.

g. ingebracht kapitaal-agio participanten totaal € 12.512.635 (ultimo 2013)

h. schuldverhoudingen met participanten n.v.t. (ultimo 2013)

i. verstrekte garanties participanten n.v.t. (ultimo 2013)

j. eigen vermogen verbinding € 13.717.312 (ultimo 2013)

k. omzet verbinding € 1.548.744 (2013)

l. resultaat verbinding € 329.005 (2013)

m. werkzaamheden en overige informatie Diverse verwervings-, herbestemmings-, restauratie- en onderhouds-
activiteiten historische panden in Rotterdam; uitbreiding aandelen-
kapitaal met € 232.896 via stockdividend 2011.



jaarverslag 2015 |   61

Stads Vastgoed NV
a. naam/rechtsvorm Stads Vastgoed / N.V.

b. vestigingsplaats Rotterdam

c. oprichtingsdatum 5 oktober 1989

d. duur overeenkomst Ontbonden per 29 april 2014.

e. doelstelling Bijdrage leveren aan de verbetering van woningen in kwetsbare buurten 
binnen de Rotterdamse regio; meer specifiek via het verwerven van in 
slechte staat verkerende panden, deze verbeteren en weer verkopen 
aan met name eigenaar-bewoners.

f. aandeelhouders • BAM Woningbouw (2,4%) 
• Bank Nederlandse Gemeenten (4,3%) 
• Havensteder (39,2%) 
• gemeente Rotterdam (14,9%) 
• Vestia/Stadswonen (19,6%) 
(nota bene: 19,6% aandelen ingekocht/nog niet ingetrokken)

g. ingebracht kapitaal-agio participanten totaal n.v.t. (ultimo 2014)

h. schuldverhoudingen met participanten n.v.t. (ultimo 2014)

i. verstrekte garanties participanten n.v.t. (ultimo 2014)

j. eigen vermogen verbinding n.v.t. (ultimo 2014)

k. omzet verbinding nihil (2014)

l. resultaat verbinding nihil (2014)

m. werkzaamheden en overige informatie De vennootschap is ontbonden in 2014. Havensteder vervult de functie 
van bewaarder van boeken en bescheiden.

Verolme Boulevard
a. naam/rechtsvorm Verolme Boulevard / B.V.

b. vestigingsplaats Rotterdam

c. oprichtingsdatum 28 december 2007

d. duur overeenkomst onbeperkt

e. doelstelling Verkrijgen, vervreemden, bezwaren, beheren, ontwikkelen, renoveren, in 
stand houden, verhuren, exploiteren, realiseren, verkopen van onroerende 
zaken. Deze activiteiten hebben betrekking op de Verolme- en YVC-locatie, 
een ontwikkellocatie voor woningbouw in Rotterdam/Ridderkerk.

f. aandeelhouders • Dura Vermeer Bouw Zuid West B.V. (DVBZW) (33%)
• Havensteder (67%)

g. ingebracht kapitaal-agio participanten totaal € 21.468.204 (ultimo 2015)

h. schuldverhoudingen met participanten € 7.164.453 achtergestelde lening van DVBZW (ultimo 2015);  
kortlopende schulden aan Havensteder € 1.742.709 (ultimo 2015);  
kortlopende schulden aan DVBZW € 1.783.808 (ultimo 2015).

i. verstrekte garanties participanten n.v.t. (ultimo 2015)

j. eigen vermogen verbinding € 21.460.774 (ultimo 2015)

k. omzet verbinding € 0 (2015)

l. resultaat verbinding € 0 (2015)

m. werkzaamheden en overige informatie Bezit van ca. 18,5 ha bedrijfsterrein in Rotterdam/Ridderkerk, omvattende 
een voormalige scheepswerf, met buitendijks terrein, kades en haven; 
tijdelijk verhuurd; op termijn ontwikkeling van circa 1.500 woningen. De 
vennootschap heeft per 1 juli 2015 op het grootste deel van haar terrein 
een recht van opstal verleend voor de duur van een jaar aan de Stichting 
Exploitatie Verolme Boulevard. De stichting is hiervoor een retributie 
verschuldigd aan de vennootschap. Deze retributie staat verantwoord 
onder de post resultaat tijdelijke exploitatie; Het resultaat van de tijdelijke 
exploitatie wordt verwerkt in de voorraad onderhanden werk.
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VVE 010
a. naam/rechtsvorm VvE-010 / stichting

b. vestigingsplaats Rotterdam

c. oprichtingsdatum 20 januari 2009

d. duur overeenkomst onbeperkt

e. doelstelling Ondersteunen, reactiveren, stimuleren, adviseren van verenigingen 
van eigenaren van appartementscomplexen; dit teneinde onderhouds-
achterstanden weg te werken, zogenaamde ‘slapende verenigingen’ 
tot leven te wekken en te komen tot doelmatig en efficiënt beheer 
en exploitatie, gericht op langdurige instandhouding van beheerde 
gebouwen.

f. bestuurders gemeente Rotterdam, Woonstad Rotterdam, Woonbron, Havensteder

g. ingebracht kapitaal-agio participanten totaal € 1.956.875 (ultimo 2014)

h. schuldverhoudingen met participanten n.v.t. (ultimo 2014)

i. verstrekte garanties participanten n.v.t. (ultimo 2014)

j. eigen vermogen verbinding € 209.126 (ultimo 2014)

k. omzet verbinding € 310.584 (2014)

l. resultaat verbinding -/- € 323.119 (2014)

m. werkzaamheden en overige informatie Eind 2014 een beheerportefeuille van circa 175 VvE’s.

WOM Mathenesserkwartier
a. naam/rechtsvorm WOM Mathenesserkwartier / B.V.

b. vestigingsplaats Rotterdam

c. oprichtingsdatum 27 januari 2004

d. duur overeenkomst onbeperkt

e. doelstelling In het belang van de volkshuisvesting werkzaam zijn door 
met name verwerven, verbeteren, exploiteren van panden als 
WijkOntwikkelingsMaatschappij in het Mathenesserkwartier (Rotterdam 
West).

f. aandeelhouders • Gebr. Verschoor (33 1/3%)
• Woonbron (33 1/3%)
• Havensteder (33 1/3%)

g. ingebracht kapitaal-agio participanten totaal € 2.688.000 (ultimo 2013)

h. schuldverhoudingen met participanten n.v.t. (ultimo 2013)

i. verstrekte garanties participanten n.v.t. (ultimo 2013)

j. eigen vermogen verbinding € 3.025.656 (ultimo 2013)

k. omzet verbinding € 540.668 (2013)

l. resultaat verbinding € 20.114 (2013)

m. werkzaamheden en overige informatie Het bezit van de WOM omvat panden met een totale boekwaarde van 
€ 7,9 miljoen (ultimo 2013); voornemen is om de WOM binnen enkele 
jaren te beëindigen.
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bijlage 2: kengetallen

vastgoed in exploitatie 31-12-2015 31-12-2014

woongelegenheden* 44.225 44.738

bedrijfsruimten, garages e.d. 5.158 5.340

totaal aantal vhe’s 49.383 50.078
* Vanaf 2013 worden de kamers vermeld (conform dVi) i.p.v. het gebouw.

prijs/kwaliteit vastgoed 2015 2014

gemiddeld aantal punten woningwaardering

136,0 124,4

gemiddelde netto huur woningen per maand 522 507

gemiddelde prijs per punt 3,84 4,08

onderhoudskosten per woongelegenheid 1.526 1.349

verhuur vastgoed 2014 2014

verhuringen in % van totaal woningbezit

6,79% 7,68%

leegstandsderving in % jaarhuur 2,31% 2,60%

huurachterstand huidige huurders in % jaarhuur 2,67% 2,40%

huurachterstand vertrokken huurders in % jaarhuur 1,76% 2,15%

balans / verlies- en winstrekening 2015
2014 op 

marktwaarde
2014 op 

bedrijfswaarde

eigen vermogen totaal

2.367.615 2.243.978 415.287

voorzieningen totaal 30.306 37.809 25.908

huren totaal 285.822 277.819 277.819

jaarresultaat totaal 123.637 206.497 -20.771

financiële continuïteit 2015
2014 op 

marktwaarde
2014 op 

bedrijfswaarde

solvabiliteit in % 54,2 51,4 16,5

direct rendement % 3,6 3,7

rentabiliteit totaal vermogen in %  4,3  6,5  2,4 

rentabiliteit eigen vermogen (voor belasting) in %  4,8  9,4  -3,5 

rentabiliteit vreemd vermogen in %  4,0  4,0  4,0 

cash flow (operationeel) per verhuureenheid  1.185  967  967 

eigen vermogen per verhuureenheid  47.944  44.810  8.293 
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Geconsolideerde jaarrekening 2015 

Geconsolideerde balans

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

Geconsolideerd kasstroomoverzicht
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Geconsolideerde balans (voor resultaatbestemming) 

activa ref. 31-12-2015 31-12-2014

vaste activa

materiële vaste activa 1
onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 1.1 20.954 23.788

20.954 23.788

vastgoedbeleggingen 2
sociaal vastgoed in exploitatie 2.1 3.717.600 3.727.515
commercieel Vastgoed in exploitatie 2.2 385.596 387.869
onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 2.3 99.779 96.713
vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 2.4 5.609 3.954

4.208.584 4.216.051

financiële vaste activa 3
deelnemingen 3.1 3.366 147

latente belastingvorderingen 3.2 45.803 39.421

leningen UG 3.3 2.074 4.510

51.243 44.078

totaal vaste activa 4.280.781 4.283.917

vlottende activa

voorraden 4
vastgoed bestemd voor verkoop 4.1 2.546 12.287
grond 4.2 21.066 20.887

overige voorraden 4.3 4.868 4.969

28.480 38.143

vorderingen 5
huurdebiteuren 5.1 4.759 4.065
gemeenten 5.2 10 33

belastingen en premies sociale verzekeringen 5.3 10 26

overige vorderingen 5.4 6.802 5.340

overlopende activa 5.5 6.986 6.242

18.567 15.706

liquide middelen 6 36.889 24.129

totaal vlottende activa 83.936 77.978

totaal activa 4.364.717 4.361.895

66 |   Havensteder
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passiva ref. 31-12-2015 31-12-2014

groepsvermogen 7 2.367.615 2.243.978

voorzieningen 8
voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 8.1 28.939 33.694

voorziening reorganisatiekosten 8.2 249 825

voorziening deelnemingen 8.3 291 2.607

overige voorzieningen 8.4 827 683
30.306 37.809

langlopende schulden 9
leningen overheid 9.1 43.071 54.569

leningen kredietinstellingen 9.2 1.662.206 1.744.021

verplichtingen verkoop onder voorwaarden 9.3 97.358 94.601

overige schulden 9.4 37.807 39.000

1.840.442 1.932.191

kortlopende schulden 10
schulden aan kredietinstellingen 10.1 54.766 67.162

schulden aan leveranciers 10.2 10.925 16.072

schulden aan groepsmaatschappijen 10.3 1.311 1.360

belastingen en premies sociale verzekeringen 10.4 6.081 3.961

schulden ter zake van pensioenen 10.5 4 0

overlopende passiva 10.6 53.267 59.362

126.354 147.917

totaal passiva 4.364.717 4.361.895
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Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2015 

ref.
jaarrekening 

2015
vergelijkende 

cijfers 2014

huuropbrengsten 11
 

285.822 
 

277.819 

opbrengst servicecontracten 12  24.820  24.385 

lasten servicecontracten 13  -27.664  -27.306 

lasten verhuur en beheeractiviteiten 14  -40.428  -40.591 

lasten onderhoudsactiviteiten 15  -68.239  -61.416 

overige directe operationele lasten exploitatie bezit 16  -27.526  -23.992 

netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille  146.785  148.900 

omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 17  12.617  14.826 

uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling inclusief organisatiekosten 18  -12.107  -14.560 

netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling  510  266 

verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 19
 

67.120 
 

43.766 

verkoopkosten inclusief organisatiekosten 20  -4.429  -3.763 

boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille 21  -60.364  -40.158 

netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille  2.327  -156 

overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 22
 

-2.355  1.175 

niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 23  49.018  169.834 

niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd 
voor verkoop

24  345  -33 

niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed verkocht onder 
voorwaarden

25  436  960 

waardeveranderingen vastgoedportefeuille  47.444  171.935 

overige organisatiekosten 26  -4.409  -11.685 

leefbaarheid 27
 

-8.254  -8.385 

waardeveranderingen van financiële vaste activa en van verplichtingen 28  996  1.330 

eentebaten en soortgelijke opbrengsten 29  338  541 

rentelasten en soortgelijke kosten 30  -72.277  -75.766 

waardeverandering derivaten 31  1.320  -15.971 

saldo financiële baten en lasten  -69.622  -89.866 

resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen  114.781  211.009 
belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 32 6.361 -2.158

resultaat deelnemingen 33 2.495 -2.354

resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 
 

123.637 206.497

buitengewoon resultaat na belastingen  -    -   

resultaat na belastingen 123.637 206.497
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geconsolideerd kasstroomoverzicht 2015 - directe methode

2015 2014

ontvangsten van huurders  307.160  302.087 

ontvangsten van subsidiegevers  -    -   

ontvangsten van overige  -    -   
 307.160  302.087

betalingen aan werknemers  28.026  35.260 

betalingen aan leveranciers onderhoud  66.136  54.024 

betalingen uit hoofde van zakelijke lasten  35.174  42.073 

betalingen aan overige  45.229  48.582 

 174.565  179.939

kasstroom uit bedrijfsoperaties  132.595  122.148

ontvangen interest  -41  -937 

ontvangen dividenden

ontvangst wegens buitengewone bate

betaalde interest  74.134  74.684 

betaalde winstbelasting

betaald wegens buitengewone last

 74.093  73.747

kasstroom uit operationele activiteiten  58.502  48.401

investeringen in immateriële vaste activa

desinvesteringen immateriële vaste activa

investeringen in materiële vaste activa

desinvesteringen materiële vaste activa

investeringen in vastgoedbeleggingen  -23.135  -30.978 

desinvesteringen vastgoedbeleggingen  83.380  68.760 

investeringen in financiële vaste activa  -   

desinvesteringen financiële vaste activa  142  -699 

kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten  60.387  37.083

mutatie rekening-courantschuld kredietinstellingen

ontvangsten uit kortlopende schulden  -496 

ontvangsten uit langlopende schulden  6.000  78.360 

aflossingen van langlopende schulden  -111.634  -115.187 

betaalde dividenden  -   

mutatie langlopende effecten (aankoop, verkoop)  -   

kasstroom uit financieringsactiviteiten  -106.130  -36.827

mutatie liquide middelen
 

12.759  48.656

liquiditeitsverloop
liquide middelen per 1-1  24.130  -24.526 

liquide middelen per 31-12  36.889  24.130 

toe- of afname liquide middelen  12.759  48.656 



70 |   Havensteder

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE 
JAARREKENING 

ALGEMENE TOELICHTING

Algemeen
Woningcorporatie Havensteder is een stichting met de 
status van “toegelaten instelling volkshuisvesting”. De 
statutaire vestigingsplaats is Rotterdam. De activiteiten 
bestaan voornamelijk uit de exploitatie en ontwikkeling 
van woningen voor de sociale huursector. De stichting is 
werkzaam binnen de wetgeving vanuit de Woonwet en 
het Besluit beheer sociale-huursector.
Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 
1 januari 2015 tot en met 31 december 2015. Alle 
bedragen zijn x € 1.000 tenzij anders vermeld. De winst-
en-verliesrekening is opgesteld volgens de functionele 
indeling.

In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referen-
ties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen 
naar de toelichting. Toelichtingen op posten in de balans 
en de winst-en-verliesrekening worden in de jaarreke-
ning genummerd.

Continuïteit
In 2015 is de Herzieningswet van kracht geworden. 
Daarnaast is het woningwaarderingsstelsel gewijzigd en 
is een sociaal huurakkoord tussen Woonbond en Aedes 
gesloten. Grote wijzigingen in onze omgeving die we het 
hoofd zullen bieden. De wijze waarop we dat doen hebben 
we vastgelegd in de herijkte portefeuille- en financiële 
strategie. Deze strategie heeft tot doel om ook op lange 
termijn in de huisvesting van onze doelgroep te voor-
zien. We bouwen daarin voort op de weg die we eerder 

insloegen. Deze strategie vormt de basis om met onze 
stakeholders afspraken te maken voor de verdere invulling 
aan de vereisten uit de Herzieningswet. Door uitvoering 
te geven aan deze strategie bereiken we onze doelstel-
lingen binnen het tijdspad en de randvoorwaarden die we 
daaraan gesteld hebben, nu in en de toekomst.

Stelselwijziging
In 2015 is er sprake van een stelselwijziging, omdat 
de nieuwe woningwet een andere verplichte waarde-
ringsmethodiek voortschrijft. Tot en met 2014 werd het 
sociaal vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen de 
actuele waarde gebaseerd op de bedrijfswaarde. Vanaf 
2015 vindt waardering tegen reële waarde plaats. Voor 
het sociaal vastgoed betreft dit actuele waarde geba-
seerd op marktwaarde in verhuurde staat met inachtne-
ming van de relevante feiten en omstandigheden van de 
markt waarop de toegelaten instellingen actief zijn en de 
bepalingen zoals opgenomen in het BBSH. Het sociaal 
vastgoed in exploitatie wordt hiermee geclassificeerd 
als vastgoedbelegging. 

Als gevolg van deze stelselwijziging is de waarde van 
het sociaal vastgoed in exploitatie begin 2015 € 1.836,0 
miljoen hoger dan eind 2014, is de actieve latentie vast-
goed bestemd voor verkopen € 4,7 miljoen hoger dan 
eind 2014, is de voorziening voor latente belastingen 
(inzake vastgoed bestemd voor verkopen) € 1,6 miljoen 
lager dan eind 2014 en is het vermogen per 1 januari 
2015 herrekend. Het groepsvermogen / eigen vermogen 
is toegenomen met een bedrag van € 1.842,3 miljoen, 
welk bedrag is verwerkt in de overige reserves. 

Onderverdeeld in gerealiseerd vermogen en niet-
gerealiseerd vermogen is het groepsvermogen / eigen 
vermogen per 1-1-2015 als volgt gewijzigd:
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De toename van de reserve ongerealiseerde herwaar-
dering ad € 1.776 miljoen vormt vermogen waarvan 
Havensteder verwacht dat deze ook in de toekomst niet 
realiseerbaar zal blijken, gegeven haar volkshuisveste-
lijke doelstellingen. 

De vergelijkende cijfers over het boekjaar 2014 zijn 
herrekend naar de nieuwe waarderingsgrondslagen.

stand per 1-1-2015 vóór stelselwijziging na stelselwijziging

gerealiseerd vermogen -477.893 -411.684

reserve ongerealiseerde herwaardering 893.180 2.669.283

eigen vermogen 415.287 2.257.599
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De effecten van de stelselwijziging op de jaarrekening kunnen als volgt worden uitgesplitst:

effect op balansposten per 31-12-2015
zonder 

stelselwijziging
met 

stelselwijzing
invloed 

stelselwijziging

materiële vaste activa 1.843.626 20.953 -1.822.673

vastgoedbeleggingen 490.984 4.208.584 3.717.600

latente belastingvorderingen 39.370 45.803 6.433

eigen vermogen 466.254 2.367.615 1.901.361

effect op balansposten per 31-12-2014
zonder 

stelselwijziging
met 

stelselwijzing
invloed 

stelselwijziging

materiële vaste activa 1.828.544 23.788 -1.804.756

vastgoedbeleggingen 575.444 4.216.154 3.640.710

latente belastingvorderingen 34.681 39.421 4.740

voorziening latente belasting -1.618 0 1.618

eigen vermogen 415.287 2.257.599 1.842.312

effect op posten winst-en-verliesrekening 2015
zonder 

stelselwijziging
met 

stelselwijzing
invloed 

stelselwijziging

afschrijvingen vastgoed in exploitatie -135.622 0 135.622

boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -42.882 -60.364 -17.482

gerealiseerde herwaardering a.g.v. afschrijving 62.442 0 -62.442

niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 3.355 49.018 45.664

niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed verkocht 
onder voorwaarden

1.102 345 -757

belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 6.286 6.361 75

resultaat na belastingen 22.957 123.637 100.679

effect op posten winst-en-verliesrekening 2014
zonder 

stelselwijziging
met 

stelselwijzing
invloed 

stelselwijziging

afschrijvingen vastgoed in exploitatie -137.316 0 137.316

boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -19.261 -40.158 -20.897

gerealiseerde herwaardering a.g.v. afschrijving 54.634 0 -54.634

niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 5.630 169.834 164.204

niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed verkocht 
onder voorwaarden

1 960 959

belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -3.998 -2.158 1.840

resultaat na belastingen -20.771 208.017 228.788

De effecten van de stelselwijziging op de vergelijkende cijfers kunnen als volgt worden uitgesplitst: 
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Ten opzichte van 2014 is eveneens gewijzigd de wijze 
waarop woningen worden toegewezen aan de commer-
ciële dan wel de sociale vastgoedportefeuille. Vorig jaar 
werd gecategoriseerd op basis van de huurprijs per 
balansdatum, in 2015 vindt de indeling plaats op basis 
van de huur bij aanvang van het huurcontract. Omdat 
de woningen in deze jaarrekening in beide gevallen op 
marktwaarde worden gewaardeerd heeft deze verande-
ring geen afzonderlijke invloed op het vermogen en het 
resultaat. 

Voor een toelichting met betrekking tot invloed van de 
stelselwijziging binnen de post Vastgoedbeleggingen 
per 1-1-2015 wordt verwezen naar de toelichting op 
betreffende balanspost.

De laatste stelselwijziging die in deze jaarrekening is 
doorgevoerd heeft betrekking op het sociaal vastgoed in 
ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie. Voorheen 
werd dit gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs met in 
voorkomende gevallen een bijzondere waardevermin-
dering wanneer de bedrijfswaarde van de na opleve-
ring te verhuren objecten lager is dan de verwachte 

stichtingskosten en gerubriceerd onder de materiële 
vaste activa. In jaarrekening 2015 wordt de post geru-
briceerd onder de vastgoedbeleggingen en, na eerste 
waardering tegen verkrijgingsprijs, gewaardeerd tegen 
de reële waarde. De reële waarde van een vastgoedbe-
legging in ontwikkeling wordt bepaald door de waarde-
bepaling, waartegen het object bij oplevering het beste 
kan worden aangewend, onder aftrek van de nog te 
besteden kosten. Als gevolg van deze stelselwijziging 
is de waarde van het sociaal vastgoed in ontwikkeling 
bestemd voor eigen exploitatie begin 2015 € 0,1 miljoen 
lager dan eind 2014, de voorziening onrendabele inves-
teringen en herstructureringen € 13,5 miljoen hoger 
(meer negatief) dan eind 2014 en is het vermogen per 
1 januari 2015 herrekend. Het groepsvermogen / eigen 
vermogen is afgenomen met een bedrag van € 13,6 
miljoen, welk bedrag is verwerkt in de overige reserves. 
Het resultaat over 2014 is als gevolg van deze stelselwij-
ziging met € 1,5 miljoen afgenomen. 

