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Voorwoord

Terwijl wij alweer middenin 2019 zitten, kunnen we 
dankzij dit jaarverslag terugkijken op een mooi 2018. 
Een jaar is nooit zonder verbeterpunten, maar op de 
keper beschouwd reflecteren wij met gepaste trots. Het 
was weer een jaar waarin de medewerkers van Dunavie 
alles op alles hebben gezet om betaalbare én duurzame 
woningen te realiseren.

Woningzoekenden in Katwijk staan gemiddeld 6,1 jaar op de wachtlijst 

voor een sociale huurwoning. Om aan de grote vraag tegemoet te 

komen en de lijst niet verder te laten oplopen mogen we het bouwen 

beslist niet stilleggen. In 2018 werden nieuwe projecten gestart én 

opgeleverd. In juli konden de huurders van de 87 appartementen aan 

de Hoorneslaan hun kersverse woning betrekken. Verder startten wij 

met de bouw van 24 appartementen in De Horn, die naar verwachting 

eind 2019 worden afgerond.

Wij willen onze ambities op het gebied van nieuwbouw en 

duurzaamheid zo veel mogelijk combineren. In 2018 zijn wij gestart 

met de voorbereiding dan wel uitvoering van een aantal projecten.

Aan de Petronella van Saxenstraat is gestart met de eerste reeks 

nul-op-de-meter (NOM) woningen, waar bijna evenveel energie wordt 

opgewekt als verbruikt. Ook aan de Prins Bernhardlaan zullen zeer 

energiezuinige appartementen worden gebouwd. En niet alleen de 

nieuwbouw verdient het stempel ‘duurzaam’. Binnen ons Dunergie 

project streven wij ernaar om eind 2021 3.000 bestaande woningen te 

hebben verduurzaamd. Met de teller op 1.000, eind 2018, zijn we goed 

op weg.

Onze huurders mogen natuurlijk niet de dupe worden van onze 

duurzame ambities. Integendeel. Zij merkten de effecten van onze 

inspanningen op dit punt direct in hun portemonnee. Zo kregen de 

bewoners van de Varkevisserstraat een nieuwe voorschotnota die 

zo laag was, dat het energiebedrijf diverse telefoontjes kreeg met de 

vraag of er sprake was van een fout!

De huurder staat bij ons op de eerste plaats, en een prettig thuis 

voor iedereen is waar de medewerkers van Dunavie de wekker voor 

zetten. Al onze plannen en ontwikkelingen zijn daarom gestoeld op de 

huurder als basis. Hoe kunnen wij het nog overzichtelijker, makkelijker, 

gebruiksvriendelijker maken? Denk hierbij aan onze digitaliseringsslag 

en de invoering van ons klantportaal. Dat kan nog altijd beter en 

kan ons veel kennis opleveren. De huurders kunnen tegenwoordig 

bijvoorbeeld digitaal verzoeken indienen én belangrijke documenten 

terugvinden, en wij zien dankzij onze digitale plattegronden hoeveel 

onderhoudswerkzaamheden gaan kosten. Dit zijn mooie stappen 

voorwaarts, en hier zijn in het nieuwe jaar nog veel slagen in te maken.

Zelf ben ik in maart van dit jaar begonnen, maar als ik kijk naar het 

mooie werk dat in 2018 al is gedaan, kijk ik ernaar uit om samen 

met de medewerkers van Dunavie aan de slag te gaan.

Pierre Sponselee

Directeur-bestuurder a.i.
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Jan en Annie Grundmann wonen sinds april 2018 in hun nieuwe appartement aan de Hoorneslaan. 

“Pappie Grundmann regelt het wel” 
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“Wij zijn de gelukkigste huurders van Dunavie. Wij zijn zo blij hier. Wij komen uit de Langeveldstraat, daar 

hebben wij vijftig jaar gewoond met onze drie kinderen. Ook met veel plezier overigens. En de 72 traptreden 

vonden wij geen probleem; daar blijf je jong bij. Maar nadat wij brand kregen in de keuken, doordat er buiten 

een motor in de fik was gestoken, zijn wij gaan praten met de seniorenmakelaar van Dunavie. Het is allemaal 

goed afgelopen, maar wij hadden de schrik wel goed te pakken. De seniorenmakelaar bedacht dat het Hugo 

de Groothof wel iets voor ons was. Nou, nee dus, voor zo’n seniorenwoning zijn wij nog veel te jong. En wij 

wilden liever een nieuwe woning, geen gebruikte. Dat wij op deze woning een jaartje moesten wachten, 

maakte ons niets uit. Wij hebben het zo lang volgehouden op de Langeveldstraat, een jaartje extra kon er ook 

nog wel bij.”

“Vooral de stilte was hier even wennen. Het is hier zo goed geïsoleerd, wij horen niets. De eerste dagen in dit 

huis werden wij pas om 9.00 uur wakker. Ons hele ritme in de war! Normaal gesproken sta ik veel vroeger op; 

dan ben ik rond 7.00 uur al buiten aan het vegen. Ik ben altijd bezig, dat zit erin, hè? Even een bezem over de 

vier galerijen. Het woont toch net even prettiger als het er netjes uitziet. Wij hebben zulke leuke buren hier. 

Een goeie mix van jong en oud. De contacten zijn goed; ik ken ze allemaal. In het begin was er wel eens wat 

gedoe met rommel in een tuin en fietsen in de hal. Dat is opgelost. Soms moet je mensen even sturen. Ik heb 

ze allemaal een beetje toegesproken en nu gaat het perfect. Als er iets is, bel ik met Dunavie. Daar