Ten behoeve van de aansluiting op de balans en verge-
lijkende cijfers is de invloed van de twee stelselwijzi-
gingen als volgt samengevat:
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31-12-14

eigen vermogen zonder stelselwijzigingen 415.287

invloed stelselwijziging sociaal vastgoed in exploitatie 1.842.312

eigen vermogen na stelselwijziging sociaal vastgoed in exploitatie 2.257.599

invloed stelselwijziging sociaal vastgoed in ontwikkeling -13.621

eigen vermogen na stelselwijzigingen 2.243.978

2014

resultaat na belastingen zonder stelselwijzigingen -20.771

invloed stelselwijziging sociaal vastgoed in exploitatie 228.788

resultaat na stelselwijziging sociaal vastgoed in exploitatie 208.017

invloed stelselwijziging soc. vastgoed in ontwikkeling (op overige waardeveranderingen) -1.520

resultaat na belasting na stelselwijzigingen 206.497

Presentatiewijziging
In eerdere jaarrekeningen werd huur vooruitontvangen 
door afkoop van de huur gepresenteerd als egalisatie-
rekening. Omwille van vergelijkbaarheid met sectorge-
noten is deze post in deze jaarrekening gepresenteerd 
als vooruitontvangen huur onder de overige schulden 
onder de langlopende schulden.

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

Havensteder zich verschillende oordelen en maakt schat-
tingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarreke-
ning opgenomen bedragen. Indien het voor het geven 
van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht nood-
zakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen 
inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen 
bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Transacties verbonden partijen
Met de meeste deelnemingen heeft Havensteder naast 
een aandelenbelang ook een zakelijke relatie, waarbij 
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producten en/of diensten van de betreffende deelnemingen 
worden afgenomen of uitbesteed. Deze transacties zijn 
steeds gebaseerd op gebruikelijke contractuele afspraken 
waarbij marktconforme condities zijn overeengekomen. 

Grondslagen voor de consolidatie
De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen 
en de andere in de consolidatie betrokken rechtsper-
sonen en vennootschappen zijn volledig in de geconso-
lideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van 
de onderlinge verhoudingen en transacties. Belangen 
van derden in het vermogen en in het resultaat van de 
groepsmaatschappijen zijn afzonderlijk in de geconsoli-
deerde jaarrekening tot uiting gebracht.

De resultaten van nieuw verworven groepsmaatschappijen 
en de andere in de consolidatie meegenomen rechtsper-
sonen en vennootschappen worden geconsolideerd vanaf 
de overnamedatum. Op die datum worden de activa, voor-
zieningen en schulden gewaardeerd tegen de in de conso-
lidatie begrepen rechtspersonen en vennootschappen.

Proportioneel geconsolideerd
De financiële gegevens van Verolme Boulevard BV (joint 
venture) zijn proportioneel (voor een evenredig deel) in 
de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder elimi-
natie van de onderlinge verhoudingen en transacties. 

Verolme Boulevard BV, te Rotterdam (66,67% belang) 
projectontwikkeling. In de aandeelhoudersovereenkomst 
is opgenomen dat beide aandeelhouders tot het moment 
dat uit de eerste fase van het project, opbrengsten zullen 
worden gegenereerd elk voor een gelijk deel risico dragen.

Niet geconsolideerd
Overige deelnemingen, gewaardeerd op 
nettovermogenswaarde of verkrijgingsprijs
•  Wijkontwikkelingsmaatschappij Mathenesserkwartier 

BV, te Rotterdam (33,33% belang) 
projectontwikkeling.

•  Hofbogen BV, te Rotterdam (50,0% belang) project-
ontwikkeling, (wordt niet geconsolideerd o.b.v. geen 
overheersende zeggenschap).

•  Stadsherstel Historisch Rotterdam NV, te Rotterdam 
(1,10% belang).

•  Com·wonen FBI BV (100% belang) te Rotterdam 
wordt niet geconsolideerd o.b.v. te verwaarlozen 
betekenis.

•  Combinatie Pompenburg v.o.f. te Rotterdam (25,00% 
belang) projectontwikkeling, (wordt niet geconsoli-
deerd o.b.v. geen overheersende zeggenschap).

Havensteder heeft de volgende verbindingen  
(alle te Rotterdam): 
•  Stichting VvE-010
•  Stichting Durban Rotterdam Housing Project
•  Stichting I Tech You
Deze verbindingen worden niet geconsolideerd, omdat 
geen sprake is van een economische eenheid.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN 
PASSIVA

Regelgeving
De geconsolideerde jaarrekening van Havensteder 
is opgesteld in overeenstemming met artikel 35 van 
de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuis-
vesting 2015, artikel 30 en 31 van Besluit toegelaten 
instellingen volkshuisvesting (BTIV) 2015, richtlijn 
645 van Richtlijnen voor de jaarverslaggeving en de 
Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
(‘WNT’). In artikel 127, tweede lid van het BTIV is 
bepaald dat het Besluit beheer sociale-huursector (het 
BBSH) tot 1 januari van het eerstvolgende verslagjaar 
na inwerkingtreding van de Woningwet van toepassing 
blijft voor de jaarrekening, het jaarverslag, het volks-
huisvestingverslag en het onderzoeken en beoordelen 
van die verslagen. Dit betekent dat voor het verslagjaar 
2015, het juridisch kader zoals volgt uit het BBSH van 
kracht is gebleven. In dit besluit wordt voorgeschreven 
Titel 9 Boek 2 BW toe te passen, behoudens enkele 
uitzonderingen van specifieke aard. 

Algemeen
Activa en verplichtingen worden in het algemeen 
gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs- of vervaardi-
gingsprijs of actuele waarde. Indien geen specifieke 
waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering 
plaats tegen de verkrijgingsprijs.

VASTE ACTIVA 
 
MATERIËLE VASTE ACTIVA

(On)roerende zaken ten dienste van de exploitatie
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de 
exploitatie worden gewaardeerd tegen verkrijgings- 
over vervaardigingsprijs, onder aftrek van cumulatieve 
afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. 
De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte 
gebruiksduur, rekening houdend met een eventuele 
restwaarde. Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare 
activa worden gewaardeerd tegen verwachte directe 
opbrengstwaarde. 

VASTGOEDBELEGGINGEN

Sociaal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vast-
goedbelegging en commercieel vastgoed in exploitatie

Typering
Sociaal vastgoed omvat woningen in exploitatie die 
op contractdatum een huurprijs kennen onder of gelijk 
aan de dan geldende liberalisatiegrens, het maatschap-
pelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed. De 
liberalisatiegrens is een algemeen huurprijsniveau dat 
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jaarlijks door de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties wordt vastgesteld. In 2015 bedraagt 
deze grens € 710,68 (2014: € 699,48). Maatschappelijk 
vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat is verhuurd 
aan maatschappelijke organisaties, waaronder zorg-, 
welzijns-, onderwijsinstellingen en culturele instellingen 
en dienstverleners en tevens is vermeld op de bijlage 
zoals deze is opgenomen in de Beschikking van de 
Europese Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande 
de staatssteun voor toegelaten instellingen.

Commercieel vastgoed omvat woningen in exploitatie 
die op contractdatum een huurprijs kennen boven de 
dan geldende liberalisatiegrens, het bedrijfsonroerend 
goed (BOG) en het overig commercieel vastgoed. 

Kwalificatie
Het beleid van Havensteder is er op gericht de vastgoed-
portefeuille continu te verversen. Voor het merendeel 
van het sociale vastgoed vindt optimalisatie van het 
financiële rendement plaats. Een deel van de porte-
feuille is gealloceerd voor verkoop, een deel voor het 
maximaliseren van de vraaghuur en een deel voor 
renovatie en herstructurering gericht op waarde ontwik-
keling. Daarmee kwalificeert Havensteder als vastgoed-
belegger en het sociaal en commercieel vastgoed als 
vastgoedbelegging.

Waarderingsgrondslag
Het vastgoed in exploitatie wordt bij eerste verwerking 
tegen verkrijgings-of vervaardigingsprijs gewaardeerd 
en daarna tegen de reële waarde, zijnde marktwaarde 
in verhuurde staat met inachtneming van de relevante 
feiten en omstandigheden van de markt waarop de 
toegelaten instellingen actief zijn en de bepalingen zoals 
opgenomen in het BBSH. 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 contract-
periode in acht te nemen) aannames en uitgangspunten 
zijn gebaseerd op gegevens van de markt waarop de 
toegelaten instellingen actief zijn. De actuele waarde is 
gebaseerd op de IPD systematiek. De marktwaardewaar-
deringen zijn tot stand gekomen met inachtneming van 
het waarderingsprotocol, de procesrichtlijnen en uitvoe-
ringsrichtlijnen zoals door IPD gedefinieerd. IPD hanteert 
het waardebegrip van de marktwaarde in verhuurde 
staat: Het bedrag dat het complex bij complexge-
wijze verkoop naar schatting zal opbrengen nadat de 
verkoper het complex na de beste voorbereiding op de 
gebruikelijke wijze in de markt heeft aangeboden en 
waarbij de koper de onroerende zaak aanvaardt onder 

gestanddoening van de lopende huurovereenkomsten 
met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Om de 
uiteindelijke marktwaarde in verhuurde staat te bepalen 
worden de kosten koper in mindering gebracht.

Voor het bepalen van de marktwaarde in verhuurde staat 
maakt het IPD/Ortec rekenmodel1 gebruik van een Netto 
Contante Waardeberekening (NCW), ook wel Discounted 
Cash Flow (DCF) genaamd. Dit betekent dat voor een 
toekomstige periode van 15 jaar zo goed mogelijk de 
inkomsten en uitgaven worden geschat met gebruik-
making van een mutatiegraad en een indexeringsvoet 
en dat deze aan de hand van een disconteringsvoet 
‘contant’ worden gemaakt naar het heden. Daarnaast 
wordt met behulp van een exit yield, na afloop van de 
DCF-periode van 15 jaar, een eindwaarde bepaald. 

Ten aanzien van woningen wordt het inschatten van 
kosten en opbrengsten gedaan aan de hand van twee 
scenario’s: doorexploiteren en uitponden. Bij doorexploi-
teren is de veronderstelling dat het volledige complex 
in bezit blijft gedurende de volledige DCF-periode. Bij 
uitponden is de veronderstelling dat zo snel mogelijk tot 
verkoop van individuele woningen wordt overgegaan. Bij 
beide scenario’s wordt ervan uitgegaan dat het object/
complex eerst in zijn geheel aan een derde wordt verkocht 
en dat deze derde de afweging maakt tussen beide scena-
rio’s. De hoogste van de twee scenario’s bepaalt de uitein-
delijke marktwaarde in verhuurde staat. Het inschatten 
van opbrengsten bij bedrijfsonroerend goed en maat-
schappelijk vastgoed gaat op een andere wijze dan bij de 
woningwaarderingen. De huurinkomsten worden bepaald 
aan de hand van lopende huurcontracten gedurende de 
looptijd van deze contracten. Bij afwezigheid van en na 
afloop van een contract wordt de markthuur genomen ter 
bepaling van de huurinkomsten. 

Het inschatten van de kosten en opbrengsten wordt op 
basis van een marktconform uitgangspunt gedaan. De 
eigen in het verleden gerealiseerde kosten worden dus 
niet naar de toekomst geprojecteerd en er wordt binnen 
de DCF berekening gestreefd naar opbrengstenmaxima-
lisatie. Eigen voorgenomen huurbeleid wordt dus ook 
niet ingerekend naar de toekomst. Per complex wordt 
uiteindelijk het scenario met de hoogste uitkomst gelijk 
gesteld aan het begrip ‘marktwaarde’.

De gehanteerde disconteringsvoet is opgebouwd uit een 
vast basisdeel dat bestaat uit een 24 maands gemid-
delde van de 10 jaars EURO IRS. Op deze basis komt 
een opslag waarin risico’s tot uiting komen die onder 
andere betrekking hebben op de algemene risico’s voor 
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1  De waardering wordt opgesteld met het oog op rendementsprestatiemeting en -vergelijking op vastgoed. Deze waarde geeft een goede indicatie van wat de marktwaarde 
van een complex respectievelijk een portefeuille op een bepaald moment is, gegeven het specifiek gedefinieerde waardebegrip en een daarvan afgeleid waardescenario. 
Deze waarde indicatie kan afwijken van de prijs die op enig moment in het kader van concrete- aan- en verkooptransacties gerealiseerd kan worden.
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het investeren in onroerend goed, locatie specifieke 
risico’s en segment specifieke risico’s. 
De eindwaarde geeft aan in welke mate het vastgoed 
onderhevig is aan veroudering en welke potentie het 
bezit heeft aan het einde van de 15-jarige exploita-
tieperiode. Veroudering is grofweg in drie typen te 
onderscheiden: 
• locatieveroudering; 
• economische / markttechnische veroudering en
• technische veroudering.

Veroudering komt tot uiting in de rendementseis (exit 
yield) die een belegger heeft als hij het bezit aan het 
einde van de 15-jaars periode wil (ver)kopen. Er wordt 
dus meer rendement gevraagd dan in jaar 1 van de 
exploitatieperiode. Uitgangspunt is dan ook dat het 
Bruto Aanvangs Rendement lager ligt dan de exit yield. 
Het tweede uitgangspunt is gerelateerd aan de potentie 
van een object aan het einde van de 15-jarige exploi-
tatieperiode. Hierbij zijn de mate waarin uitponding in 
het object heeft plaats gevonden, de bouwperiode en 
de locatie van invloed. De eindwaarde wordt berekend 
door de jaarlijkse huuropbrengst te delen door de exit 
yield.

Voor alle gehanteerde aannames en uitgangspunten 
(incl. de disconteringsvoet) is door een externe taxateur 
een aannemelijksheidsverklaring met betrekking tot de 
marktconformiteit afgegeven.

Mutatie reële waarde
Mutaties in de reële waarde van sociaal vastgoed in 
exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging en 
commercieel vastgoed in exploitatie worden in de 
winst-en-verliesrekening verantwoord onder ‘Niet-
gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedporte-
feuille’. Mutaties in de reële waarde worden binnen het 
eigen vermogen afzonderlijk als ‘Reserve ongereali-
seerde herwaardering’ bijgehouden en in de toelichting 
op het eigen vermogen vermeld.

Bepaling bedrijfswaarde sociaal vastgoed in exploitatie 
(ten behoeve van de toelichting)
Vóór de stelselwijzing werd het sociaal vastgoed in 
exploitatie gewaardeerd tegen actuele waarde op basis 
van bedrijfswaarde. Deze waarde staat ook na de stelsel-
wijziging in de toelichting vermeld. De bedrijfswaarde 
wordt gevormd door de contante waarde van de geprog-
nosticeerde kasstromen van de kasstroomgenererende 
eenheid uit hoofde van toekomstige exploitatieopbreng-
sten en toekomstige exploitatielasten over de geschatte 
resterende looptijd van de investering. De indeling 
naar kasstroomgenererende eenheid is gedefinieerd op 
complexniveau. Havensteder kiest voor deze indeling van 
de kasstroomgenererende eenheden, omdat deze aansluit 

bij haar interne bedrijfsvoering en daarmee de basis voor 
haar vastgoedsturing vormt. De waarde wordt afhanke-
lijk gesteld van de voorgenomen bestemming van de 
complexen. De onroerende zaken kunnen voor langere of 
kortere termijn voor verhuur worden aangehouden. 

De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en 
onderbouwde veronderstellingen. Zij geven de beste 
schatting van de directie weer van de economische 
omstandigheden die van toepassing zullen zijn gedu-
rende de resterende levensduur van het actief. 

Afschrijvingen worden berekend over de bedrijfswaarde. 
De bedrijfswaarde is gesplitst naar de componenten 
grond, opstal en overige componenten. Over het aandeel 
van de grond wordt niet afgeschreven. De afschrijvingen 
worden gebaseerd op de geschatte economische levens-
duur per component en worden berekend op basis van 
een vast percentage van de verkrijgingsprijs.

De afschrijvingstermijnen en gevolgde systematiek 
luiden als volgt:
Grond geen afschrijvingen
Casco lineair 50 jaar
Installaties lineair 20 jaar

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Onroerende zaken die in het kader van een regeling 
Verkoop onder Voorwaarden (VOV) zijn overgedragen 
aan een derde en waarvoor de woningcorporatie een 
terugkoopverplichting kent, worden aangemerkt als 
financieringsconstructie. De betreffende onroerende 
zaken worden gewaardeerd tegen actuele waarde, 
zijnde de met de koper overeengekomen contractprijs 
(eerste waardering) en daarna de marktwaarde op basis 
van VOV. Voor de in de regeling overeengekomen over-
drachtswaarde wordt aan de creditzijde van de balans 
een terugkoopverplichting opgenomen. Deze terugkoop-
verplichting wordt jaarlijks gewaardeerd en getoetst 
aan de bij de overdracht ontstane verplichting, rekening 
houdend met de contractvoorwaarden. 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Dit betreffen complexen in aanbouw die zijn bestemd 
om te worden ingezet als vastgoed in exploitatie zijnde 
een vastgoedbelegging. Vastgoed in ontwikkeling 
bestemd voor eigen exploitatie als vastgoedbeleg-
ging wordt bij eerste verwerking gewaardeerd tegen 
verkrijgings- en/of vervaardigingsprijs onder aftrek van 
eventuele subsidies en overige opbrengsten. Daarna 
vindt waardering tegen de reële waarde plaats. De reële 
waarde van een vastgoedbelegging in ontwikkeling 
wordt bepaald door de waardebepaling, waartegen het 
object bij oplevering het beste kan worden aangewend, 
onder aftrek van de nog te besteden kosten. Indien de 
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reële waarde negatief is dan wordt de onroerende zaak 
op nihil gewaardeerd en wordt een voorziening aan de 
creditzijde van de balans opgenomen.

Mutaties in de reële waarde van Vastgoed in ontwik-
keling bestemd voor eigen exploitatie worden in de 
winst- en verliesrekening verantwoord onder ‘Niet-
gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedporte-
feuille’. Mutaties in de reële waarde worden binnen 
het eigen vermogen afzonderlijk als ‘niet-gerealiseerde 
herwaardering’ bijgehouden en in de toelichting op het 
eigen vermogen vermeld.

Aan de verkrijgings- en/of vervaardigingsprijs worden 
kosten toegerekend van het werkapparaat uit hoofde van 
voorbereiding, toezicht en directievoering, alsmede rente. 
Rentetoerekening vindt eerst plaats nadat ontwikkelacti-
viteiten zijn gestart. Deze rentetoerekening vindt alleen 
plaats op projecten met een positief projectresultaat. De 
geactiveerde rente wordt berekend tegen de gemiddelde 
rentevoet over het totale vreemde vermogen. 

FINANCIËLE VASTE ACTIVA 

Deelnemingen
De deelnemingen met invloed van betekenis op het 
beleid zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of tegen 
nettovermogenswaarde. Indien Havensteder een deel-
neming met invloed van betekenis heeft, wordt de deel-
neming gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde, 
anders verkrijgingsprijs. Bij waarde lager dan  
€ 0 wordt een voorziening gevormd. De nettovermo-
genswaarde wordt berekend op basis van de grond-
slagen van Havensteder.

In onderstaand overzicht staat het kapitaalbelang van 
Havensteder in desbetreffende verbinding en de wijze 
van waardering van de deelname in de jaarrekening: 
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deelneming
 

kapitaalbelang waardering

Stadsherstel Historisch Rotterdam NV 1,10% verkrijgingsprijs

Combinatie Pompenburg v.o.f. 25,00% verkrijgingsprijs

Wijkontwikkelingsmaatschappij Mathenesserkwartier BV 33,33% nettovermogenswaarde

Hofbogen BV 50,00% nettovermogenswaarde

Com·wonen FBI BV  100,00% nettovermogenswaarde

Latente belastingen
Latente belastingvorderingen en- verplichtingen 
worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen 
de waarde van de activa en passiva volgens fiscale 
voorschriften enerzijds en de boekwaarden die in deze 
jaarrekening gevolgd worden anderzijds. De berekening 
van de latente belastingvorderingen- en verplichtingen 
geschiedt tegen de belastingtarieven die op het einde 
van het verslagjaar gelden, of tegen de tarieven die 
in de komende jaren gelden en naar verwachting van 
toepassing zullen zijn op het moment dat de gerela-
teerde latente belastingvorderingen worden gerea-
liseerd of de latente belastingverplichtingen worden 
betaald, voor zover deze al bij de wet zijn vastgesteld. 

Latente belastingvorderingen uit hoofde van verre-
kenbare verschillen en beschikbare voorwaartse 
verliescompensatie worden opgenomen voor zover 
het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst 
beschikbaar zal zijn waarmee verliezen kunnen worden 
gecompenseerde en verrekeningsmogelijkheden 
kunnen worden benut.

Belastinglatenties worden gewaardeerd op basis van 
contante waarde. Discontering vindt plaats op basis van 
de voor Havensteder geldende rente voor langlopende 
leningen.

Leningen u/g
De leningen u/g worden initieel gewaardeerd tegen 
de reële waarde van het verstrekte bedrag, gewoon-
lijk de nominale waarde. Vervolgens vindt waardering 
plaatst tegen geamortiseerde kostprijs waarbij reke-
ning wordt gehouden met een eventuele bijzondere 
waardevermindering. 

VLOTTENDE ACTIVA 
 
VOORRADEN

Vastgoed bestemd voor verkoop
De voorraad bestaat uit opgeleverde koopwoningen die 
niet verkocht zijn. Deze woningen worden gewaardeerd 
tegen de stichtingskosten dan wel tegen de lagere 
opbrengstwaarde. Deze lagere opbrengstwaarde wordt 
bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. 
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De vervaardigingsprijs omvat de bouwkosten, de directe 
loonkosten en de overige kosten die rechtstreeks aan de 
vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Grond
De voorraad grond met in voorkomende gevallen 
opstallen wordt gewaardeerd tegen de verkrijgings-
prijs en bijkomende kosten dan wel tegen de lagere 
opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde 
wordt bepaald door individuele beoordeling van de 
voorraden.

Overige voorraden
De voorraden erfpachtgrond en de voorraad onderhouds-
materialen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

VORDERINGEN

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaar-
deerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs, veelal gelijk aan de 
nominale waarde. Een voorziening voor oninbaarheid 
gebaseerd op een statische beoordeling per balans-
datum wordt in mindering gebracht op de boekwaarde 
van de vordering.

LIQUIDE MIDDELEN

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en 
direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan 
twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken 
zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen 
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden 
gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

PASSIVA 
 
VOORZIENINGEN

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwing-
bare en feitelijke verplichtingen en verliezen die op 
balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat 
een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan 
de hoogte redelijkerwijs kan worden ingeschat.

Voorziening onrendabele investeringen en 
herstructureringen

•   Voorziening onroerende en roerende zaken in 
ontwikkeling

De voorziening onroerende en roerende zaken in 
ontwikkeling wordt gevormd voor het negatieve saldo 

van vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verhuur, 
ontstaan door een bijzondere waardevermindering, 
ontvangen subsidies of overige opbrengsten. De voor-
ziening is gewaardeerd op basis van nominale waarde. 

• Voorziening onderhanden projecten
De voorziening onderhanden projecten wordt gevormd 
voor het negatieve saldo van vastgoed in ontwikke-
ling bestemd voor de verkoop die ook daadwerkelijk 
zijn verkocht. Dit negatieve saldo is ontstaan door 
een verantwoord verlies wanneer sprake is van een 
verlieslatend contract, ontvangen subsidies of overige 
opbrengsten. De voorziening is gewaardeerd op basis 
van nominale waarde.

•  Voorziening vastgoed in ontwikkeling bestemd voor 
de verkoop

De voorziening vastgoed in ontwikkeling bestemd voor 
de verkoop wordt gevormd voor het negatieve saldo 
van vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop 
dat nog niet is verkocht. Dit negatieve saldo is door een 
verantwoord verlies op basis van een verwacht verlies-
latende ontwikkeling, ontvangen subsidies of overige 
opbrengsten. De voorziening is gewaardeerd op basis 
van nominale waarde.

Voorziening reorganisatiekosten
Deze voorziening is gewaardeerd tegen de verwachte 
nominale waarde van de nog te verwachten kosten in 
verband met de reorganisatie bij Havensteder. 

Voorziening deelnemingen
De deelnemingen met invloed van betekenis op het 
beleid zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of 
tegen nettovermogenswaarde. Indien Havensteder een 
deelneming met invloed van betekenis heeft, wordt 
de deelneming gewaardeerd tegen nettovermogens-
waarde, anders verkrijgingsprijs. Bij waarde lager 
dan € 0 wordt een voorziening gevormd. De netto-
vermogenswaarde wordt berekend op basis van de 
grondslagen van Havensteder.

Overige voorzieningen
De overige voorziening bestaat uit loopbaanont-
wikkeling. Deze wordt gevormd ter dekking van de 
toegekende rechten (die in de toekomst geëffectueerd 
worden) op het gebied van loopbaanontwikkeling 
waarvoor medewerkers met een dienstverband bij 
Havensteder op grond van de CAO Woondiensten een 
budget beschikbaar gesteld krijgen. De voorziening is 
gewaardeerd op basis van nominale waarde en is geba-
seerd op de jaarlijkse toekenning minus bestedingen tot 
en met dat jaar.
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LANGLOPENDE SCHULDEN

Leningen overheid en leningen kredietinstellingen
Langlopende geldleningen aangetrokken bij over-
heidsinstanties en kredietinstellingen worden bij de 
eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de 
verwerving van de schulden worden in de waardering 
bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden 
na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamor-
tiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag, reke-
ning houdend met agio of disagio en onder aftrek van 
transactiekosten.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de 
uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de 
effectieve rente gedurende de looptijd van de schulden 
in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt.

De aflossingsverplichting voor het komend jaar is opge-
nomen onder de kortlopende schulden.

Verplichtingen verkoop onder voorwaarden
In het kader van de verkoop van woningen onder voor-
waarden heeft de corporatie een terugkoopverplichting 
die mede afhankelijk is van de ontwikkeling van de 
waarde van de woningen in het economisch verkeer 
en de specifieke contractuele voorwaarden. Onder 
de langlopende schulden is de verplichting verkoop 
onder voorwaarden opgenomen. Deze is bepaald op de 
contractwaarde van de terugkoopverplichting rekening 
houdende met de geschatte waardeontwikkeling van het 
actief. De waardeverandering van de terugkoopverplich-
ting is onderdeel van de financiële baten en lasten in de 
winst-en-verliesrekening.

Overige langlopende schulden
Achtergestelde leningen worden gewaardeerd tegen de 
nominale waarde. Deze leningen zijn achtergesteld bij al 
hetgeen derden te vorderen (zullen) hebben.

Waarborgsommen worden ontvangen bij de eerste 
verhuur van een verhuureenheid, welke weer worden 
verrekend bij het opzeggen van de huur van het desbe-
treffende pand.

KORTLOPENDE SCHULDEN

De kortlopende schulden zijn in de balans opgenomen 
tegen nominale waarde. 

LEASING

Operationele leasing
Leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- 
en nadelen verbonden aan het eigendom niet bij 
Havensteder ligt, worden verantwoord als operationele 
leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele 

leasing worden verwerkt in de winst- en verliesrekening 
over de looptijd van het contract.

Afgeleide financiële instrumenten (derivaten) 
Havensteder maakt gebruik van rentederivaten om 
renterisico’s af te dekken. Derivaten worden bij eerste 
opname in de balans opgenomen tegen reële waarde, 
de vervolgwaardering van de derivaten is geamorti-
seerde kostprijs of lagere marktwaarde. De wijze van 
verwerking van waardeveranderingen van het afgeleide 
financiële instrument is afhankelijk van of met het afge-
leide financiële instrument hedge accounting wordt 
toegepast. Indien geen kostprijs hedge accounting 
wordt toegepast, wordt door Havensteder een voorzie-
ning opgenomen voor een eventuele reële waarde van 
het derivaat die lager is dan de kostprijs. Mutaties in de 
negatieve waarde worden direct in de winst-en-verlies-
rekening verwerkt.

Havensteder past waar mogelijk kostprijs hedge accoun-
ting toe. Op het moment van aangaan van een hedge-
relatie, wordt dit door Havensteder gedocumenteerd. 
Havensteder stelt middels een test periodiek de effec-
tiviteit van de hedgerelatie vast. Dit gebeurt door het 
vergelijken van de kritische kenmerken van het hedge 
instrument met die van de afgedekte positie, of door het 
vergelijken van de verandering in reële waarde van het 
hedge instrument en de afgedekte positie indien de kriti-
sche kenmerken van het hedge instrument en die van de 
afgedekte positie niet aan elkaar gelijk zijn.

Bij het toepassen van kostprijs hedge accounting is de 
eerste waardering en de grondslag van verwerking in 
de balans en de resultaatbepaling van het hedge instru-
ment afhankelijk van de afgedekte post. Dit betekent dat 
Havensteder derivaten tegen kostprijs waardeert omdat 
de afgedekte leningen ook tegen kostprijs in de balans 
worden verwerkt.

Het ineffectieve deel van de hedgerelatie wordt direct in 
de winst-en-verliesrekening verwerkt indien het hedge 
instrument een negatieve reële waarde heeft.

Havensteder heeft embedded derivaten welke zijn 
afgescheiden van het basiscontract. In extendible 
leningen besloten derivaten worden afgesplitst en 
separaat verantwoord indien er geen nauw verband 
bestaat tussen de economische kenmerken en risico’s 
van het in het contract besloten derivaat en de econo-
mische kenmerken en risico’s van het basiscontract. 
Deze afgesplitste derivaten worden verwerkt conform 
voornoemde grondslagen voor derivaten waarbij voor 
deze embedded derivaten geen kostprijs hedge accoun-
ting wordt toegepast. De waardeveranderingen van 
de embedded derivaten worden onder de financiële 
baten en lasten als waardeveranderingen derivaten 
verantwoord.
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald met inachtneming van de 
hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten 
worden verantwoord in het jaar waarin deze worden 
gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar 
waarin de prestaties worden geleverd.

Bijzondere baten of lasten die behoren tot de gewone 
bedrijfsuitoefening, maar worden op grond van aard, 
omvang of het incidentele karakter afzonderlijk toege-
licht teneinde een goed inzicht te geven in het resultaat 
uit gewone bedrijfsuitoefening van de corporatie en met 
de ontwikkeling daarin. Bijzondere posten worden met 
het oog op de analyse en de vergelijkbaarheid van de 
resultaten zoveel mogelijk naar aard en omvang afzon-
derlijk toegelicht.

Huuropbrengsten 
De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege 
gebonden aan een maximum. De opbrengsten uit 
hoofde van huur worden aangemerkt als zijnde gere-
aliseerd in het jaar van opeisbaarheid daar waar bij 
tussentijdse beëindiging van het huurcontract geen 
terugbetalingsverplichting geldt. 

Opbrengst servicecontracten
Dit betreffen ontvangen bedragen van huurders en 
bewoners ter dekking van te maken en
gemaakte servicekosten. Jaarlijks vindt verrekening 
plaats op basis van de daadwerkelijke
bestedingen. De kosten worden verantwoord onder de 
lasten servicecontracten.

Lasten servicecontracten
De kosten van de servicecontracten worden hier 
verantwoord.

Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Hier worden zowel de directe lasten voor de verhuur en 
beheeractiviteiten als de indirecte lasten via de kosten-
verdeelstaat verantwoord.

Lasten onderhoudsactiviteiten
De werkelijke onderhoudskosten voor dagelijks- en 
mutatieonderhoud worden ten laste van de exploitatie 
gebracht. De uitgaven voor planmatig- en projectonder-
houd komen eveneens ten laste van de exploitatie. Het 
dagelijks- en mutatieonderhoud wordt onderscheiden 
in de kosten van derden en de kosten van eigen dienst. 
Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar 
toe te rekenen kosten van onderhoud verantwoord. Van 
toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werk-
zaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden. 
Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werk-
zaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum 

worden verwerkt onder de niet in de balans opgenomen 
verplichtingen.

De lasten van onderhoud onderscheiden zich van acti-
veerbare uitgaven wanneer geen sprake is van waarde-
vermeerdering van het actief.

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Hieronder worden de verhuurdersheffing, de kosten 
gerelateerd aan het niet kunnen incasseren van vorde-
ringen op huurders anders dan huur en andere exploi-
tatiekosten die niet tot een meer specifieke kostensoort 
behoren verantwoord. 

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling
De opbrengsten van de verkopen van het vastgoed in 
ontwikkeling en onderhanden projecten.

Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling inclusief 
organisatiekosten
De uitgaven van het verkochte vastgoed in ontwikkeling 
en onderhanden projecten inclusief de toegerekende 
organisatiekosten vanuit de kostenverdeelstaat.

Verkoopopbrengsten vastgoedportefeuille
Hieronder worden de gerealiseerde verkoopop-
brengsten tegen verkoopprijzen verantwoord van het 
verkochte vastgoed uit de vastgoedportefeuille.

Verkoopkosten inclusief organisatiekosten
De kosten die betrekking hebben op de verkopen 
inclusief de toegerekende organisatiekosten vanuit de 
kostenverdeelstaat.

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Hieronder worden de boekwaarde van het verkochte 
vastgoed verantwoord.

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
De afwaardering voor vastgoed in ontwikkeling wordt 
bepaald op grond van de marktwaarde per complex. 
Wanneer sprake is van gecombineerde huur-/kooppro-
jecten, wordt in eerste instantie het totaalresultaat in de 
berekening betrokken. Naar rato van realisatie van winst 
op verkoop nieuwbouw van het project, wordt het onren-
dabele deel van het huurdeel van het project afgeboekt.

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedpor-
tefeuille betreffen winsten of mogelijke verliezen, die 
ontstaan door een wijziging in de waarde van de vast-
goedbeleggingen in het verslagjaar.
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Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedpor-
tefeuille bestemd voor verkoop betreffen winsten of 
mogelijke verliezen, die ontstaan door een wijziging in 
de waarde van het vastgoed bestemd voor verkoop in 
het verslagjaar.

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed 
verkocht onder voorwaarden
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed 
verkocht onder voorwaarden betreffen winsten of 
mogelijke verliezen, die ontstaan door een wijziging 
in de waarde van het vastgoed verkocht onder voor-
waarden in het verslagjaar.

Overige organisatiekosten
Hieronder worden de saneringssteun en de overige 
kosten verantwoord die zijn gemaakt in het kader van 
de gewone bedrijfsuitvoering zoals huisvestingskosten, 
bestuurskosten, algemene kosten, overige personeels-
kosten, leveringen en diensten, etc. De overige bedrijfs-
lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop 
zij betrekking hebben.

Leefbaarheid
De hieronder verantwoorde kosten betreffen kosten 
van fysieke ingrepen niet zijnde investeringen die de 
leefbaarheid in buurten en wijken ten goede moeten 
komen.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig 
verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet 
van de betreffende activa en passiva. Bij de verwer-
king van de rentelasten wordt rekening gehouden met 
de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen 
leningen.

Rentelasten worden geactiveerd voor kwalificerende 
activa gedurende de periode van vervaardiging van 
een actief, indien het een aanmerkelijke tijd vergt om 

het actief gebruiksklaar of verkoop klaar te maken. 
De te activeren rente wordt berekend op basis van de 
verschuldigde rente over specifiek voor de vervaar-
diging opgenomen leningen en van de gewogen 
rentevoet van leningen die niet specifiek aan de vervaar-
diging van het actief zijn toe te rekenen, in verhouding 
tot de uitgaven en periode van vervaardiging. 

Belastingen 
De vennootschapsbelasting in de winst-en-verliesreke-
ning bestaat uit de over het boekjaar te betalen of terug 
te vorderen ‘acute’-belasting vermeerderd of vermin-
derd met de mutatie in de balans ter zake van latente 
belastingvorderingen en/of –verplichtingen. De acute 
belasting over het resultaat wordt berekend over het 
resultaat vóór belastingen volgens de winst-en-verlies-
rekening, rekening houdend met beschikbare fiscaal 
compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren en 
vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-
aftrekbare kosten. 

Sinds 1 januari 2008 zijn de woningcorporaties integraal 
belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Een 
en ander is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst 
met de Belastingdienst (VSO-2). In deze VSO-2 zijn 
specifieke bepalingen opgenomen met betrekking tot de 
waardering van posten op de fiscale openingsbalans en 
de wijze van resultaatneming. De VSO-2 wordt jaarlijks 
stilzwijgend verlengd. 

Resultaat deelnemingen   
Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van 
betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en finan-
ciële beleid, wordt opgenomen het aan de woningcor-
poratie toekomende aandeel in het resultaat van deze 
deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van 
de bij Havensteder geldende grondslagen voor waarde-
ring en resultaatbepaling. 

Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis 
op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, 
wordt het dividend als resultaat aangemerkt. 
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Financiële instrumenten en risicobeheersing

VERANTWOORD BELEGGEN

Havensteder kent geen beleggingen die in strijd zijn 
met de Beleidsregels verantwoord beleggen van het 
Ministerie van BZK. Het Treasurystatuut 2015 voldoet 
aan de Beleidsregels verantwoord beleggen en biedt 
voldoende waarborgen om te voorkomen dat in de 
toekomst beleggingen worden aangegaan die in strijd 
zouden kunnen zijn met deze beleidsregels.
De belangrijkste observaties van de derivatenporte-
feuille van Havensteder ten aanzien van de beleidsre-
gels zijn als volgt:
•  de rentederivaten worden uitsluitend ingezet bij het 

uitvoeren van het rentemanagement ter beperking 
van renterisico’s;

•  de derivaten zijn gecontracteerd vóór inwerkingtre-
ding van de beleidsregels;

•  de raamcontracten die voor de inwerkingtreding van 
de beleidsregels zijn afgesloten bevatten toezicht 
belemmerende bepalingen; 

•  de derivatenportefeuille is afgesloten onder de 
bestaande raamcontracten uit 2011;

•  bestaande raamcontracten en derivatenposities 
worden in de beleidsregels gerespecteerd;

•  de derivaten hebben een lange looptijd; 
•  de derivatenportefeuille is opgebouwd uit met name 

plain vanille swaps, die zijn gesloten met een tegen-
partij met minimaal één internationale A-rating;

•  na de inwerkingtreding van de nieuwe beleidsregels 
zijn geen nieuwe derivatenposities aangegaan.

Havensteder heeft de kaders met betrekking tot Treasury 
vastgelegd in het Treasurystatuut en het Treasurybeleid. 
De uitwerking van het beleid voor het komende jaar is in 
het Treasuryjaarplan opgenomen. Havensteder beperkt 
het renterisico tot vooraf bepaalde grenzen. Derivaten 
voldoen aan de kaders van het Treasurystatuut en 
worden uitsluitend gebruikt voor het afdekken van 
renterisico.  

De besluitvorming en de uitwerking van het  
treasurybeleid wordt ondersteund en voorbereid door 
de Treasurycommissie. Voor het aangaan van derivaten 
of wijziging van de voorwaarden in de contracten is 
autorisatie van de RvC vereist. Havensteder beschikt 
over een stelsel van administratieve organisatie en 
interne controle, waardoor de controletechnische  
functiescheiding binnen de organisatie gewaarborgd is. 

Voor derivaten aangegaan na 1 oktober 2012 geldt dat 
Havensteder zich volgens haar treasury statuut onver-
kort houdt aan de Beleidsregels gebruik financiële deri-
vaten door toegelaten instellingen volkshuisvesting. 
Havensteder is na de inwerkingtreding van de nieuwe 
beleidsregels geen nieuwe derivatenposities aangegaan.

TOEZICHT BELEMMERENDE BEPALINGEN

Havensteder heeft in de raamcontracten van de deri-
vaten toezicht-belemmerende bepalingen (TBB’s). Met 
de betreffende tegenpartijen is gesproken over het 
elimineren van de toezicht belemmerende bepalingen, 
zodat in lijn met het aan Aw voorgelegde Plan van 
Aanpak de strijdigheid met de regelgeving kan worden 
opgeheven. De met de banken gevoerde gesprekken 
hebben (nog) niet tot het gewenste resultaat geleid. De 
derivatencontracten bevatten derhalve per 31-12-2015 
nog toezicht belemmerende bepalingen. Havensteder 
blijft ook in 2016 in overleg met de banken om tot een 
passende oplossing te komen. Periodiek wordt de status 
van de onderhandelingen inzake TBB’s gerapporteerd 
aan de Aw.

VALUTARISICO 

Havensteder voert alleen transacties in euro’s (€) uit en 
loopt geen valutarisico. 
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Rente- en kasstroomrisico 
Havensteder loopt renterisico met betrekking tot de 
reële waarde van de rentedragende vorderingen en 
effecten met name onder Financiële Vaste Activa 
vermelde Leningen u/g als gevolg van wijzingen in de 
marktrente. Havensteder maakt geen gebruik van deri-
vaten om dit risico af te dekken.

Voor vorderingen en schulden met variabele rente-
afspraken loopt Havensteder risico ten aanzien van 
toekomstige kasstromen als gevolg van wijzigingen 
in de rentestanden. Met betrekking tot bepaalde 
(toekomstige) variabel rentende schulden (schulden 
aan kredietinstellingen) heeft Havensteder renteswaps 
gecontracteerd, zodat zij per saldo een vaste rente 
betaalt. 

Over deze rentederivaten, alsmede over schulden met 
vaste renteafspraken, loopt Havensteder risico met 
betrekking tot de reële waarde. De basispuntgevoelig-
heid van de swaps bedraagt € 2,25 miljoen. Bij een 
daling/stijging van de marktrente van 0,01% neemt 
de marktwaarde van de derivaten onder gelijk blij-
vende omstandigheden dus af/toe met € 2,25 mln. 
Waardeveranderingen hebben geen directe impact op 
de winst- en verliesrekening en het eigen vermogen 
omdat sprake is van een effectieve hedgerelatie. 
Daarnaast loopt Havensteder prijsrisico met betrekking 
tot twee extendibles / tijdvakleningen, zowel wat betreft 
de reële waarde van de lening gedurende het eerste 
tijdvak als op de reële waarde van het recht van de 
tegenpartij om na afloop van het eerste tijdvak de lening 
te verlengen tegen een op het moment van afsluiten 
bepaalde vaste rente, dan wel de lening te beëindigen, 
welke wordt beschouwd als een optierecht. De basis-
puntgevoeligheid van het optierecht bedraagt € 0,16 
miljoen. 

Kredietrisico
Het gaat hierbij om het risico dat financiële instel-
lingen niet aan hun contractuele verplichtingen kunnen 
voldoen. Door het spreiden van transacties over 
verschillende financiële instellingen wordt getracht dit 
risico te beperken. Verder dienen de financiële instel-
lingen te voldoen aan kredietwaardigheidseisen (rating). 
Dit is opgenomen in het Treasurystatuut. De hoogte van 

het kredietrisico is afhankelijk van de grootte van het 
bedrag aan te ontvangen rente op de derivaten en de 
marktwaarde van de derivaten. De marktwaarde van de 
derivaten is negatief, zodat de facto geen sprake is van 
een te ontvangen rente positie. De derivatenportefeuille 
kent concentraties bij de banken Barclays en Credit Suisse.

Liquiditeitsrisico 
Het gaat hierbij om het risico dat over onvoldoende 
middelen wordt beschikt om aan de directe verplich-
tingen te kunnen voldoen. Dit geldt voor alle verplich-
tingen van Havensteder en haar tegenpartijen, ongeacht 
of dit nu crediteuren of financiële instellingen zijn. 
Havensteder heeft op verschillende manieren gewaar-
borgd dat zij altijd aan haar verplichtingen kan voldoen. 
Naast het aantrekken van langlopende leningen, is een 
rekening-courant faciliteit ter grootte van € 60 miljoen 
beschikbaar.

Havensteder heeft in 2015 geen liquiditeitsbuffer 
behoeven aan te houden in het kader van de 
Beleidsregels gebruik financiële derivaten. Havensteder 
heeft geen Credit Support Annexes (CSA’s) in de huidige 
derivatenportefeuille en kan dus niet geconfronteerd 
worden met margin calls. Met alle tegenpartijen is 
met andere woorden afgesproken dat beide partijen 
geen onderpand dienen te verstrekken als gevolg van 
een positieve of negatieve marktwaarde. Wel heeft 
Havensteder break clauses in de derivatenportefeuille, 
welke starten vanaf 2020. De Aw schrijft voor dat twaalf 
maanden voor de datum van de break clauses een liqui-
diteitsbuffer opgebouwd moet zijn, rekening houdend 
met een stress analyse waarbij de rente 2-procentpunt 
onder de marktrente ligt. Hierdoor bestaat er voor 
Havensteder ultimo 2015 geen verplichting tot het 
aanhouden van een liquiditeitsbuffer. Wel wordt thans 
een plan opgesteld gericht op het tijdig opbouwen van 
een dergelijke buffer, zodat in de toekomst aan op te 
leggen verplichtingen kan worden voldaan.
Voornoemde break clauses betreffen mandatory breaks 
in de contracten van de renteswaps in de jaren 2020 t/m 
2023. Deze zijn als volgt over de jaren verdeeld: 

2020: € 95 mln.
2021: € 352 mln.
2022: € 135 mln.
2023: € 15 mln.
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Op het moment van de mandatory break kan een liquidi-
teitsbehoefte ontstaan indien de betreffende renteswap 
een negatieve marktwaarde heeft. Havensteder wil hier 
op anticiperen door het risico te verminderen middels 
het spreiden van de break clausules over meerdere 
jaren.

Bij één tegenpartij heeft Havensteder swaps ter hoogte 
van € 42,0 miljoen waarbij sprake is van een ‘negatieve 
rescontre limiet’ (NRL) ter hoogte van € 19,2 miljoen. 
In de afgesloten raamovereenkomst is echter geen 
verplichting opgenomen dat bij overschrijden van deze 
limiet zekerheden gesteld moeten worden. Ultimo 2015 
bedroeg de marktwaarde van deze posities  
-/- € 8,5 miljoen (ultimo 2014 -/- € 10,1 miljoen). Bij 
verdere daling van de marktwaarde houdt Havensteder 
vast aan de afspraken dat over en weer geen aanvul-
lende zekerheden worden gesteld.

Beschikbaarheidsrisico
Hierbij gaat het om het risico dat niet voldoende faci-
liteiten beschikbaar zijn om in de toekomstige (her)
financieringsbehoefte te voorzien. Op korte en lange 
termijn is Havensteder voor de toegang tot de kapi-
taalmarkt veelal afhankelijk van de beschikbaarheid 
van de borging door het WSW. De inspanningen van 
Havensteder zijn erop gericht de toegang tot de markt 
steeds te behouden. 

Reële waarde van financiële instrumenten
De reële waarde is het bedrag waarvoor een actief kan 
worden verhandeld of een passief kan worden afgewik-
keld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot 
een transactie bereid en onafhankelijk van elkaar zijn. 
Indien niet direct een betrouwbare reële waarde is aan 
te wijzen, wordt de reële waarde benaderd door deze af 
te leiden uit de reële waarde van bestanddelen of van 
een soortgelijk financieel instrument, of met behulp van 
waarderingsmodellen en waarderingstechnieken. Hierbij 
wordt gebruikgemaakt van recente gelijksoortige ‘at 
arm’s length’-transacties, en van netto contante waarde 
methodes waarbij rekening wordt gehouden met speci-
fieke omstandigheden.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET 
GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe 
methode, waarbij de grondslagen van de balans en 
winst-en-verliesrekening zijn gehanteerd. 

In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid 
gemaakt tussen operationele, investerings- en 
financieringsactiviteiten.

De kasstromen uit hoofde van de financiering zijn 
gesplitst in kasstromen met betrekking tot mutaties in 
de hoofdsom (opgenomen onder financieringsactivi-
teiten) en betaalde en ontvangen interest (opgenomen 
onder de operationele activiteiten). De (des)investe-
ringen in materiële vaste activa en financiële vaste 
activa worden opgenomen onder de kasstroom uit 
(des)investeringsactiviteiten onder aftrek van de onder 
overige schulden voorkomende verplichtingen.
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toelichting geconsolideerde balans

1. MATERIËLE VASTE ACTIVA

Het verloop van de bedrijfsmiddelen gedurende het boekjaar is hieronder weergegeven: 

 

(on)roerende zaken ten 
dienste van de exploitatie 

ref. 1.1

cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs  44.177 

cumulatieve herwaarderingen  -  

cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen  -20.389 

boekwaarde per 1 januari 2015  23.788 

mutaties
investeringen   1.048  

desinvesteringen   -1.382  

afschrijvingen op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs   -3.301  

afschrijvingen desinvesteringen  801

totaal mutaties 2015  -2.835  

cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs

 
 43.843  

cumulatieve afschrijvingen   -22.889  

boekwaarde per 31 december 2015  20.954 

Voor de post onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden de volgende componenten en 
afschrijvingstermijnen gehanteerd:
 

afschrijvingstermijnen

eigen panden 50 jaar

verbouwing kantoren eigen panden 10 jaar

verbouwing kantoren huurpanden looptijd contract met maximum 10 jaar

roerende zaken in exploitaties (boilers, warmtemeters) 10 jaar

inventaris 5 jaar

automatisering 3-5 jaar

vervoersmiddelen 5 jaar

Investeringen gedurende het boekjaar worden aan het einde van het boekjaar geactiveerd, zodat de afschrijvingen 
voor het eerst plaats vinden in het daaropvolgende jaar.
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2. VASTGOEDBELEGGINGEN

Het verloop van de vastgoedbeleggingen gedurende het boekjaar is hierna opgenomen:

sociaal 
vastgoed in 
exploitatie 

ref 2.1 

commercieel 
vastgoed in 
exploitatie 

ref 2.2

onroerende 
zaken 

verkocht 
onder 

voorwaarden 
ref 2.3

vastgoed in 
ontwikkeling 
bestemd voor 

eigen 
exploitatie 

ref 2.4

cumulatieve verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs

 

2.068.192 

 

410.771 

 

98.081 

 

10.258 

cumulatieve herwaarderingen  775.674  231.571  -    -311 

cumulatieve waardeveranderingen  
en afschrijvingen

 -1.042.507  -164.270  -1.368  -5.890 

boekwaarde

 
1.801.359  478.072 

 
96.713 

 
4.057 

effect Stelselwijziging  1.926.156  -90.203  -103 

boekwaarde per 1 januari 2015  3.727.515  387.869  96.713  3.954 

investeringen  1.102  -    99  16.241 

desinvesteringen  -37.739  -27.825  -2.071  -   

subsidies  -    -    391 

overboeking gereedgekomen  -280  104  176 

overboeking verkocht onder voorwaarden  -1.222  -    1.222  -   

overboeking voorzieningen  -    -    -4.755 

mutatie actuele waarde  48.939  4.368  3.816  -9.554 

herclassificatie/herkwalificatie  
van/naar sociaal

 -20.715  20.715  -   

overige overboekingen  365  -844 

totaal mutaties 2015  -9.915  -2.273  3.066  1.655 

cumulatieve verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs

 
2.129.266 

 
372.927  101.147 

 
15.163 

cumulatieve herwaarderingen  2.475.843  117.011  -    -9.554 

cumulatieve waardeveranderingen  
en afschrijvingen

 -887.509  -104.342  -1.368  -   

boekwaarde per 31 december 2015  3.717.600  385.596  99.779  5.609 
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2.1 Sociaal vastgoed in exploitatie en 2.2. Commercieel 
vastgoed in exploitatie

MARKTWAARDE

Methodiek
In het afgelopen jaar hebben op het gebied van wet- en 
regelgeving veel veranderingen plaatsgevonden die 
invloed hebben op de marktwaarderingen van vastgoed 
bij woningcorporaties. De invoering van de Woningwet 
2015 markeert de maatschappelijke consensus over het 
domein van de volkshuisvesting. De wet creëert duide-
lijkheid op de woningmarkt door heldere spelregels 
voor sociale huur. De kerntaak van woningcorporaties 
is en blijft zorgen dat mensen met een laag inkomen 
goed en betaalbaar kunnen wonen. De wet waarborgt 
de kwaliteit van de sociale huisvesting, beperkt de 
financiële risico’s en regelt een passende toewijzing 
van sociale huurwoningen aan de doelgroep. Huurders, 
gemeenten, woningcorporaties en het Rijk dragen 
daar alle aan bij, ieder vanuit hun eigen rol. De nieuwe 
woningwet stelt de waardering, van het bezit van 
woningcorporaties ten behoeve van de jaarrekening op 
marktwaarde, verplicht vanaf 1 januari 2016.

Havensteder heeft de marktwaarde van haar vastgoed 
in 2015 gewaardeerd op eenzelfde wijze als voorgaande 
jaren, als onderdeel van onze deelname aan de IPD 
Corporatie Vastgoedindex. De marktwaarde van ieder 
complex wordt bepaald voor het scenario doorexploi-
teren en het scenario uitponden. Vanuit de basisveron-
derstelling dat het complex na de beste voorbereiding 
op de gebruikelijke wijze in de markt wordt aange-
boden, geldt (per complex) het meest gunstige scenario 
als uitkomst, tenzij eventuele beklemmingen op het 
complex dit belemmeren. Ter voorbereiding op de 
overstap naar het waarderen conform het handboek uit 
de Woningwet is per parameter continu de vergelijking 
gemaakt tussen de huidige uitgangspunten en de te 
verwachten uitgangpunten voor 2016.

In 2015 zijn verbeteringen gerealiseerd op de basisinfor-
matie van ons vastgoed en op de berekening van enkele 
parameters. De meest ingrijpende wijzigingen betreffen: 
de complexindeling, de m2 registratie, de berekening 
van de erfpacht, het achterstallig onderhoud en de 
verhuurdersheffing.

Bepaling parameters
Ten behoeve van de waardebepaling is dit jaar voor het 
laatst gebruikt gemaakt van onze deelname aan de IPD 

Corporatie Vastgoedindex. De algemene parameters 
worden door hen voorgeschreven. De overige parame-
ters worden in hoofdlijnen vastgesteld met taxateurs en 
Rotterdamse collega corporaties en vervolgens complex 
specifiek opgesteld. Dit gebeurt deels aan de hand 
van de realisatie gegevens uit ons primaire systeem 
en deels vastgesteld door de taxateur via taxatie van 
complexen. Bij de berekende marktwaarde wordt door 
de taxateur een aannemelijkheidverklaring afgegeven.

BASIS UITGANGSPUNTEN

Complexindeling
De indeling van de complexindeling is gewijzigd t.o.v. 
vorig jaar. De indeling is voor 2015 gebaseerd op de 
complexindeling zoals opgenomen in het primaire 
systeem (totaal 996 woningcomplexen). Voorgaande 
jaren is voor de marktwaarde in verhuurde staat waar-
dering een aparte grovere complexindeling gehan-
teerd (totaal 272 complexen). Het effect hiervan is dat 
sommige parameters welke op complexniveau worden 
bepaald sterk wijzigen (o.a. splitsingskosten en muta-
tiegraad), maar daar staat tegenover dat er een veel 
gedetailleerdere berekening ligt van de marktwaarde in 
verhuurde staat.

Registratie m2

Een belangrijke verbetering in de basisadministratie 
is de aanpassing van de m2. In de marktwaarde in 
verhuurde staat berekening moet gebruikt gemaakt 
worden van de gbo m2. In 2014 en eerder was deze 
informatie echter niet voorhanden en is er een opslag 
toegepast op de wws m2 om de gbo m2 te benaderen. 
Dit jaar zijn de m2 gegevens gekoppeld aan de gbo 
m2 van de BAG2 administratie. Het effect hiervan is 
dat Havensteder (op papier) kleinere woningen heeft, 
gemiddeld daalt het oppervlak door deze verbetering 
van de basisinformatie met 3,6%. Dit heeft zijn weerslag 
op de leegwaarde per vhe (zie paragraaf leegwaarde).

Beklemmingen
Bij het waarderen van het vastgoed op de markt-
waarde in verhuurde staat wordt ervan uitgegaandat 
opbrengstmaximalisatie zal plaatsvinden. Echter vanuit 
ons gedachtengoed als woningcorporatie zullen wij in 
veel gevallen de maximale opbrengst niet realiseren. 
Er kunnen echter ook bindende afspraken in het beleid 
vastgelegd zijn die ons belemmeren om de maximale 
opbrengst te genereren. Dit noemen wij beklemmingen.
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Deze beklemmingen kunnen direct op een specifiek 
complex rusten (bijvoorbeeld de afspraak dat een 
complex beschikbaar blijft voor de sociale doelgroep) 
of indirect waarbij er algemene afspraken worden 
gemaakt over een volkshuisvestelijke opdracht binnen 
een gemeente (bijvoorbeeld erfpacht met een sociale 
bestemming).
De beperkingen worden vastgelegd in prestatieaf-
spraken, erfpachtcontracten of andere overeenkomsten. 
Bij de waardering van complexen met beklemming 
wordt rekening gehouden met de impact van dergelijke 
afspraken op de hoogte van de waardering.

WAARDERINGSPARAMETERS

Ieder jaar wijzigt de marktwaarde als gevolg van nieuwe 
waarden. Het gaat om autonome wijzigingen (bijvoor-
beeld de maximaal redelijke huur of aantal vhe), wijzi-
gingen als gevolg van marktbeleid en –verwachtingen 
(bijvoorbeeld mutatiegraad en leegwaarde ontwikke-
ling), en aanpassing van de waarderingsparameters 
(bijvoorbeeld disconteringsvoet en inflatie). 

De parameters met de belangrijkste effecten op de 
mutatie van de marktwaarde lichten we hieronder kort 
toe:
• Exit Yield
• Disconteringsvoet
• Leegwaarde
• Leegwaardeontwikkeling
• Huurstijging
• Achterstallig onderhoud
• Verhuurdersheffing
• Erfpacht

Exit Yield
De exit yield is het percentage dat de resultante is 
van de verwachte jaarhuur van (het resterende aantal 
eenheden in) het complex aan het einde van de 
DCF-periode, gedeeld door de totale geschatte verkoop-
opbrengst (kosten koper) op datzelfde moment en 
de uitkomst vervolgens wordt vermenigvuldigd met 
100%. Onderscheid wordt gemaakt in een ‘exit yield na 
uitponden’ en een ‘exit yield na doorexploiteren’. De 
exit yield zelf wordt gewaardeerd (het percentage en 
dus niet de variabelen in de breuk die tot het percentage 
moeten leiden). In 2015 is de exit yield voor de gehele 
portefeuille op complexniveau bepaald door taxateur 
o.b.v. huur/waarde verhouding in jaar 15, inclusief een 
opslag voor de veroudering van het complex. De exit 

yield laat een lichte daling zien, wat een positief effect 
heeft op de waarde mutatie.

Disconteringsvoet 
De disconteringsvoet wordt gevormd door de door IPD 
voorgeschreven risicovrije rentevoet, verhoogd met 
specifieke risico opslagen. De belangrijkste wijziging 
per ultimo 2015 is het verwijderen van de opslag voor 
de verhuurdersheffing uit de disconteringsvoet. De 
verhuurdersheffing wordt als kasstroom meegerekend. 
De daling van de disconteringsvoet heeft een positief 
effect op de waardemutatie.

opbouw  
disconteringsvoet

31-12-
2015

31-12-
2014

IRS 1,76% 1,76%

opslag vastgoed algemeen 4,45% 4,45%

opslag verhuurdersheffing 0,00% 0,20%

complex specifieke opslag n.t.b.* n.t.b.*

marktcorrectie n.t.b.** n.t.b.**

* De risico’s voor de in te schatten exploitatierisico’s die 
specifiek voortvloeien uit het gebied waar het object in 
is gelegen zijn opgebouwd uit de volgende elementen: 
actieve en passieve mutatiegraad, locatie, type onroe-
rend goed, energielabel, juridische status en leeftijd van 
het complex. 

** Specifieke complexen kunnen naast bovengenoemde 
risico-opslagen een extra op- of afslag behoeven 
wanneer referentietransacties van complexgewijze 
verkopen dit aan tonen. Naar inzicht van de taxateur 
wordt in dit onderdeel dan ook een correctie gehan-
teerd, deze kan zowel negatief als positief zijn.

De totale bandbreedte van de disconteringsvoet ligt 
tussen 6,7% en 9,0%.

Leegwaarde
Ten opzichte van 2014 laat de leegwaarde een positieve 
ontwikkeling zien. Deze positieve ontwikkeling wordt in 
de woningportefeuille van Havensteder echter getem-
perd door de eerder genoemde oppervlakte verbetering. 
Per m2 stijgt de leegwaarde, op portefeuilleniveau zien 
we echter door de kleinere woningen een afname van 
de leegwaarde. Dit weerspiegelt niet het relatieve beeld 
dat op de Rotterdamse markt wordt waargenomen 
(sterk positieve ontwikkeling). 

2 BAG = Basis Administratie Gemeenten
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Leegwaarde ontwikkeling

2015 2016 2017 2018 en verder

top locatie 4,0% 2,0% 2,0% 2,0%

gemiddelde locatie 3,0% 1,5% 2,0% 2,0%

risico locatie 1,0% 1,0% 1,5% 2,0%

Huurstijging 
Het uitgangspunt in de marktwaarde waardering is 
dat de huren met inflatie worden verhoogd. Per object 
kan voor de eerste vijf jaar worden aangegeven wat de 
extra huurverhoging (bovenop inflatie) voor dat object 
zal zijn. De huurstijging boven inflatie wordt in 2015 in 
alle complexen eenduidig in het eerste jaar vastgesteld 
op 0,5%. Na het eerste jaar is de huurstijging gelijk aan 
de inflatie. Dit is een voorzichtigere inschatting t.o.v. 
2014, maar wel in lijn met de uitgangspunten van de 
overige Rotterdamse corporaties. Deze wijziging in 
uitgangspunten heeft een waarde drukkend effect op de 
marktwaarde.

Achterstallig onderhoud
In het huidige waarderingsjaar is voor het eerst de post 
achterstallig onderhoud meegenomen. 
Onder achterstallig onderhoud wordt onderhoud 
verstaan dat niet is uitgevoerd, waardoor er niet meer 
wordt voldaan aan de kwaliteitsnorm, zoals gebreken 
aan daken of fundering. Indien er sprake is van 
achterstallig onderhoud dan is dit eenmalig als som 
in het begin van de beschouwingsperiode in de DCF 
opgenomen. 

De bepaling of er inderdaad achterstallig onderhoud op 
een complex zit is bepaald o.b.v. de score (score 4 of 5) 
in onze kwaliteitsmonitor. De bijbehorende kosten zijn 
bepaald o.b.v. de gemiddeld genomen herstelkosten 
conform de Real Estate Valuator . Het totaal aan extra 
kasstroom op t=0 voor achterstallig onderhoud dat is 
meegenomen bedraagt € 73,6 miljoen, verdeeld over 
252 complexen.

Verhuurdersheffing
In 2014 is de verhuurdersheffing op genomen als onder-
deel van de disconteringsvoet en de eerste drie jaar zijn 
de kasstromen ingerekend. Voor dit jaar is in overleg 
met de Rotterdamse corporaties en alle betrokken taxa-
teurs besloten om de verhuurdersheffing in zijn geheel 
op te neme als kasstroom voor de gehele DCF periode. 
De reden hiervoor is dat het voor de totale beschou-
wingsperiode doorgaan van de verhuurdersheffing met 
meer zekerheid gezegd kan worden.

Het effect van de verhuurdersheffing inrekenen over de 
totale DCF is zeer groot, circa - € 117,4 miljoen. Maar 
hier staat tegenover dat de disconteringsvoet daalt 
(immers opslag verhuurdersheffing eruit) wat resul-
teert in een positief effect. Deze andere verwerking 
van eenzelfde parameter laat zien dat de verschillende 
elementen altijd met elkaar in samenhang moeten 
worden beschouwd om de beweging in de vastgoed-
portefeuille goed te doorgronden.

Erfpacht
Op verzoek van de taxateur en in lijn met de werkwijze 
van de overige Rotterdamse woningcorporaties heeft 
er een verbetering plaatsgevonden op de verwerking 
van de erfpacht in de berekening van de marktwaarde 
verhuurde staat.

In 2014 is de erfpacht doorgerekend enkel op het 
moment van mutatie, dan werd er zowel afgerekend 
voor de bestemmingswijziging als ook voor de afkoop 
van de 2e erfpachtstermijn. In 2015 is dit gewijzigd naar 
hoe het in de praktijk werkt: op t=0 wordt de afkoop van 
de 2e erfpachtstermijn voor het totale complex ingere-
kend en bij mutatie enkel de bijbetalingsregeling voor 
de bestemmingswijziging. Het feit dat de afkoop 2e 
termijn naar voren wordt gehaald betekent € 36 miljoen 
aan kasstromen op t=0 wat een negatief effect heeft op 
de marktwaarde.
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OVERZICHT KENGETALLEN EN TAXATIEPARAMETERS WONINGPORTEFEUILLE

OVERZICHT KENGETALLEN EN TAXATIEPARAMETERS BOG EN PARKEREN PORTEFEUILLE

BEDRIJFSWAARDE
De bedrijfswaarde van het sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie is in het verslagjaar (2015) afgenomen 
met € 8 miljoen. De bedrijfswaarde is per ultimo 2015 € 2.142 miljoen (2014: € 2.250 miljoen).

taxatieparameters en kengetallen 
woningportefeuille 31-12-2014 31-12-2015 verschuiving

aantal vhe 44.616 43.904 -1.6%

bruto open marktwaarde / vhe € 90.195 € 91.105 1,0%

netto open marktwaarde / vhe € 87.568 € 88.452 1,0%

leegwaarde / vhe € 126.470 € 122.701 -3,0%

WOZ-waarde / vhe €120.652 € 116.451 -3,5%

leegwaarderatio 71,30% 74,30% 4,1%

contracthuur per maand / vhe € 495 € 511 3,3%

max. redelijke huur per maand / vhe € 635 € 663 4,4%

markthuur per maand / vhe € 661 € 681 3,0%

exit yield doorexploiteren 8,0 8,1 1,0%

exit yield uitponden 7,8 7,6 -2,6%

disconteringsvoet 8,6 7,5 -13,0%

mutatiegraad doorexploiteren 7,70% 7,50% -3,7%

mutatiegraad uitponden (jaar 1) 7,20% 7,20% 0,0%

taxatieparameters en kengetallen  
BOG portefeuille 31-12-2014 31-12-2015 verschuiving

aantal contacten 1.835 1.836 0,1%

bruto open marktwaarde / contract € 115.151 € 112.113 -2,6%

bruto open marktwaarde / m2 € 977 € 951 -2,7%

exit yield doorexploiteren 12,1 12,1 0,1%

disconteringsvoet 9,4 9,4 0,1%

taxatieparameters en kengetallen  
parkeren portefeuille 31-12-2014 31-12-2015 verschuiving

aantal contacten 4.042 3.929 -2,8%

bruto open marktwaarde / contract € 12.275 € 12.179 -0,8%

leegwaarde / contract € 14.123 € 13.986 1,0%

exit yield doorexploiteren 7,3 7,2 0,0%

disconteringsvoet 7,4 7,4 0,4%
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2.3 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

onroerende zaken verkocht onder voorwaarden: 2015 2014

aantal verhuureenheden 1 januari 718 656 

verkopen boekjaar 54  98 

terugkopen boekjaar -51  -34 

geen VOV meer 0  -2 

aantal verhuureenheden 31 december  721  718 

Bij de contracten gebaseerd op het ‘Koopgarant’-principe geldt dat er sprake is van verleende kortingen tussen 10% 
en 33,3%. Daarnaast heeft Havensteder een terugkoopverplichting. 

De actuele waarde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden is gebaseerd op de taxatie van de verkochte 
of aangekochte onroerende zaken. Deze taxatie wordt gedaan door een onafhankelijke en ter zake kundige taxateur. 
Aan de hand van de vergelijking tussen de taxatierapporten en de ter zake opgenomen verplichtingen bepalen wij 
of de waardering van de overige opgenomen verplichtingen moet worden aangepast.

3. financiële vaste activa 31-12-2015 31-12-2014

3.1 deelnemingen 3.366 147

3.2 latente belastingvorderingen 45.803 39.421

3.3 leningen u/g 2.074 4.510

saldo 51.243 44.078

3.1 deelnemingen 31-12-2015 31-12-2014

Stadsherstel Historisch Rotterdam NV 135 135

Combinatie Pompenburg vof 0 0

Hofbogen 3.219 0

Com·wonen FBI BV 12 12

saldo 3.366 147

overzicht deelnemingen
statutaire 

zetel

gestort 
aandelen-

kapitaal

gestort 
kapitaal 

Havensteder

gestort 
kapitaal 

Havensteder 
in %

Stadsherstel Historisch Rotterdam NV Rotterdam 

 
12.280 

 
134 1,10%

Combinatie Pompenburg vof Rotterdam 25,00%

Wijkontwikkelingsmaatschappij 
Mathenesserkwartier BV

Rotterdam  18  6 33,33%

Hofbogen BV  Rotterdam  3.618  1.809 50,00%

Com·wonen FBI BV  Rotterdam  18  18 100,00%
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Actieve belastinglatentie
Deze post betreft de per saldo latente belastingvorderingen die ontstaan als gevolg van tijdelijke verschillen in 
fiscale waardering en waardering volgens de grondslagen in deze jaarrekening van verscheidende activa en 
passiva. Commerciële en fiscale waardering van activa en passiva kunnen van elkaar verschillen doordat uiteenlo-
pende commerciële en fiscale waarderingsgrondslagen worden toegestaan en toegepast. Het ongelijk zijn van deze 
waarden is vaak van tijdelijke, zij het mogelijk, langdurige aard. Door het bestaan van deze verschillen ontstaan 
belastingvorderingen (actieve latenties) en belastingschulden (passieve latenties) die op termijn verrekend worden.

De latentie is gewaardeerd tegen contante waarde waarbij discontering plaatsvindt tegen de gemiddelde rente voor 
langlopende leningen ad 3,97% (2014: 4,00%). Om de contante waarde te berekenen, maken we een inschatting van 
het moment waarop de latentie wordt gerealiseerd.

verloopoverzicht 
deelnemingen

deel-
neming 

per 
01-01-

2015

voor-
ziening 

per 
01-01-

2015

waarde 
01-01-

2015

herka-
pitali-

satie 
2015

resul-
taat 

boek-
jaar 

deel-
neming

deel-
neming 

per 
31-12-

2015

voor-
ziening 

per 
31-12-

2015

waarde 
per 

31-12-
2015

Stadsherstel Historisch 
Rotterdam NV

 
135  -    135  -   135  -   

 
135 

Combinatie Pompenburg vof  -    -    -    -   - - -

Wijkontwikkelings-
maatschappij 
Mathenesserkwartier BV

 -    -291  -291  -   -  -291  -291

Hofbogen BV  -    -2.316  -2.316  3.000  2.535 3.219  -    3.219 

Com·wonen FBI BV  12  -    12  -    -    12    -   12

 147  -2.607  -2.460  3.000  2.535  3.366  -291  3.075 

In 2015 heeft herkapitalisatie plaatsgevonden bij Hofbogen BV. Binnen de deelneming zijn schulden aan 
Havensteder en de andere aandeelhouder omgezet in kapitaal (agioreserve). Het getoonde resultaat Hofbogen BV 
betreft het positieve resultaat over 2014 en 2015.

3.2 latente belastingvorderingen 31-12-2015 31-12-2014

actieve belastinglatentie 6.993 6.753

vastgoed bestemd voor verkopen 8.257 4.740

verliescompensatie 30.553 27.928

saldo 45.803 39.421

31-12-2014
mutatie

2015 31-12-2015
gemiddelde 

looptijd jaar

leningen o/g 5.946 -394 5.551 34 

overige 808 634 1.441 6 

6.753 239 6.993 



92 |   Havensteder92 |   Havensteder

specificatie  
mutatie:

a
toevoeging

b jaar lijkse 
vrijval

c
oprenting

d
aanpassing%

a-b+c+d
totaal

leningen o/g  -    623  213 16    -394

overige  891  333  74  2  634 

 891  956  287  18    239 

Het kortlopende gedeelte van de latentie bedraagt  
€ 0,9 miljoen. De nominale waarde van het  
waardeverschil is € 41,0 miljoen.

De opgenomen latentie heeft betrekking op het verschil 
van waardering van de balansposten lening u/g, 
derivaten, leningen o/g en activa ten dienste van de 
organisatie en op de fiscale verwerking van korting 
bij vastgoedverkopen aan huurders. Voor de overige 
balans posten is niet aan te duiden of en wanneer 
de eventuele waarderingsverschillen worden gere-
aliseerd. Vanwege de omvang van de balanspost is 
de belangrijkste post met waarderingsverschillen de 
post Vastgoedbeleggingen. Mede gelet op de functie 
van Havensteder als woningcorporatie hebben deze 
verschillen een dusdanig langdurig en terugkerend 
karakter dat realisatie onzeker is. Met uitzondering 
van vastgoed dat op grond van doorrekening van de 
portefeuillestrategie de komende vijf jaar verkocht zal 
worden, worden deze verschillen daarom beschouwd 
als zijnde semi-permanent en hebben derhalve geen 
effect op de latentie. 
 
Vastgoed bestemd voor verkopen
Op basis van de verkoopprognoses op basis van de 
portefeuillestrategie is er een inschatting gemaakt 
van het moment van verkoop van het vastgoed en 
dus de realisatie van het commercieel-fiscaal verschil 
van onroerende zaken in exploitatie in de komende 

vijf jaren. De latentie is berekend door het verschil 
te bepalen tussen de commerciële en de fiscale 
boekwaarde op balansdatum en dit bedrag maal 
het VPB-tarief vervolgens contant te maken tegen 
de gemiddelde  rente voor langlopende leningen ad 
3,97% (2014: 4,00%) over de periode balansdatum tot 
verwachte verkoopdatum. Het kortlopende gedeelte van 
de latentie bedraagt € 1,6 miljoen.
De nominale waarde van het waardeverschil  
is € 36,7 miljoen.

Verliescompensatie
Fiscale verliezen zijn tot negen jaar te verrekenen 
met daarna behaalde fiscale winsten. Op basis van 
de MIDOB 2016-2020 is inschatting gemaakt van de 
toekomstige fiscale resultaten en daarmee in hoeverre 
en in welke jaren verlies kan worden verrekend. De 
verwachting is dat het grootste gedeelte van de fiscale 
verliezen kan worden benut. De bedragen die naar 
verwachting in de toekomst hierdoor minder aan 
vennootschapsbelasting zullen hoeven worden betaald 
zijn contant gemaakt. Als disconteringsvoet is gehan-
teerd de gemiddelde  rente voor langlopende leningen 
ad 3,97% (2014: 4,00%).

De opbouw van de latente belastingvordering uit 
hoofde van verliescompensatie en het verloop kan als 
volgt worden weergegeven. 
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verliescompensatie
saldo 

31-12-2014 mutatie 2015
saldo 

31-12-2015

2008  2.359  4.527  6.886 
2009  2.572  1.189  3.761 
2010  3.529  1.165  4.694 
2011  9.101  -5.835  3.266 
2012  10.367  1.579  11.946 

 
27.928  2.625  30.553 

De totale nominale waarde van de nog te verrekenen verliezen ultimo 2015 bedraagt € 130,7 miljoen waarvan 
wordt verwacht nominaal € 130,7 miljoen daadwerkelijk te kunnen verrekenen. Het kortlopend deel van de latentie 
bedraagt € 13,7 miljoen.

3.3 leningen u/g 31-12-2015 31-12-2014

Stg Walang 3.163 3.253

Hofbogen 1.529 4.366

Stg Gezondheidscentrum Zuiderkroon 87 115

VVE Hanrath I 77 100

VVE Schout Heinrichstraat 44 58

startersrenteregeling 493 517

5.393 8.409

afwaardering
Stg Walang -3.163 -3.253

Stg Gezondheidscentrum Zuiderkroon -87 -115

-3.250 -3.368

subtotaal 2.143 5.041

af: Kortlopend deel -69 -531

saldo 2.074 4.510
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ontvanger rente looptijd tot
stand per 
1-1-2015

voor-
ziening per 

1-1-2015

waarde 
per 

1-1-2015 storting aflossing conversie
bijstelling 

kortlopend
mutatie 

voorziening
waarde per 
31-12-2015

stand per 
31-12-2015

voorziening 
per 

31-12-2015

Stg. Walang 4,0% 02-01-24 3.253 -3.253 0 -90 90 0 3.163 -3.163
Hofbogen 2,0% 30-12-17 4.366 4.366 163 -3.000 1.529 1.529 0
Stg. Gezondheids-
centrum Zuiderkroon 5,0% 01-12-12 115 -115 0 -28 28 0 87 -87
VVE Hanrath 5,0% 15-12-18 100 100 -23 77 77 0
VVE Schout 
Heinrichstraat 0,0% 15-12-17 58 58 -14 44 44 0
startersrenteregeling  -   10 jaar 517 517 -24 493 493 0

8.409 -3.368 5.041 163 -155 -3.000 -24 118 2.143 5.393 -3.250

kortlopend deel: -652 121 -531 460 2 -69 -192 123

7.757 -3.247 4.510 163 -155 -3.000 436 120 2.074 5.201 -3.127

De vordering op Stichting Walang betreft een verstrekte 
hypothecaire lening ten behoeve van de financiering 
van door de Stichting Walang aangekochte woningen. 
Het betreft een lening met een rentepercentage van 4% 
en met een looptijd van 20 jaar. Havensteder heeft het 
recht van 1e hypotheek op de woningen van Walang. 
De aan de Stichting Walang en Stichting Zuiderkroon 
verstrekte leningen zijn afgewaardeerd naar nihil als 

gevolg van debiteurenrisico. De overige leningen 
u/g zijn verstrekt aan VVE’s welke in beheer zijn bij 
Havensteder en aan kopers middels de Starters Rente 
Regeling.

Van de lening vertrekt aan deelneming Hofbogen BV is 
€ 3 miljoen omgezet in aandelenkapitaal. 

4. voorraden 31-12-2015 31-12-2014

4.1 vastgoed bestemd voor verkoop 2.546 12.287
4.2 vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 21.066 20.887
4.3 overige voorraden 4.868 4.969
    

saldo  28.480 38.143

4.1 vastgoed bestemd voor verkoop 31-12-2015 31-12-2014

saldo 1 januari 12.287 17.882

opgeleverde woningen in boekjaar 0 1.626
verkochte woningen in boekjaar -9.985 -3.113
herlabelling voorraad naar huur -101 -3.625
herwaardering voorraad 345 -483
    

saldo 2.546 12.287
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ontvanger rente looptijd tot
stand per 
1-1-2015

voor-
ziening per 

1-1-2015

waarde 
per 

1-1-2015 storting aflossing conversie
bijstelling 

kortlopend
mutatie 

voorziening
waarde per 
31-12-2015

stand per 
31-12-2015

voorziening 
per 

31-12-2015

Stg. Walang 4,0% 02-01-24 3.253 -3.253 0 -90 90 0 3.163 -3.163
Hofbogen 2,0% 30-12-17 4.366 4.366 163 -3.000 1.529 1.529 0
Stg. Gezondheids-
centrum Zuiderkroon 5,0% 01-12-12 115 -115 0 -28 28 0 87 -87
VVE Hanrath 5,0% 15-12-18 100 100 -23 77 77 0
VVE Schout 
Heinrichstraat 0,0% 15-12-17 58 58 -14 44 44 0
startersrenteregeling  -   10 jaar 517 517 -24 493 493 0

8.409 -3.368 5.041 163 -155 -3.000 -24 118 2.143 5.393 -3.250

kortlopend deel: -652 121 -531 460 2 -69 -192 123

7.757 -3.247 4.510 163 -155 -3.000 436 120 2.074 5.201 -3.127

Op 31 december 2015 staan er 23 opgeleverde 
woningen en 92 parkeerplaatsen te koop. Conform de 
waarderingsgrondslagen wordt deze post gewaardeerd 
tegen stichtingskosten of lagere opbrengstwaarde. 
De lagere opbrengstwaarde leidt bij deze post tot een 
afwaardering van de stichtingskosten. 

De lagere opbrengstwaarde is bepaald op basis van de 
verkoopstrategie.

De verkoopwaarde van deze woningen is onderbouwd 
met taxatierapporten van externe deskundigen.
 

4.2 grond 31-12-2015 31-12-2014

saldo 1 januari 20.887 21.233

investeringen 478 282
resultaat -343 3.130
wijziging programma (overboeking van/naar huurprojecten) -1.148
overige overboekingen 844
mutatie voorziening -800 -2.610
 179 -346

cumulatief ultimo boekjaar  
aanschafwaarde 53.853 53.331
resultaatnemingen -32.787 -32.444
    

saldo 21.066 20.887

Onder deze post zijn grondposities opgenomen met herontwikkeling als oogpunt. Als sprake is van tijdelijke exploi-
tatie, worden de exploitatiesaldi in de waardering van de positie betrokken. 
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4.3 overige voorraden 31-12-2015 31-12-2014

erfpacht  4.800  4.800 

overige voorraden  68  169 

saldo 4.868 4.969

5. vorderingen 31-12-2015 31-12-2014

5.1 huurdebiteuren 4.759 4.065
5.2 gemeenten 10 33
5.3 belastingen en premies sociale verzekeringen 10 26
5.4 overige vorderingen 6.802 5.340
5.5 overlopende activa 6.986 6.242

saldo 18.567 15.706

5.1 huurdebiteuren 31-12-2015 31-12-2014

huidige huurders 7.906 6.939
vertrokken huurders 5.216 6.226

13.122 13.165

voorziening huurdebiteuren -8.363 -9.100

saldo 4.759 4.065

Huurdebiteuren betreft vorderingen op zittende en 
vertrokken huurders uit hoofde van de huurovereen-
komst en daarmee samenhangende door te belaste 
kosten.

5.2 Gemeenten

De vordering op gemeenten betreft bedragen die 
Havensteder tegoed heeft van de diverse gemeenten.

5.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Vorderingen ter zake van belastingen en premies sociale 
verzekeringen betreffen te ontvangen en/of teveel 
betaalde overheidsbelastingen en premies sociale 
verzekeringen. 
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5.4 overige vorderingen 31-12-2015 31-12-2014

financieel vaste activa kort lopend 69 510
pensioenen 0 46
te ontvangen van crediteuren (creditnota's) 248 2.683

te ontvangen voor verkocht vastgoed 3.806 0

overige debiteuren 2.975 2.427

7.098 5.666

afwaardering voor dubieuze debiteuren -296 -326

saldo 6.802 5.340

Overige vorderingen zijn tegoeden die Havensteder nog te ontvangen heeft van debiteuren en leveranciers en 
vorderingen inzake te veel betaalde pensioenpremies.

5.5 overlopende activa 31-12-2015 31-12-2014

vooruitbetaalde kosten  3.023  2.819 

rekening couranten  74  -40 

te ontvangen rentes  95  872 

beheercomplexen  836  700 

overige  2.958  1.891 

saldo  6.986  6.242 

Overlopende activa zijn posten die in het komende boekjaar verwerkt worden of in het komende boekjaar 
ontvangen worden en betrekking hebben op het huidige of een eerder boekjaar. 

6. liquide middelen 31-12-2015 31-12-2014

kassen 6 6
banken 37.360 24.111
kruisposten -477 12

saldo 36.889 24.129

7 groepsvermogen 31-12-2015 31-12-2014

saldo 1 januari 2.243.978 2.037.481
resultaat boekjaar 123.637 206.497

saldo 2.367.615 2.243.978



98 |   Havensteder98 |   Havensteder

31-12-2015 31-12-2014

gerealiseerd vermogen  -393.614  -425.305 
reserve ongerealiseerde herwaardering  2.761.229  2.669.283 

saldo  2.367.615  2.243.978 

Het groepsvermogen overige reserves is onder te verdelen in het gerealiseerd vermogen en het niet-gerealiseerd 
vermogen:

De ongerealiseerde herwaardering heeft voor € 2.551 miljoen betrekking op het sociaal vastgoed in exploitatie. Met 
dit deel van de vastgoedportefeuille dient Havensteder aan haar kerndoelstelling te voldoen, zijnde het voorzien van 
huisvesting aan de sociale doelgroep. Gevolg hiervan is dat het grootste deel van de ongerealiseerde herwaarde-
ring nooit gerealiseerd wordt, doordat het sociaal vastgoed in exploitatie in deze nooit voor verkoop in aanmerking 
komt.

8. voorzieningen 31-12-2015 31-12-2014

8.1 voorzieningen onrendabele investeringen en herstructureringen 28.939 33.694
8.2 voorziening reorganisatiekosten 249 825
8.3 voorziening deelnemingen 291 2.607
8.4 latente belastingverplichting 0 0
8.5 overige voorzieningen 827 683

saldo 30.306 37.809

Het verloop van de verschillende voorzieningen onrendabele investeringen en herstructureringen kan als volgt 
worden weergegeven:

8.1 voorzieningen onrendabele investeringen en 
herstructureringen 31-12-2015 31-12-2014

8.1.1 voorziening (on)roerende zaken in ontwikkeling sociaal 27.755 30.182
8.1.2 voorziening (on)roerende zaken in ontwikkeling commercieel 1.054 3.382
8.1.3 voorziening vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 130 130

saldo 28.939 33.694
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8.1.1 voorziening (on)roerende zaken in ontwikkeling sociaal 2015

saldo 1 januari 30.182
toevoeging 8.316
onttrekking -10.743

saldo  27.755

8.1.2 voorziening (on)roerende zaken in ontwikkeling commercieel 2015

saldo 1 januari 3.382
toevoeging 0
onttrekking -2.328

saldo  1.054

8.1.3 voorziening vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 2015

saldo 1 januari 130
toevoeging 0
onttrekking 0

saldo  130

8.2 voorziening reorganisatiekosten 31-12-2015 31-12-2014

saldo 1 januari 825 6.700
onttrekking -576 -5.875

saldo  249 825

De mutatie van de voorziening reorganisatiekosten heeft met name betrekking op afkoopsommen en outplacement- 
en opleidingskosten in het kader van de reorganisatie.



100 |   Havensteder100 |   Havensteder

8.3 voorziening deelnemingen 31-12-2015 31-12-2014

saldo 1 januari 2.607 2.000
vrijval -2.316 607

saldo  291 2.607

8.5 overige voorzieningen 31-12-2015 31-12-2014

saldo 1 januari 683 671

dotatie 338 391

onttrekking -147 -242

vrijval -47 -137

saldo  827 683

De voorziening deelneming is gevormd voor de deelnemingen in Wijkontwikkelingsmaatschappij 
Mathenesserkwartier B.V. (zie referentie 3.1).

De overige voorzieningen per einde boekjaar 2015 hebben evenals eind 2014 geheel betrekking op een voorziening ter zake 
loopbaanontwikkeling. Alle voorzieningen hebben naar verwachting overwegend een looptijd die langer is dan één jaar.

9.1 leningen overheid 31-12-2015 31-12-2014

saldo 1 januari 54.569 57.520
aflossingsverplichting voorgaand jaar 13.021 15.178
reguliere aflossingen in het boekjaar -2.063 -2.678
aflossingen ineens volgens contract/vervroegd -20.683 -2.430
aflossingsverplichting < 12 maanden -1.773 -13.021

saldo 31 december   43.071 54.569

9. langlopende schulden 31-12-2015 31-12-2014

9.1 leningen overheid 43.071 54.569

9.2 leningen kredietinstellingen 1.662.206 1.744.021

1.705.277 1.798.590

9.3 verplichtingen verkoop onder voorwaarden 97.358 94.601

9.4 overige schulden 37.807 39.000

saldo 1.840.442 1.932.191
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9.2 leningen kredietinstellingen 31-12-2015 31-12-2014

saldo 1 januari 1.744.021 1.742.028
aflossingsverplichting voorgaand jaar 54.062 77.342
aangetrokken leningen 30.071 78.360

1.828.154 1.897.730

reguliere jaarlijkse aflossingen in het boekjaar -11.880 -10.997
aflossingen ineens volgens contract/vervroegd -101.075 -88.650
aflossingsverplichting < 12 maanden -52.993 -54.062

saldo   1.662.206 1.744.021

Het onroerend goed is wat betreft vreemd vermogen nagenoeg in zijn geheel gefinancierd met kapitaalmarktle-
ningen onder overheidsgarantie. Hiervoor geldt jegens WSW een obligoverplichting, die is opgenomen onder de 
niet in de balans opgenomen verplichtingen. Als gevolg hiervan is het onroerend goed dat met deze leningen is 
gefinancierd niet hypothecair bezwaard. Het WSW heeft aan corporaties gevraagd om volmacht te verstrekken 
zodat zij, indien de situatie van de betreffende corporatie daartoe aanleiding geeft, gebruik kan maken van haar 
recht om hypotheek te vestigen op het door de corporatie bij het WSW ingezette onroerend goed. Havensteder 
heeft betreffende volmacht aan het WSW verstrekt voor € 1.734 miljoen aan geborgde leningen.

Onderstaand is de leningenportefeuille (van overheid en kredietinstellingen) uitgesplitst naar rentepercentage en 
naar resterende looptijd, zonder rekening te houden met eventuele hedgerelaties met derivaten.

leningsrente

restant 
looptijd 
1-5 jaar > 5 jaar totaal

0% - 1%  31.623  37.000  68.623 
1% - 2%  45.181  224.705  269.886 
2% - 3%  9.120  71.414  80.534 
3% - 4%  37.967  373.765  411.732 
4% - 5%  190.914  563.825  754.739 
5% - 6%  11.986  94.532  106.518 
6% - 7%  95  1.571  1.666 
7% - 8%  4.847  -  4.847 
8% - 9%  -  2.645  2.645 
9% - 10%  -  4.087  4.087 

totaal 331.733 1.373.544 1.705.277
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Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop 
van het boekjaar ter hoogte van € 55 miljoen zijn niet 
begrepen in de hierboven genoemde bedragen, maar 
opgenomen onder de kortlopende schulden.

De gemiddelde rente bedraagt 3,97% (in 2014: 4,00%).
De gemiddelde restant looptijd bedraagt 21 jaar.

Onderstaand is de leningenportefeuille (van overheid en 
kredietinstellingen uitgesplitst naar vaste en variabele rente:

Onder de vastrentende leningen zijn voor een bedrag 
van € 181,9 miljoen aan zogenaamde basisrentele-
ningen opgenomen. Op deze leningen wordt een vaste 
basisrente betaald. De credit spread die op deze 
leningen wordt betaald wordt periodiek herzien. 
Herziening van de creditspread van deze leningen vindt 
plaats in de jaren 2016 tot 2020. De huidige coupon-
rentes liggen tussen de 3,26% en 5,71%. Einddata van 
de basisrenteleningen liggen tussen 2055 en 2062. De 
marktwaarde van de basisrenteleningen bedraagt per 
31-12-2015 € 80,9 miljoen negatief.

Onder de leningen is voor een bedrag aan € 64 miljoen 
aan zogenaamde extendibles / tijdvakleningen opge-
nomen. Bij deze leningen betaalt Havensteder gedu-
rende het eerste tijdvak een vaste rente die lager is dan 
de marktrente zoals die op het moment van afsluiten 
gold. In ruil hiervoor heeft Havensteder aan de tegen-
partij het recht gegeven om bij het begin van het 
tweede tijdvak te bepalen of er een op het moment van 
afsluiten bepaalde vaste rente wordt betaald of dat de 
lening op dat moment wordt beëindigd. Dit recht van de 
tegenpartij is een embedded derivaat dat is afge-
scheiden van het basiscontract en afzonderlijk in de 
balans is verwerkt onder Afgeleide financiële instru-
menten onder de Overige schulden.

Renteswaps
Havensteder heeft renteswaps afgesloten met het oog 
op het reduceren van het (toekomstig) renterisico van 

bestaande roll over geldleningen. De renteswaps zijn 
gekoppeld aan individuele leningen. De bruto positie 
van de derivatenportefeuille bedraagt € 851 miljoen en 
is per ultimo 2015 niet gewijzigd ten opzichte van 2014. 
Een aantal payer swaps is geneutraliseerd door receiver 
swaps. De netto positie komt daarmee op € 589 miljoen 
per ultimo 2015. Deze is eveneens gelijk gebleven ten 
opzichte van ultimo 2014. De expiratiedata van de 
swaps variëren van 2016 tot 2061.

De marktwaarde bedraagt per 31-12-2015 -/- € 282,9 
miljoen (ultimo 2014 -/- € 293 miljoen). De negatieve 
waarde is van belang in geval van afkopen van de 
swaps, echter dat is niet aan de orde. Van de derivaten 
die in de jaren 2016 tot en met 2020 starten, heeft € 230 
miljoen betrekking op nog aan te trekken leningen voor 
de herfinanciering van aflopende leningen (ultimo 2014 
€ 250 miljoen). 

Havensteder zal voor de nog aan te trekken leningen 
dezelfde kenmerken qua looptijd, vervaldata etc. 
afspreken met financiers, als de kenmerken van de 
swapcontracten.

Een overzicht van de derivatenportefeuille per 31-12-
2015 is hieronder weergegeven. Van contracten met 
toezichtbeperkende bepalingen (TBB’s) is hierin de 
totale nominale waarde weergegeven.

type lening 31-12-2015

fixe 966.287
annuïtair 230.889
basisrentelening 181.900
variabel rentende leningen 380.967

1.760.043

af: kortlopend deel langlopende lening -54.766

saldo 1.705.277
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nominaal 
totaal

nominaal 
derivaten  
met TBB

markt-
waardes 

totaal
laagste 

rente
hoogste 

rente

jaar 
vroegste 

eind-
datum

jaar 
laatste 

eind-
datum

payer swap (lang) 547.000 547.000 -274.487 2,89% 3,52% 2050 2061

payer swap (kort) 110.000 30.000 -21.147 4,12% 4,65% 2016 2023

receiver swap 110.000 110.000 21.159 4,12% 4,65% 2016 2023

constant maturity swap 
(receiverdeel)

42.000 25.693 2,83% 5,50% 2045 2046

constant maturity swap (payer) 42.000 -34.195 4,75% 4,75% 2045 2046

totaal 851.000 687.000 -282.977

Constant Maturity Swap (CMS) 
Havensteder heeft een CMS-structuur van totaal € 42 mln. Het gaat hierbij om twee geldleningen met een gestructu-
reerde coupon. Aan deze leningen is een structuur gekoppeld die bestaat uit vier swaps, waardoor de gestructureerde 
coupon wordt geneutraliseerd. Per saldo betaalt Havensteder hiermee op deze € 42 miljoen financiering een vaste rente.

9.3 verplichtingen verkoop onder voorwaarden 31-12-2015 31-12-2014

saldo 1 januari  94.601  81.710 

terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht

vermeerderingen  5.842  12.731 
verminderingen  6.046-  3.589-
waardeontwikkeling  2.961  3.749 

saldo  97.358  94.601 

9.4 overige schulden 31-12-2015 31-12-2014

waarborgsommen 1.966 1.792
vooruitontvangen huur 562 609
achtergestelde leningen 4.777 4.777
afgeleide financiële instrumenten 30.502 31.822

saldo 37.807 39.000
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Waarborgsommen
De waarborgsommen worden uit hoofde van huur-
overeenkomsten van huurders ontvangen en dienen 
als eerste zekerheid voor de voldoening van eventuele 
verschuldigde achterstallige huur en mutatiekosten. De 
waarborgsommen inclusief rente worden bij beëindi-
ging van de huurovereenkomst verrekend.

Achtergestelde leningen
Door Dura Vermeer Bouw Rotterdam B.V. is een 
lening verstrekt aan Verolme Boulevard B.V. met 
een hoofdsom ter grootte van € 7,1 miljoen. Hiervan 
bedraagt het aandeel Havensteder € 4,8 miljoen 
(66,67%). Aflossing vindt plaats vanaf het moment 
dat in de 1e fase van het project opbrengsten worden 
gegenereerd. Met ingang van 1 januari 2013 wordt 
geen rente meer vergoed, maar is de vergoeding voor 

kapitaalverstrekking winstafhankelijk gemaakt. De 
lening en rente zijn achtergesteld bij al hetgeen derden 
te vorderen (zullen) hebben.

Afgeleide financiële instrumenten
De onder dit hoofd opgenomen schuld betreft de 
negatieve waarde van embedded derivaten. Onder de 
langlopende schulden zijn twee extendible leningen 
opgenomen, waaruit het recht van de tegenpartij om 
de lening te verlengen tegen een vooraf vastgestelde 
rente, embedded derivaten vormen die hier afzonderlijk 
worden weergegeven conform RJ 290. 

De belangrijkste kenmerken van deze embedded 
derivaten alsmede de reële waardes zijn hieronder 
weergegeven:

type
hoofd-

som bank

MW 
31-12-

2015

MW 
31-12-

2014

eerste 
verval-
datum

tweede 
verval-
datum rente

extendible (fixe) lening 34.000 ABN -14.821 -15.905 31-12-23 31-12-43 4,64%
extendible (fixe) lening 30.000 ABN -15.681 -15.916 31-12-28 31-12-53 4,68%

64.000 -30.502 -31.821

De reële waarde bedraagt per 31-12-2015 -/- € 30,5 miljoen (2014: -/- € 31,8 miljoen). De waardemutatie is verwerkt 
in de winst-en-verliesrekening.

10 kortlopende schulden en overlopende passiva 31-12-2015 31-12-2014

10.1 schulden aan kredietinstellingen 54.766 67.162
10.2 schulden aan leveranciers 10.925 16.072
10.3 schulden aan groepmaatschappijen 1.311 1.360
10.4 belastingen en premies sociale verzekeringen 6.081 3.961

10.5 schulden ter zake van pensioenen 4 0
10.6 overlopende passiva 53.267 59.362

saldo 126.354 147.917
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Schulden aan kredietinstellingen betreffen de rekening-courant schulden bij kredietinstellingen van Havensteder 
en het deel van de langlopende schulden bij de kredietinstellingen dat het binnen het jaar moet zijn voldaan. 
Havensteder heeft een kredietfaciliteit waarvoor geen zekerheden zijn gesteld aan ING. Ultimo 2015 is deze krediet-
faciliteit evenals ultimo 2014 niet aangesproken. Onder het kortlopende deel van de langlopende schulden is ook 
het kortlopende deel van de leningen van gemeenten opgenomen.

Schulden aan leveranciers zijn nog te betalen facturen aan de diverse leveranciers, voor welke facturen de presta-
ties in het lopende boekjaar zijn verricht.

10.1 schulden aan kredietinstellingen 31-12-2015 31-12-2014

gebruikt bankkrediet 0 0
kortlopend deel van de langlopende schulden 54.766 67.162

saldo 54.766 67.162

10.3 schulden aan groepsmaatschappijen 31-12-2015 31-12-2014

Verolme Boulevard BV 1.311 1.502

saldo 1.311 1.360

10.2 schulden aan leveranciers 31-12-2015 31-12-2014

saldo 10.925 16.072

Schulden aan groepsmaatschappijen betreft de rekening-courant schuld bij een deelneming.

10.4 belastingen en premies sociale verzekeringen 31-12-2015 31-12-2014

af te dragen btw 5.291 3.243
af te dragen loonheffing en premies sociale verzekeringen 790 715
te betalen zakelijke lasten 0 3

saldo 6.081 3.961
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Onder schulden ter zake van belastingen premies sociale verzekeringen vallen nog verschuldigde / te betalen over-
heidsbelastingen en premies sociale verzekeringen.

Overlopende passiva zijn posten die in het komende boekjaar verwerkt worden of na balansdatum betaald worden, 
maar betrekking hebben op het huidige of eerder boekjaar. 

Onder schulden ter zake van pensioenen vallen nog verschuldigde / te betalen pensioenen. 

10.5 schulden ter zake van pensioenen 31-12-2015 31-12-2014

saldo 4 0

10.6 overlopende passiva 31-12-2015 31-12-2014

niet vervallen rente 26.557 29.244
vooruitontvangen huren 6.361 5.837
fondsen 280 356
nog te ontvangen facturen 12.224 14.109

af te rekenen service- en stookkosten 2.007 3.056
vakantiedagen 872 986

beheercomplexen 889 552

diversen 4.077 5.222

saldo 53.267 59.362
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NIET IN DE GECONSOLIDEERDE BALANS 
OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
WSW-deelnemers hebben naar het WSW een zoge-
heten obligoverplichting. Deze verplichting is voor-
waardelijk. Zolang het risicovermogen van het WSW 
voldoende is om eventuele betalingsverplichtingen van 
WSW-deelnemers over te nemen, wordt geen beroep 
gedaan op deze obligoverplichting. De obligoverplich-
ting is per ultimo 2015 € 66,1 miljoen (2014: € 69,2 
miljoen).

Aw en Saneringsheffing

Heffing voor toezicht Autoriteit woningcorporaties
Met ingang van 2015 worden door de minister voor 
Wonen en Rijksdienst de kosten van het toezicht door de 
Autoriteit Woningcorporaties belast aan de corporatie. 
Havensteder houdt rekening met een bedrag van € 0,3 
miljoen per jaar. Deze heffingen zijn ingerekend in de 
bedrijfswaarde maar niet als verplichting in de balans 
opgenomen.
  
Heffing voor saneringssteun
De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft in 2015 de 
saneringstaak gemandateerd aan WSW. Over 2015 en 
2016 is geen heffing voor saneringssteun opgelegd.
In de meerjarenbegroting heeft Havensteder voor de 
jaren 2017 en verder echter wel een heffing ingerekend 
van 1% van de jaarlijkse huursom. Deze toekomstige 

heffing wordt niet meegenomen in de bepaling van de 
bedrijfswaarde en is tevens niet als verplichting in de 
balans opgenomen.

Bankgaranties
Bankgaranties zijn verstrekt aan Stichting 
Pensioenfonds ad € 8.816 inzake de huur van het pand 
aan de Picassopassage, Woningstichting Spijkenisse ad 
€ 5.264 inzake de huur van de Koninginnetoren, Schaap 
& Partners ad € 265.637 (uitvoeringsgarantie), Tasman 
properties C.V. ad € 39.108 inzake de huur van het pand 
aan de Heer Bokelweg.

Verplichtingen
Havensteder heeft ultimo 2015 verplichtingen uitstaan 
ten behoeve van de onderhanden projecten ad € 11,8 
miljoen (2014: € 4,8 miljoen). 

Rotterdam-Zuid
Havensteder neemt deel aan de gezamenlijke aanpak 
van Rotterdam-Zuid. Ons aandeel tot 2017 bestaat onder 
meer uit een aantal pilotprojecten in Vreewijk. 
In de periode tot en met 2017 worden 259 woningen 
aangepakt voor een bedrag van € 36,5 miljoen.

Huur(verplichtingen) kantoorpanden eigen gebruik
Hieronder is een overzicht opgenomen van kantoor-
panden voor eigen gebruik. De huurprijzen zijn 
exclusief toekomstige huurstijgingen van 
desbetreffende kantoorpanden en zoals vermeld in 
desbetreffende huurovereenkomsten.
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Aanspraken tekorten pensioenvoorzieningen
De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds 
voor de Woningcorporaties (SPW) is een zogenaamde 
salaris-diensttijdregeling. Als aangesloten werkgever bij 
SPW is Havensteder slechts verplicht een vooraf door 
het bestuur van SPW vastgestelde premie te betalen. Er 
bestaat geen enkele reglementaire of statutaire verplich-
ting om eventuele tekorten van het pensioenfonds aan 
te zuiveren. Ook bestaat er geen enkele aanspraak van 
aangesloten werkgevers op eventuele opgebouwde 
buffer.

Er zijn geen financiële consequenties doordat geen 
enkele reglementaire of statutaire verplichting is om 
eventuele tekorten van het pensioenfonds aan te 
zuiveren. Deze informatie is verstrekt door SPW.

Nieuwe financiële regels per 1 januari 2015
Vanaf 2015 gelden nieuwe regels voor de financiering 
van pensioenen. Volgens de nieuwe wetgeving (wet 
Aanpassing Financieel Toetsingskader) moeten pensi-
oenfondsen de dekkingsgraad op een andere manier 
berekenen. Vanaf 2015 moet het SPW uitgaan van de 
gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in 
plaats van elke maand apart. Deze gemiddelde dekkings-
graad wordt de ‘beleidsdekkingsgraad’ genoemd. Door 
het gemiddelde van twaalf maanden te nemen veran-
dert de dekkingsgraad minder snel. 

De dekkingsgraad van 2015 is de gemiddelde beleids-
dekkingsgraad. De dekkingsgraad van 2014 is nog de 
dekkingsgraad genoemd op basis van de oude systema-
tiek, omdat over 2014 nog op basis van de oude wetge-
ving moest worden gerapporteerd.

De beleidsdekkingsgraad van SPW per 31-12-2015 is 
109% (eind 2014 conform de oude systematiek: 114%). 

De vereiste dekkingsgraad ligt in 2015 op circa 125%. 
Het fonds heeft dus een reservetekort. Eind juni heeft 
SPW een herstelplan ingediend bij de toezichthouder 
waarmee wordt aangetoond dat SPW binnen de 
geldende termijn uit reservetekort kan komen.

Ontwikkeling beleidsdekkingsgraad onzeker
Het verloop van de beleidsdekkingsgraad is afhankelijk 
van verschillende factoren zoals de rente, de aandelen-
koersen en de levensverwachting. Deze factoren beïn-
vloeden het vermogen en de verplichtingen van SPW. 
De ontwikkeling op de financiële markten blijven op dit 
moment nog onzeker. Het is daarom op dit moment nog 
niet te zeggen hoe de beleidsdekkingsgraad van het 
fonds zich de komende tijd ontwikkelt. 

Prestatieafspraken met gemeenten
Havensteder heeft prestatieafspraken gemaakt met de 
gemeenten waar haar bezit is gelegen. Deze afspraken 
hebben onder andere betrekking op woonruimtebe-
middeling, betaalbaarheid, leefbaarheid, schuldhulp-
verlening en productieafspraken over nieuwbouw. De 
hiermee samenhangende investeringen en kosten zijn 
verwerkt in de balans en winst-en-verliesrekening.

Juridische zaken

Fraude ex-bestuurder PWS 
De civiele zaak is afgerond. De strafzaak is nog niet afge-
rond. De ex-bestuurder is veroordeeld maar is in hoger 
beroep gegaan.

kantoorpand
contract tot 

en met jaarhuur 

Heer Bokelweg 31-12-2021 92
Overwegwachter 30-06-2016 16
Veilingweg 31-10-2016 22
Anthonetta Kuijlstraat 30-06-2017 37

totaal 167
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omschrijving annuïteit 2015 in €

lening 1 First Metro Housing Company  98.874 
microcredit Foundation LOK  39.000 
lening 2 First Metro Housing Company  17.855 

totaal 155.729

Fraudezaak medewerker
Tijdens de Parlementaire Enquête Woningcorporaties is 
Havensteder geconfronteerd met een onder ede afge-
legde verklaring dat een medewerker van Havensteder 
een bedrag heeft aangenomen in relatie tot de afge-
sloten contracten (geldleningen en derivaten). Er heeft 
onderzoek plaatsgevonden door Integis naar de aard en 
omvang van de ontvangen steekpenningen en/of even-
tuele andere malversaties. Inmiddels is met de betref-
fende medewerker een schikking getroffen.

Gebrekkige leveringen
Havensteder is aansprakelijk gesteld voor enkele 
gebrekkige leveringen. Havensteder betwist deze vorde-
ringen om uiteenlopende redenen en heeft de aanspra-
kelijkheid beargumenteerd afgewezen en in enkele 
gevallen doorgelegd naar de aannemer. Havensteder is 
in onderhandeling voor minnelijke regelingen.

Gebrekkig herstel
Havensteder heeft tegen een aannemer een geschil 
aanhangig gemaakt bij de Raad van Arbitrage 

voor de Bouw vanwege het gebrekkige herstel 
van de 180 balkons van een van onze complexen. 
Onderhandelingen om in een eerdere fase tot een 
minnelijke oplossing te komen zijn mislukt. 

Architectenopdracht
Augustus 2015 heeft een architectenbureau een geschil 
aanhangig gemaakt bij de Raad van Arbitrage voor 
de Bouw. Daarin wordt de afrekening van een gepre-
tendeerde architectenopdracht na opzegging door 
Havensteder gevorderd. Havensteder stelt zich op het 
standpunt dat er nooit sprake is geweest van het tot 
stand komen van een architectenovereenkomst en dan 
ook niets verschuldigd is. 

Garantiestellingen aan Dutch Institute for Guarantees 
on Housing (DIGH)
Havensteder staat borg voor de jaarlijkse annuïteit van 
de volgende leningen:

Per ultimo 2015 is de lening van Microcredit Foundation 
LOK waarvoor Havensteder borg stond geheel afgelost. 
De overige garantiestellingen lopen door tot en met 
2035. Havensteder stond over 2015 garant voor 
0,0036%van haar balanstotaal. Dit valt binnen de door 
het ministerie van BZK gestelde grenzen.
 

Afnameverplichting

Verolme Boulevard B.V.
In een raamovereenkomst tussen Dura Vermeer Bouw 
Rotterdam B.V., Stichting Havensteder en Verolme 
Boulevard B.V. is bepaald dat Havensteder circa 375 
huurwoningen en circa 375 koopgarantwoningen, inclu-
sief bijbehorende parkeerplaatsen, volgens de geldende 
parkeernorm ontwikkelt, welke Havensteder afneemt 
tegen nader overeen te komen voorwaarden.     
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11. huren 2015 2014

huur  295.666  289.608 
af: huurkortingen  -1.486  -1.915 
af: huurderving wegens leegstand  -6.839  -7.536 
af: afboeking huurdebiteuren  -1.476  -2.338 
af: betaalbaarheidsbijdragen  -42  - 

totaal huren 285.822 277.819

12. opbrengst servicecontracten 2015 2014

overige zaken, leveringen en diensten  22.333  20.933 
vergoedingsderving  480  397 
te verrekenen met huurders  2.007  3.056 

totaal opbrengst servicecontracten  24.820  24.385 

13. lasten servicecontracten 2015 2014

servicecontracten -27.150 -26.012
toegerekende organisatiekosten -514 -1.293

totaal lasten servicecontracten -27.664 -27.306

Toelichting geconsolideerde winst-en-verliesrekening

De post huren is met name toegenomen door algemene huurverhoging van 2,5 % en huurharmonisatie bij 
mutatie. Deze toename wordt gedeeltelijk tegengegaan door een afname van de opbrengsten doordat woningen 
verkocht zijn.

De bedragen die in rekening worden gebracht voor levering en diensten, en overige onroerende en roerende zaken 
zijn gebaseerd op de geraamde c.q. werkelijke kosten. Zij worden jaarlijks, indien noodzakelijk, aangepast. Jaarlijks 
vindt afrekening plaats met de huurders met betrekking tot de leveringen en diensten over het voorgaande jaar.
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14. lasten verhuur en beheeractiviteiten 2015 2014

salarissen  -18.738  -20.009
sociale lasten  -3.000  -3.185
pensioenlasten  -3.363 -3.909
afschrijvingen activa t.d.v. de exploitatie  -3.505 -4.288
overige organisatiekosten  -14.444  -14.409
overige opbrengsten  7.210  7.322 
saldo organisatiekosten  -35.840  -38.479
toegerekend aan andere onderdelen  13.834  15.648 
toegerekende organisatiekosten aan verhuur en beheer  -22.006  -22.831

belastingen en verzekeringen  -18.421  -17.761

totaal lasten verhuur en beheeractiviteiten  -40.428  -40.591

afdeling
bezetting per 

31-12-2015
bezetting per 

31-12-2014

directie Bestuur 32,2 35,7
directie Financiën & Middelen 69 71,0
directie Onderhoud & Ontwikkeling 81,2 73,3
directie Wonen 184,5 202,9
bestuur 1 1,0

totaal 367,9 383,9

De toegerekende lasten aan verhuur en beheeractivi-
teiten volgen uit de kostenverdeelstaat. Daarin worden 
onder anderen de totale loonkosten verdeeld over de 
activiteiten. 

Het woningbezit van Havensteder is verzekerd tegen 
herbouwwaarde voor een vast tarief per eenheid met de 
clausule dat het bezit niet is onderverzekerd.

Het aantal bij Havensteder werkzame werknemers, bere-
kend op fulltime basis, kan als volgt worden uitgesplitst 
op directieniveau:

De bezetting wordt in bovenstaande tabel getoond inclusief stagiairs en exclusief inleen i.v.m. ziekte.
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honoraria externe accountant en de accountantsorganisatie

2015 accountants overig netwerk totaal netwerk
onderzoek jaarrekening *  217  -  217 
andere controleopdrachten  12  -  12 
fiscale adviesdiensten  -  64  64 
andere niet-controlediensten  -  66  66 

totaal 229 130 360

2014 accountants overig netwerk totaal netwerk
onderzoek jaarrekening *  201  -  201 
andere controleopdrachten  21  -  21 
fiscale adviesdiensten  -  61  61 
andere niet-controlediensten  11  4  15 

totaal 232 65 297

Opgegeven worden de lasten ten aanzien van het boekjaar waarop de (controle-)werkzaamheden betrekking 
hebben (‘toegerekend aan het boekjaar’). Deze methode houdt in dat de lasten worden toegerekend aan het 
boekjaar waarop deze betrekking hebben. Indien een deel van de (controle-) werkzaamheden worden verricht 
na het boekjaareinde (in het volgende boekjaar) zal daarvoor derhalve een overlopende post worden gevormd 
(toerekening).

De onderhoudslasten verdeeld over 49.439 gewogen verhuureenheden bedragen € 1.380 per verhuureenheid 
(2014: € 1.226/vhe). De hogere uitgaven hangen samen met de keuze meer te investeren in de kwaliteit van onze 
woningen.

* inclusief aanvullende assurancewerkzaamheden

15. lasten onderhoudsactiviteiten 2015 2014

onderhoud -67.490 -60.331
toegerekende organisatiekosten -749 -1.085

totaal lasten onderhoudsactiviteiten -68.239 -61.416

de onderhoudslasten zijn te verdelen in: 2015 2014

planmatig onderhoud -24.709 -19.312
mutatieonderhoud -12.309 -11.312
klachtenonderhoud -14.181 -14.852
contractonderhoud -11.964 -10.261
onderhoudsbijdrage VVE -4.328 -4.593

totaal lasten onderhoud -67.490 -60.331
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De afboeking op huurdebiteuren betreffen oninbaar geachte vorderingen op huurders, anders dan 
huurvorderingen. De afboeking op huurvorderingen wordt onder de huren verantwoord.

De omzet en voortbrengingskosten van verkocht vastgoed in ontwikkeling hebben betrekking op de voorraad koop-
woningen in complexen De Hoven, Rozenburcht en Schiecentrale.

16. overige directe operationele lasten exploitatie bezit 2015 2014

afboekingen huurdebiteuren -2.222 -1.369
dotatie dubieuze huurdebiteuren 192 -14
kosten 35% regeling -650 -609
juridische kosten -251 -210
incassokosten -1.023 -634
verhuurbaar maken -1.072 -801
naamplaatjes / sleutels / sloten -362 -334
bijdrage verhuurderheffing -21.680 -19.450
overige kosten -458 -571

totaal overige directe operationele lasten exploitatie bezit -27.526 -23.992

17. omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 2015 2014

omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling en onderhanden projeceten 12.617 14.826

totaal omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 12.617 14.826

18.  uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling inclusief 
organisatiekosten 2015 2014

externe verkoopkosten en kostprijs omzet onderhanden projecten -9.847 -12.192
toegerekende organisatiekosten -2.259 -2.367

totaal uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling inclusief 
organisatiekosten -12.107 -14.560

19.  verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 2015 2014

verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 67.120 43.766

totaal verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 67.120 43.766
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20.  verkoopkosten inclusief organisatiekosten 2015 2014

externe verkoopkosten en verleende korting -3.041 -2.331
toegerekende organisatiekosten -1.387 -1.432

totaal verkoopkosten inclusief organisatiekosten -4.429 -3.763

22.  overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 2015 2014

kosten leegmaken (saldo kosten/opbrengsten)  -1.004  -447 
projectresultaten  -1.351  1.622 

totaal overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -2.355 1.175

26.  overige organisatiekosten 2015 2014

incidentele lasten  -1.085  -7.960 
algemene organisatiekosten  -    - 
dekking algemeen diverse posten  130  46 
toegerekende lasten nieuwbouw huur  -3.906  -4.086 
geactiveerde productie nieuwbouw huur  938  909 
niet toegerekende lasten vve beheer  -486  -594 

totaal overige organisatiekosten -4.409 -11.685

24.  niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
bestemd voor verkoop 2015 2014

totaal 345 -33

25.  niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed verkocht 
onder voorwaarden 2015 2014

totaal 436 960

21. Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
In 2015 zijn 622 eenheden (inclusief dispositie) uit het bestaande bezit verkocht tegenover 460 eenheden in 2014.

23. Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Deze post heeft betrekking op veranderingen in de marktwaarde van de vastgoedportefeuille.

De incidentele lasten in 2014 hadden met name betrekking op lasten van tijdelijke bovenformatieve bezetting als 
uitvloeisel van de organisatieaanpassing.
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27.  leefbaarheid 2015 2014

externe kosten leefbaarheid  -3.722  -3.595 
toegerekende organisatiekosten  -4.532  -4.790 

totaal  leefbaarheid -8.254 -8.385

29. rentebaten en soortgelijke opbrengsten 2015 2014

rente leningen u/g 162 412
overige renteopbrengsten 176 129

totaal rentebaten en soortgelijke opbrengsten 338 541

30. rentelasten en soortgelijke kosten 2015 2014

rente bank/giro 103 -42
rente leningen lange termijn -71.968 -75.106
rente glasfonds -6 -8
kosten garantie/herfinanciering -283 -280
overige rentelasten -124 -331

totaal rentelasten en soortgelijke kosten -72.277 -75.766

28.  waardeveranderingen van financiële vaste activa en  
van verplichtingen 2015 2014

waardeveranderingen verplichtingen verkoop onder voorwaarden 996 1.330

totaal waardeveranderingen van financiële vaste activa en  
van verplichtingen 996 1.330

31.  waardeverandering derivaten 2015 2014

totaal waardeverandering derivaten 1.320 -15.971

Leefbaarheidskosten bestaan uit kosten voor gebiedsbeheer, participatie/huurdersplatform, wijkvisies en diverse 
kosten voor sociale activiteiten.

De rentelasten zijn afgenomen ten opzichte van voorgaand jaar voornamelijk door een lagere financieringsbehoefte 
op korte termijn. 

Deze post betreft de waardeverandering van de embedded derivaten ten opzichte van 31-12-2014.
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32.  belastingen 2015 2014

acute belastingdruk  -    -   
mutatie actieve latentie waarderingsverschillen  219 - 140
mutatie actieve latentie vastgoed bestemd voor verkopen  3.517 - 760
mutatie actieve latentie verliescompensatie  2.625 - 1.258

6.361 -2.158

commercieel resultaat 123.637

correctie afschrijving en herwaardering vastgoed 60.065
onrendabele toppen -3.446
fiscaal resultaat projecten -1.086
correctie mutatie marktwaarde derivaten 1.320
correctie opbrengst verkopen 11.238
fiscale afschrijving op agio leningen o/g 2.734
correctie onderhoud 2.284
correctie rentebaten -4.476
resultaat deelneming 4.684
correctie afschrijving activa tdv 540
gemengde kosten aftrek -75
correctie belastingen 6.361

80.142

fiscaal resultaat 43.494
verrekend met verliezen uit vorige jaren -43.494

vennootschapsbelasting 2015 25% 0

effectief VPB tarief 2015 bedraagt 5,14%

effectief VPB tarief 2014 bedraagt -1,05%

Aan de hand van de commerciële jaarrekening van 2015 is het fiscale resultaat bepaald. Bij de berekening is 
rekening gehouden met de fiscale verschillen tussen de commerciële en fiscale jaarrekening.

De fiscale winst over het boekjaar kan geheel worden verrekend met in het verleden geleden verliezen. Per saldo 
bedraagt het belastbaar resultaat over 2015 daarom nihil en is over het boekjaar geen vennootschapsbelasting 
verschuldigd. De post Belastingen in het resultaat heeft daardoor uitsluitende betrekking op mutaties van latente 
belastingen.
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33. resultaat deelnemingen 2015 2014

resultaat deelneming Wijkontwikkelingsmaatschappij Mathenesserkwartier BV  -   - 1.293
resultaat deelneming Hofbogen BV  2.478 - 1.062
resultaat deelneming Stadsherstel Historisch Rotterdam NV  17  -   

totaal resultaat deelnemingen  2.495 - 2.354

Voor een toelichting op het resultaat deelnemingen 
verwijzen wij naar de toelichting op de balanspost deel-
nemingen (ref 3.1).

TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN 
HET GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Over 2015 zijn de liquide middelen toegenomen  
met € 13 miljoen (2014: toename 49 miljoen). 
De operationele kasstroom is ten opzichte van vorig 
jaar met € 10 miljoen toegenomen. Dit is enerzijds te 
verklaren door hogere ontvangsten als gevolg van met 
name toegenomen huurprijzen, anderzijds door lagere 
uitgaven, hetgeen kan worden beschouwd als het posi-
tieve effect van eerdere reorganisatie(s), gesteund door 
kostenbeheersing. Daartegenover staat gedeeltelijk een 
stijging van de betalingen aan leveranciers onderhoud, 
doordat in 2015 relatief veel betalingen zijn gedaan voor 
onderhoud uit 2014. 

Onder Betalingen aan overige ad € 45,2 miljoen (2014: 
€ 48,6 miljoen) worden verstaan betalingen met betrek-
king tot bedrijfsoperaties, welke niet behoren tot de 
andere betalingsrubrieken binnen de kasstromen uit 
bedrijfsoperaties. Gedacht kan worden aan service-
kostenuitgaven, betalingen van energiekosten bij leeg-
stand, leefbaarheidsuitgaven niet zijnde investeringen, 
VVE bijdragen, overige uitgaven ten behoeve van perso-
neel zoals voor studie en personeelsuitjes, uitgaven 
voor huisvesting, ICT, telefonie, accountantscontrole, 
juridische zaken en uitgaven aan externen bij verhuur.  

De kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten is  
€ 60 miljoen positief. Dit betekent dat we per saldo 
€ 60 miljoen meer hebben ontvangen uit het verkopen 
van onroerend goed, dan we hebben uitgegeven aan 
het aanschaffen van nieuw onroerend goed en aan 
herontwikkeling en dergelijke. De hierdoor vrijgekomen 
middelen zijn, samen met een deel van de liquide 

middelen die vorig jaar reeds in kas waren, aangewend 
om schulden af te lossen. Omdat voor € 112 miljoen is 
afgelost en maar voor € 6 miljoen nieuwe leningen zijn 
aangegaan, komt de kasstroom uit op € 106 miljoen 
negatief. In de geconsolideerde balans komt dit overeen 
met de daling van schulden aan overheid en krediet-
instellingen (lang- en kortlopend) van € 1.866 miljoen 
per 31-12-2014 naar € 1.760 per 31-12-2015. Wanneer 
we rekening houden met het feit dat van de desinveste-
ringen ad € 83 miljoen de onderliggende financiering 
€ 39 miljoen bedroeg, hebben we door de aflossingen 
per saldo onze balanspositie voor een bedrag van  
€ 67 verbeterd. 

OVERIGE TOELICHTINGEN

Bezoldiging topfunctionarissen en gewezen 
topfunctionarissen
Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet normering 
bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semi-
publieke sector (hierna: WNT) in werking getreden. 
De WNT stelt een maximum aan de bezoldiging van 
topfunctionarissen in de publieke en semipublieke 
sector en onder de WNT geldt een publicatieverplich-
ting in de jaarrekening. De algemene bezoldigingsnorm 
van de WNT bedraagt voor 2015: € 230.474. Voor 
woningcorporaties is een aangepast bezoldigings-
maximum vastgesteld. Het bezoldigingsmaximum voor 
Havensteder bedraagt € 203.400 (categorie I, woon-
eenheden 25.001 – 50.000, aantal inwoners gemeente 
>375.000). 

Op grond van de WNT kwalificeren de volgende 
personen als topfunctionaris van Havensteder in 2015:
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bezoldiging topfunctionarissen 

namen H.J. van den Berk P.A.F. van Lieshout M. Kroon H.H. Rotgans
functie(s) bestuurder directeur Wonen directeur Financien 

& Middelen
directeur Onderhoud 

& Ontwikkeling

dienstverband
duur dienstverband in 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

omvang dienstverband (in fte) 1 1 1 1

gewezen topfunctionaris nee nee nee nee

bezoldiging
beloning  173.003  121.534  121.072  120.553 

compensatie pensioen  12.549  3.139  3.333  3.244 

jubileumuitkering  2.281 

fiscale bijtelling auto 7.856  9.918  3.087  7.424 
belastbare onkostenvergoedingen  3.000  3.000  3.000  3.000 

beloningen betaalbaar op termijn  26.554  22.680  22.760  22.724 

totaal bezoldiging 2015  222.962  162.553  153.251  156.944 

totaal bezoldiging 2014  227.569  158.961  154.683  157.218 

motivering indien overschrijding 
WNT-maximum

overgangsrecht nvt  nvt  nvt  

bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen 

namen
B.J. van 

Bochove
G. Erents 

RA
ir. P.O. 

Vermeulen drs. D.J. Schrijer mr. dr. N.M. Dane 
drs. M.C.C. 

Bekker 

functie(s) voorzitter 
RvC

vice-voor-
zitter RvC

lid RvC lid RvC (op voor-
dracht van de huur-

dersorganisatie)

lid RvC (op voor-
dracht van de huur-

dersorganisatie)

lid RvC

duur in 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

datum benoeming 01-01-13 01-07-15 01-07-15 01-03-13 01-01-15 01-01-15

datum aftreden 31-12-16*1 30-06-19 30-06-19 28-02-17*1 31-12-19*1 31-12-19*1

bezoldiging 2015 12.712 12.712 10.170 10.170 10.170 10.170
bezoldiging 2014 10.312 10.312 8.250 8.250 8.250 8.250

WNT-maximum woningcor-
poraties klasse I

30.510 20.340 20.340 20.340 20.340 20.340

WNT-maximum VTW (klasse I) 23.493 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662

motivering indien overschrij-
ding WNT-maximum

nvt  nvt  nvt  nvt  nvt  nvt  

De WNT kent overgangsrecht voor afspraken die zijn gemaakt vóór inwerkingtreding van de WNT. De bestuurder valt 
in de overgangsregeling van de WNT, nu de met haar gemaakte bezoldigingsafspraak voor 1 januari 2013 is overeen-
gekomen. Dat betekent dat de bezoldiging overeenkomstig de wettelijke regeling in zeven jaar zal worden aangepast.

*1: Herbenoembaar
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ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2015  

Enkelvoudige balans
Enkelvoudige winst-en-verliesrekening
Enkelvoudige grondslagen voor waardering van het resultaat 
Toelichting op de enkelvoudige balans
Toelichting op de enkelvoudige winst-en-verliesrekening



120 |   Havensteder120 |   Havensteder

Enkelvoudige balans (voor resultaatbestemming)

activa ref 31-12-2015 31-12-2014

vaste activa

materiële vaste activa 1
onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 1.1 20.954 23.788

20.954 23.788

vastgoedbeleggingen 2
sociaal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als 
vastgoedbelegging

2.1 3.717.600 3.727.515

commercieel vastgoed in exploitatie 2.2 385.596 387.869

onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 2.3 99.779 96.713

vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 2.4 5.609 3.111

4.208.584 4.215.208

financiële vaste activa 3
deelnemingen 3.1 17.675 14.455

latente belastingvorderingen 3.2 45.803 39.441

leningen UG 3.3 2.074 4.510

65.552 58.406

totaal vaste activa 4.295.090 4.297.402

vlottende activa

voorraden 4
vastgoed bestemd voor verkoop 4.1 2.546 12.287

grond 4.2 9.845 9.359

overige voorraden 4.3 4.868 4.969

17.259 26.615

vorderingen 5
huurdebiteuren 5.1 4.711 3.967

gemeenten 5.2 10 33

vorderingen op groepsmaatschappijen 5.3 714 706

overige vorderingen 5.4 6.082 5.004

overlopende activa 5.5 6.986 6.242

18.503 15.952

liquide middelen 6 36.888 23.981

totaal vlottende activa 72.650 66.548

totaal activa 4.367.740 4.363.950
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passiva ref. 31-12-2015 31-12-2014

eigen vermogen 7
overige reserves 2.243.978 2.037.481

resultaat lopend boekjaar 123.637 206.497

2.367.615 2.243.978

voorzieningen 8
voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 8.1 38.739 42.694

voorziening reorganisatiekosten 8.2 249 825

voorziening deelnemingen 8.3 291 2.607

latente belastingverplichting 8.4 0 0

overige voorzieningen 8.5 827 683

40.106 46.809

langlopende schulden 9
leningen overheid 9.1 43.071 54.569

leningen kredietinstellingen 9.2 1.662.206 1.744.021

verplichting verkoop onder voorwaarden 9.3 97.358 94.601

overige schulden 9.4 33.030 34.223

1.835.665 1.927.414

kortlopende schulden 10
schulden aan kredietinstellingen 10.1 54.766 67.162

schulden aan leveranciers 10.2 10.476 15.642

belastingen en premies sociale verzekeringen 10.3 6.004 3.948

schulden ter zake van pensioenen 10.4 4 0

overlopende passiva 10.5 53.104 58.997

124.354 145.749

totaal passiva 4.367.740 4.363.950
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Enkelvoudige winst-en-verliesrekening 

winst-en-verliesrekening enkelvoudig, 
gecombineerd model - functioneel ref.

jaarrekening 
2015

vergelijkende 
cijfers 2014

huuropbrengsten 11  285.822  277.000 
opbrengst servicecontracten 12  24.820  24.385 

lasten servicecontracten 13  -27.664  -27.306 

lasten verhuur en beheeractiviteiten 14  -40.428  -40.516 

lasten onderhoudsactiviteiten 15  -68.239  -61.416 

overige directe operationele lasten exploitatie bezit 16  -27.526  -23.992 

netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 
 

146.785 
 

148.156 

omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 17  12.617  14.826 
uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling inclusief 
organisatiekosten

18  -12.107  -13.826 

netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling
 

510  1.000 

verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 19  67.120  43.766 
verkoopkosten inclusief organisatiekosten 20  -4.428  -3.763 

boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille 21  -60.364  -40.158 

netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille  2.328  -156 

overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 22  -2.355  1.175 
niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 23  49.018  169.834 

niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
bestemd voor verkoop

24  345  -33 

niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed verkocht onder 
voorwaarden

25  436  960 

waardeveranderingen vastgoedportefeuille  47.444  171.935 

overige organisatiekosten 26  -4.409  -11.690 

leefbaarheid 27  -8.254  -8.385 

waardeveranderingen van financiele vaste activa en van 
verplichtingen 28  996  1.330 
rentebaten en soortgelijke opbrengsten 29  338  550 
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De enkelvoudige jaarrekening van Havensteder is 
opgesteld in overeenstemming met artikel 35 van 
de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuis-
vesting 2015, artikel 30 en 31 van Besluit toegelaten 
instellingen volkshuisvesting (BTIV) 2015, richtlijn 
645 van Richtlijnen voor de jaarverslaggeving en de 
Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
(‘WNT’). In artikel 127, tweede lid van het BTIV is 
bepaald dat het Besluit beheer sociale-huursector (het 
BBSH) tot 1 januari van het eerstvolgende verslagjaar 
na inwerkingtreding van de Woningwet van toepassing 
blijft voor de jaarrekening, het jaarverslag, het volks-
huisvestingverslag en het onderzoeken en beoordelen 

van die verslagen. Dit betekent dat voor het verslagjaar 
2015, het juridisch kader zoals volgt uit het BBSH van 
kracht is gebleven. In dit besluit wordt voorgeschreven 
Titel 9 Boek 2 BW toe te passen, behoudens enkele 
uitzonderingen van specifieke aard.

Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van 
de jaarrekening, de grondslagen voor de waardering 
van activa en passiva en de bepaling van het resultaat, 
alsmede voor de toelichting op de onderscheiden activa 
en de passiva en de resultaten wordt verwezen naar de 
toelichting op de geconsolideerde jaarrekening, voor 
zover hierna niet anders wordt vermeld.

ENKELVOUDIGE GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN BEPALING VAN HET RESULTAAT

rentelasten en soortgelijke kosten 30  -72.277  -75.764 

waardeverandering derivaten 31  1.320  -15.971 

saldo financiele baten en lasten  -69.623  -89.855 

resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen  114.781  211.005 

belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 32 6.361  -2.158 
resultaat deelnemingen 33 2.495  -2.350 

resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen  123.637  206.497 

buitengewoon resultaat na belastingen  -    -   

resultaat na belastingen  123.637  206.497 
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TOELICHTING ENKELVOUDIGE BALANS 

3.1 deelnemingen 31-12-15 31-12-14

Stadsherstel Historisch Rotterdam NV 135 135

Combinatie Pompenburg vof 0 0

Hofbogen BV 3.219 0

Com·wonen FBI BV 12 12

Verolme Boulevard BV 14.308 14.308

saldo 17.674 14.455

Verloopoverzicht 
deelnemingen

Deel-
neming 

per 
01-01-

2015

Voor-
ziening 

per 
01-01-

2015

Waarde 
01-01-

2015

Herka-
pitali-

satie 
2015

Resul-
taat 

boek-
jaar 

deelne-
ming

Deel-
neming 

per 
31-12-

2015

Voor-
ziening 

per 
31-12-

2015

Waarde 
per 

31-12-
2015

Stadsherstel Historisch 
Rotterdam NV

 
135  -    135  -    135  -    135 

Combinatie Pompenburg vof

Wijkontwikkelingsmaatschappij 
Mathenesserkwartier BV

 -    -291  -291  -    -291  -291 

Hofbogen BV  -    -2.316  -2.316  3.000  2.535  3.219  -    3.219 

Com·wonen FBI BV  12  -    12  -    12  -    12 

Verolme Boulevard BV  14.308  -  
 

 14.308  -    14.308  -    14.308 

 
14.455  -2.607 

 
11.848  3.000  2.535  17.674  -291 

 
17.383 

Havensteder heeft verschillende verbindingen met andere rechtspersonen. De activiteiten die hieruit voortvloeien 
vinden plaats op het terrein van de volkshuisvesting. Hieronder een overzicht.
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31-12-2015 31-12-2014

gerealiseerd vermogen  -393.614  -425.305 
reserve ongerealiseerde herwaardering  2.761.229  2.669.283 

 
2.367.615  2.243.978 

7 eigen vermogen 31-12-2015 31-12-2014

saldo 1 januari 2.243.978 2.037.481
resultaat boekjaar 123.637 206.497

saldo 2.367.615 2.243.978

Eigen vermogen

Als gevolg van de waardering van het vastgoed tegen actuele waarde, kan het bezit onderverdeeld worden in 
complexen waarbij de marktwaarde lager is dan de boekwaarde op basis van vervaardigingsprijs (‘negatieve 
herwaardering’) en complexen waarbij de marktwaarde hoger is dan de boekwaarde op basis van vervaardigings-
prijs (‘positieve herwaardering’). De ‘negatieve herwaardering’ maakt onderdeel uit van het gerealiseerd vermogen. 
De ‘positieve herwaardering’ is als niet-gerealiseerd vermogen gepresenteerd. Vanwege de gekozen complex- 
indeling van het bezit, kunnen de negatieve verschillen als onderdeel van het gerealiseerd vermogen niet  
gecompenseerd worden door de positieve verschillen in het ongerealiseerd vermogen.

Het eigen vermogen is onder te verdelen in gerealiseerd vermogen en ongerealiseerd vermogen.
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VERSCHILLEN IN HET EIGEN VERMOGEN EN HET RESULTAAT TUSSEN DE ENKELVOUDIGE EN 
GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2015

In de toelichting worden alleen de jaarrekeningposten die afwijken van de geconsolideerde jaarrekening 
weergegeven.

balans verschillen 2015

activa ref.
2015 

enkelvoudig
2015 gecon-

solideerd
2015 

verschil verklaring

vastgoed in ontwikkeling 
bestemd voor eigen exploitatie

2.4
 

5.609  5.609  -   aandeel Havensteder in 
Verolme Boulevard BV 

deelnemingen 3.1  17.675  3.366  14.309 deelneming 
Havensteder in Verolme 
Boulevard BV 

voorraden grond 4.2  9.845  21.066  -11.221 aandeel Havensteder in 
Verolme Boulevard BV 

huurdebiteuren 5.1  4.711  4.759  -48 aandeel Havensteder in 
Verolme Boulevard BV 

vorderingen op 
groepsmaatschappijen

5.3  714  -    714 aandeel Havensteder in 
Verolme Boulevard BV 

belastingen en premies sociale 
verzekeringen

5.3  -    10  -10 aandeel Havensteder in 
Verolme Boulevard BV 

overige vorderingen 5.5  6.082  6.802  -720 aandeel Havensteder in 
Verolme Boulevard BV 

liquide middelen 6  36.888  36.889  -1 
aandeel Havensteder in 
Verolme Boulevard BV 

totaal
 

3.023 

passiva ref.
2015 

enkelvoudig
2015 gecon-

solideerd 
 2015 

verschil  verklaring 

voorziening onrendabele investe-
ringen en herstructureringen

8.1  38.739  28.939 
 

9.800 aandeel Havensteder in 
Verolme Boulevard BV 

overige schulden 9.4  33.030  37.807  -4.777 aandeel Havensteder in 
Verolme Boulevard BV 

schulden aan leveranciers 10.2  10.476  10.925  -449 aandeel Havensteder in 
Verolme Boulevard BV 

schulden aan 
groepsmaatschappijen

10.3  -    1.311  -1.311 aandeel Havensteder in 
Verolme Boulevard BV 

belastingen en premies sociale 
verzekeringen

10.4  6.004  6.081  -77 aandeel Havensteder in 
Verolme Boulevard BV 

overlopende passiva 10.6  53.104  53.267  -163 aandeel Havensteder in 
Verolme Boulevard BV 

totaal  3.023 
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VERSCHILLEN IN HET EIGEN VERMOGEN EN HET RESULTAAT TUSSEN DE ENKELVOUDIGE EN 
GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2014

balans verschillen 2014

activa ref.
2014 

enkelvoudig
2014 gecon-

solideerd
2014 

verschil verklaring

vastgoed in ontwikkeling 
bestemd voor eigen exploitatie

2.4  3.111  3.954  -843 aandeel Havensteder in 
Verolme Boulevard BV 

deelnemingen 3.1  14.455  147  14.308 deelneming 
Havensteder in Verolme 
Boulevard BV 

latente belastingvorderingen 3.2  39.441 39.421  20 aandeel Havensteder in 
Verolme Boulevard BV 

voorraden grond 4.2  9.359  20.887  -11.528 aandeel Havensteder in 
Verolme Boulevard BV 

huurdebiteuren 5.1  3.967  4.065  -98 aandeel Havensteder in 
Verolme Boulevard BV 

vorderingen op 
groepsmaatschappijen

5.3  706  -    706 aandeel Havensteder in 
Verolme Boulevard BV 

belastingen en premies sociale 
verzekeringen

5.3  -    26  -26 aandeel Havensteder in 
Verolme Boulevard BV 

overige vorderingen 5.5  5.004  5.340  -336 aandeel Havensteder in 
Verolme Boulevard BV 

liquide middelen 6.  23.981  24.129  -148 aandeel Havensteder in 
Verolme Boulevard BV 

totaal  2.055 

passiva ref.
2014 

enkelvoudig
2014 gecon-

solideerd 
 2014 

verschil  verklaring 

voorziening onrendabele investe-
ringen en herstructureringen

8.1
 

42.694 
 

33.694 
 

9.000 aandeel Havensteder in 
Verolme Boulevard BV 

overige schulden 9.4  34.223  39.000  -4.777 aandeel Havensteder in 
Verolme Boulevard BV 

schulden aan leveranciers 10.2  15.642  16.072  -430 aandeel Havensteder in 
Verolme Boulevard BV 

schulden aan 
groepsmaatschappijen

10.3  -    1.360  -1.360 aandeel Havensteder in 
Verolme Boulevard BV 

belastingen en premies sociale 
verzekeringen

10.4  3.948  3.961  -13 aandeel Havensteder in 
Verolme Boulevard BV 

overlopende passiva 10.6  58.997  59.362  -365 aandeel Havensteder in 
Verolme Boulevard BV 

totaal  2.055 
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TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE WINST-EN-VERLIESREKENING 2015
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33. resultaat deelnemingen 2015 2014

resultaat deelneming Wijkontwikkelingsmaatschappij Mathenesserkwartier BV  -   -1.293

resultaat deelneming Verolme Boulevard BV  -    5 

resultaat deelneming Hofbogen BV  2.478 -1.062

resultaat deelneming Stadsherstel Historisch Rotterdam NV  17  -   

totaal resultaat deelnemingen  2.495  2.349-

2015
Over 2015 zijn de geconsolideerde en de enkelvoudige winst-en-verliesrekening hetzelfde. Voor een toelichting op 
individuele posten, wordt derhalve verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening.

2014
Verschillen tussen het enkelvoudige resultaat en het resultaat volgens de geconsolideerde winst-en-verliesrekening 
worden verklaard door:
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winst-en-verliesrekening 2014

2014 
enkel-

voudig

2014 
geconsoli-

deerd
2014 

verschil verklaring

huren 11 277.000 277.819 -819 aandeel Havensteder in 
Verolme Boulevard BV 

lasten verhuur en beheeractiviteiten 14 -40.516 -40.591 75 aandeel Havensteder in 
Verolme Boulevard BV 

uitgaven verkocht vastgoed in ontwikke-
ling inclusief organisatiekosten

17 -13.826 -14.560 734 aandeel Havensteder in 
Verolme Boulevard BV 

overige organisatiekosten 25 -11.690 -11.685 -5 aandeel Havensteder in 
Verolme Boulevard BV 

rentebaten en soortgelijke opbrengsten 28 549 541 9 aandeel Havensteder in 
Verolme Boulevard BV 

rentelasten en soortgelijke kosten 29 -75.764 -75.766 2 aandeel Havensteder in 
Verolme Boulevard BV 

resultaat deelnemingen 32 -2.350 -2.354 4 deelneming Havensteder in 
Verolme Boulevard BV 

totaal 0
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Het bestuur van Havensteder 

Mevrouw drs. H.J. van den Berk l    bestuurder

De raad van commissarissen van Havensteder 

De heer B.J. van Bochove l    voorzitter

De heer G. Erents RA l    vice-voorzitter

Mevrouw drs. M.C.C. Bekker

Mevrouw mr. dr. N.M. Dane

De heer drs. D.J. Schrijer

De heer ir. P.O. Vermeulen
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ONDERTEKENING JAARREKENING D.D. 25-MEI-2016 
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OVERIGE GEGEVENS 

Controleverklaring van de onafhankelijk accountant
Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen 
verklaring.

Statutaire regeling betreffende de bestemming  
van het resultaat
In de statuten wordt bepaald dat de statutaire resultaat-
neming ten gunste of ten laste van de overige reserves 
wordt gebracht.

Voorstel tot bestemming van het resultaat  
over het boekjaar 2015
Vooruitlopend op de goedkeuring van de jaarrekening 
door de Raad van Commissarissen wordt voorgesteld 
het positieve resultaat over 2015 van € 123.637 ten 
gunste te brengen van de overige reserves. Het resul-
taat over 2015 is opgenomen in de post resultaat boek-
jaar in het eigen vermogen. 

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen relevante gebeurtenissen na 
balansdatum voorgedaan.



132 |   Havensteder132 |   Havensteder



jaarverslag 2015 |   133



134 |   Havensteder

begrippenlijst
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Adviesraad
Een onafhankelijk onderdeel van Havensteder met een 
statutaire positie. Geeft gevraagd en ongevraagd advies 
over ons beleid en op de manier waarop wij werken en 
zaken organiseren.

Agile/scrum methodiek
Agile is een manier van projectbegeleiding waarin 
ruimte is voor de creativiteit van het team. Dit zorgt 
voor betere oplossingen en hogere productiviteit. Een 
methode binnen de Agile-filosofie is scrum. Hierbij 
werken kleine teams met de juiste mensen stap voor 
stap aan de oplevering van het project.

Asset management
Asset management of vermogensbeheer is bij 
Havensteder de term voor het beheren van onze 
woningen en onze woningportefeuille.

Auditcommissie
Een commissie van de RvC. De auditcommissie advi-
seert de RvC over financiële onderwerpen.

Beheersmaatregelen
Manieren om risico’s tegen te gaan.

Bestuurlijk overleg Langer Thuis
Inhoudelijk overleg over het thema ‘Langer Thuis’ 
tussen de gemeente Rotterdam en woningcorporaties. 
Langer Thuis houdt in dat inwoners van Nederland 
minder vaak verhuizen naar een beschermde woon-
vorm, zoals een kleinschalige woonvorm voor ouderen, 
mensen met een verstandelijke of psychiatrische 
beperking.

Bestuurlijk overleg Verwarde Personen
Inhoudelijk overleg over het thema ‘Verwarde Personen’ 
tussen de gemeente Rotterdam en woningcorporaties. 
Onder verwarde personen verstaan we mensen die in 
het kader van ‘Langer Thuis’ zelfstandig wonen, maar 
niet volledig zelfredzaam zijn.

Best Value Procurement 
Een manier van inkopen waarbij de inschrijvingen 
worden gewaardeerd volgens het principe dat de 
laagste prijs de beste optie is. 

Betaalbaarheid
Het betaalbaar houden van sociale huurwoningen. Een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de overheid, 
woningcorporaties en huurders.

Bod op woonvisie (door woningcorporaties)
Het voorstel met concrete werkzaamheden en werkaf-
spraken van een woningcorporatie aan een gemeente 
naar aanleiding van de woonvisie. Dit voorstel maakt 
duidelijk welke bijdrage de woningcorporatie levert aan 
de realisatie van het volkshuisvestelijk beleid van de 
gemeente.

Breakplan
Een plan van aanpak om de derivatenportefeuille te 
herstructureren zodat het herfinancieringsrisico over 
een langere periode gespreid wordt.

Commerciële activiteiten woningcorporatie
Activiteiten die buiten de maatschappelijke taken van 
een woningcorporatie vallen. Bijvoorbeeld de ontwikke-
ling van huurwoningen in de vrije sector, koopwoningen 
en commercieel vastgoed.

Commerciële vastgoedexploitatie
Het verhuren van commercieel vastgoed. Dat zijn 
woningen met een huurprijs boven de huurtoeslag-
grens. Of bedrijfsruimten waarin activiteiten worden 
ondernomen die geen toegevoegde waarde hebben 
voor de kerntaken van de corporatie. 

Commissies raad van commissarissen
Hieronder vallen de Auditcommissie, de commissie 
Wonen en de selectie- en remuneratiecommissie. We 
korten raad van commissarissen af tot RvC.

Commissie Wonen
Sinds begin 2015 een nieuwe commissie van de RvC. 
Deze commissie bereidt de besluitvorming rondom 
de volkshuisvestelijke onderwerpen en thema’s rond 
dienstverlening voor.

Compliance (officer)
Compliance houdt in dat een persoon of organisatie 
werkt in overeenstemming met de geldende wet- en 
regelgeving. Een compliance officer ziet hierop toe.

Crowdfundplatform
Online platform (website) waarop projecten geplaatst 
worden, met als doel hiervoor geld in te zamelen. 
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DAEB / Niet-DAEB
DAEB staat voor diensten van algemeen economisch 
belang en heeft betrekking op de maatschappelijke 
taken van een woningcorporatie: het bouwen, verhuren 
en beheren van sociale huurwoningen, het beheer van 
maatschappelijk vastgoed en investeren in leefbaarheid. 
Onder de niet-DAEB activiteiten valt de ontwikkeling 
van huurwoningen in de vrije sector, koopwoningen en 
commercieel vastgoed.

Decharge
Ontheffing van een specifieke verantwoordelijkheid.

Dedicated team
Team van specialisten binnen Havensteder dat zich al 
dan niet tijdelijk focust op een project of activiteit. 

Derivaten(portefeuille) 
Verzamelnaam voor afgeleide producten die betrekking 
hebben op kapitaal. Ze worden verhandeld op de kapi-
taalmarkt, zoals opties, termijncontracten, obligaties, 
rente- en valutaswaps.

Digitale aanbesteding
Digitale vorm van aanbesteden waarbij alle communi-
catie, de gehele aanbestedingsprocedure en de inschrij-
vingen via een digitaal (online) platform plaatsvinden.

Dispositie
De verkoop van gebouwen. Het gaat bij dispositie dus 
niet om de verkoop van individuele woningen.

Doorexploiteren 
Het opnieuw in de verhuur brengen van woningen/ 
bedrijfspanden nadat deze zijn vrijgekomen uit huur. De 
vrijgekomen panden worden dan weer verhuurd aan 
een woningzoekende of een bedrijf in het geval van een 
bedrijfspand.

EMVI
Manier van aanbesteden, waarbij de opdracht 
verstrekt wordt aan de Economisch Meest Voordelige 
Inschrijving.

Flankerend beleid
Aanvullende maatregelen naast het huurbeleid om 
woonlasten betaalbaar te houden.

Formele participatie
Participatie die georganiseerd is middels huurderorgani-
saties op gebieds- en buurt/complexniveau. 

Gebiedspaspoort
Geeft richting aan de gewenste ontwikkeling binnen een 
gebied (bv. een wijk of buurt).

Geïntegreerde contracten
Contract(vorm) waarbij verschillende fasen (bijvoor-
beeld ontwerp en uitvoering) door een opdrachtne-
mende partij wordt uitgevoerd. 

Geschillenadviescommissie (GAC)
De GAC is de onafhankelijke klachtencommissie voor 
huurders van de corporaties Havensteder, Woonstad 
Rotterdam, Woonplus Schiedam, Patrimonium 
Barendrecht en Maasdelta.

Governancecode woningcorporaties
Hierin staan de basisregels voor het besturen van een 
woningcorporatie.

Grondpositie
Het recht op grond op basis van een gesloten 
overeenkomst.

Herkapitalisatie
Wijziging van de kapitaalstructuur binnen een 
organisatie.

High Impact Crimes (HIC)
Misdaden die een grote impact hebben op de samen-
leving, zoals woninginbraak, overvallen, straatroof en 
geweld.

Incassoproblematiek
Problemen die ontstaan wanneer huurders hun huur 
niet meer kunnen betalen.

In Control Statements
Een verklaring dat de hoogste leiding ‘in control’ is. 
Onder ‘in control’ wordt verstaan: de wijze van sturen, 
beheersen en toezicht houden, gericht op een effectieve 
en efficiënte realisatie van strategische en operationele 
doelstellingen. Open communicatie valt hier ook onder. 

Informele participatie 
Participatiemiddelen naast de formele overleggen met 
huurderorganisaties, zoals het faciliteren en onder-
steunen van (kleinschalige) bewonersinitiatieven. 

Inschrijfmodel Woonnet Rijnmond
Bemiddelingsmodel voor het verkrijgen van een huur-
woning via Woonnet Rijnmond. Woningen worden 
toegewezen op basis van inschrijfduur en sinds 
medio 2015 ook op basis van loting, direct kans en het 
Wens&Wacht-model.

Integriteit
Adequate en zorgvuldige uitoefening van taken, 
met inachtneming van verantwoordelijkheden en de 
geldende regels.
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Ketensamenwerking 
Een vorm van samenwerking tussen partijen die opeen-
volgend met elkaar samenwerken aan één product of 
proces. De samenwerkende partijen worden ketenpart-
ners genoemd.

Klokkenluidersregeling
Regeling die ervoor zorgt dat iedere medewerker 
(ernstige) misstanden kan melden, dat alle meldingen 
serieus en volgens een bepaalde procedure worden 
behandeld én dat de medewerker die aan de bel trekt 
persoonlijk geen negatieve gevolgen van zijn/haar 
melding ondervindt.

KWH
Staat voor Kwaliteitscentrum Woningcorporaties 
Huursector en is een coöperatieve vereniging opgericht 
door corporaties. Het KWH Huurlabel is het rapportcijfer 
dat de huurders geven over de dienstverlening van een 
woningcorporatie.

Lean methodiek 
Een bedrijfskundige methodiek die als doel heeft 
bedrijfsprocessen zo efficiënt mogelijk te maken.
Liberalisatiegrens
De grens die bepaalt of een woning in de sociale of vrije 
sector valt.

Liquiditeit 
Geeft aan of we op korte termijn aan onze financiële 
verplichtingen kunnen voldoen met de vlottende activa. 
Een kengetal voor het bepalen van de liquiditeit is de 
current ratio: de vlottende activa als percentage van het 
korte vreemd vermogen. Bij een actief treasurybeleid 
ligt dit percentage tussen 0 en 1.

Loan-to-value
De verhouding tussen de hoeveelheid geleend geld en 
de waarde van de woningen die daarmee gefinancierd 
zijn.

Maatschappelijke visitatie woningcorporaties
Elke vier jaar beoordeelt een visitatiebureau de maat-
schappelijke prestaties van een woningcorporatie. 
Tijdens zo’n visitatie legt de woningcorporatie verant-
woording af over de gemaakte (financiële) keuzes en 
de wijze waarop we maatschappelijke opgaven worden 
ingevuld. 

Moddermanstraat
In een van onze woongebouwen in deze straat 
(Rotterdam Schiebroek) vond begin 2015 een explosie 
plaats, met verstrekkende gevolgen voor de bewoners 
en de omgeving. 

Multidisciplinaire projectaanpak
Werkwijze waarbij verschillende partijen met elkaar en 
van begin tot eind bijdragen aan de uitvoering van een 
project.

Mutatie
Het moment waarop een huurder uit zijn huurwoning 
gaat en de woning tijdelijk leegstaat voordat de nieuwe 
huurder deze betrekt.

Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ)
Een gezamenlijk programma waarin rijksoverheid, 
gemeente Rotterdam, onderwijs- en zorginstellingen, 
woningcorporaties en bedrijfsleven samen werken aan 
een nieuw en beter perspectief voor Rotterdam Zuid. 

Nieuwe Woningwet 
Herziening van de voormalige Woningwet, die 1 juli 
2015 in werking trad. De nieuwe, strengere regels 
moeten ervoor zorgen dat woningcorporaties zich weer 
richten op hun kerntaak: het bouwen en beheren van 
sociale huurwoningen voor lage (midden) inkomens.

Ondernemingsraad (OR) 
Bestaat uit werknemers die namens het personeel 
overleg voeren met de werkgever.

Onrendabel investeren
Investering waar verlies op geleden wordt.

Parlementaire Enquête Woningcorporaties 2014
Een middel dat de Eerste en Tweede Kamer gebruikten 
om informatie te verkrijgen over het reilen en zeilen van 
woningcorporaties.

Passend toewijzen
Maatregel binnen de nieuwe Woningwet. Passend 
toewijzen houdt in dat 95% van de nieuwe huurders 
met een huishouden dat recht heeft op huurtoeslag, een 
woning moet krijgen onder de aftoppingsgrens.
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Politiek Café Havensteder
Bijeenkomst die Havensteder meerdere malen per jaar 
organiseert om met politici en mensen ‘uit het veld’ na 
te denken over inhoudelijke vragen op het gebied van 
wonen en volkshuisvesting.

Portefeuillestrategie
Wijze waarop een woningcorporatie met haar vastgoed 
omgaat om de doelen uit het ondernemingsplan te 
behalen.

Prestatieafspraken
Woningcorporaties maken elk jaar afspraken met 
gemeenten en huurderorganisaties over de prestaties 
die ze gaan leveren. De afspraken zijn gebaseerd op de 
woonvisie van de gemeente en het bod van de woning-
corporaties op die woonvisie.

Prestatiegerichte raamcontracten
Afspraak tussen een woningcorporatie en leverancier 
om een bepaald product of dienst voor een vaste loop-
tijd te leveren. De prijs, voorwaarden en prestatie-eisen 
worden van tevoren afgesproken.

Primaire doelgroep
Huishoudens met een belastbaar inkomen tot de 
huurtoeslaggrens.

Registeraccountant
Accountant die de wettelijke bevoegdheid heeft om een 
verklaring af te geven over de getrouwheid van een 
jaarrekening.

Resultaatgericht samenwerken (RGS)
Langdurig partnerschap tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer, gericht op het minimaliseren van 
risico’s en faalkosten. Opdrachtnemer is in veel gevallen 
voor een langere periode verantwoordelijk voor 
het behalen en instandhouden van vooraf bepaalde 
prestaties.

Routekaart
Onderdeel van het Koersplan 2013 – 2017 van 
Havensteder. In de Routekaart geeft Havensteder acti-
viteiten in jaarschijven aan om ervoor te zorgen dat we 
ons koersplan realiseren.

Secundaire doelgroep
Huishoudens met een belastbaar inkomen net boven de 
huurtoeslaggrens.

Selectie- en remuneratiecommissie
Ondersteunt de RvC bij haar taken op het gebied van de 
selectie, benoeming, beoordeling en beloning van de 
commissarissen en het bestuur. 

Sociaal huurakkoord
Op 3 juni 2015 sloten de Woonbond en Aedes samen 
een sociaal huurakkoord. Het akkoord omvat een huur-
beleid met een goed evenwicht tussen betaalbaarheid, 
voldoende aanbod voor woningzoekenden en investe-
ringsruimte voor corporaties. 

Sociale huurwoningen
Huurwoningen met huurprijzen tot maximaal € 710,68 
per maand (prijspeil 1 januari 2015). De woningen 
in deze sector zijn gebouwd voor mensen die moei-
lijk in hun eigen huisvesting kunnen voorzien. Dit 
komt door hun inkomen of door andere omstandig-
heden. De woningen zijn meestal in eigendom van 
woningcorporaties.

Sociale voorraad
Het aantal sociale huurwoningen dat Havensteder bezit.

Solvabiliteit 
Met solvabiliteit geven we aan in hoeverre we de 
financiële verplichtingen (betalingen) aan verschaffers 
van vreemd vermogen (leningen) kunnen nakomen 
met behulp van alle activa. Het kengetal solvabiliteit 
is het eigen vermogen als percentage van het totale 
vermogen.

Staatssteunregeling 
Europese regeling voor het verkrijgen van geborgde 
financiering (staatssteun).

Stand-up meeting
Onderdeel van scrum, waarbij overleg staand plaats-
vindt. Staan is minder comfortabel dan zitten. Dit bevor-
dert de snelheid in het overleg.

Statushouders 
Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben.
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Streefhuurbeleid
De manier waarop een woningcorporatie de streefhuur 
bepaalt en toepast. De streefhuur is een percentage van 
de maximaal toegestane huurprijs.

Treasury
Staat voor het beheren van de ‘schatten’, het geld van 
de organisatie.

TRIME
Staat voor Trias Energetica Mores. Dit project is een 
initiatief vanuit EFL (European Federation for Living) en 
heeft als doel: 9% energiebesparing realiseren bij 3.875 
bewoners in Europa.

Tweede tranche klushuur
Heeft betrekking op de oplevering van zes woningen 
waarin huurders zelf klussen in ruil voor vijf jaar 
huurverlaging.

Vastgoedportefeuille
Het bezit van Havensteder. Bestaat uit woningen, 
bedrijfsgebouwen en maatschappelijke gebouwen. Ons 
woningbezit

Verhuurdersheffing 
Een heffing die woningcorporaties aan de overheid 
betalen om een bijdrage te leveren aan het oplossen 
van het begrotingstekort.

Verhuureenheid (vhe)
Een verhuureenheid, ook wel verhuurbare eenheid 
genoemd, is een eenheid die zelfstandig verhuurd 
wordt. Bijvoorbeeld een eengezinswoning of 
appartement.

Visueel management
Een lean managementtool die helpt bij het continu 
verbeteren van processen in een organisatie, met als 
doel: informeren en effectief communiceren met behulp 
van visuele middelen. 

Vrijesectorwoning
Een huurwoning met een huurprijs boven de liberalisa-
tiegrens. Bij een vrijesectorwoning of geliberaliseerde 
huurwoning heeft de verhuurder meer vrijheid om de 
huurprijs te bepalen. Het puntenstelsel, de maximale 
huurprijzen en de maximale huurverhoging gelden niet 
voor geliberaliseerde huurwoningen.

Wijkvisie
Strategie om een wijk schoon, heel en veilig te houden. 
In de wijkvisies van Havensteder staan speerpunten 
benoemd om de ambities waar te maken.

Wisselwoning
Woning waar bewoners tijdelijk kunnen verblijven 
wanneer hun eigen woning gerenoveerd wordt. 

Woonlastenonderzoek
Onderzoek in o.a. de stadsregio Rotterdam naar 
de totale woonlasten van huurders van sociale 
huurwoningen. 

Woonvisie
Het volkshuisvestelijk beleid van een gemeente.

Zorgmijder
Mensen die geen professionele zorghulp kunnen of 
willen vragen.
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ook te volgen op twitter @havensteder


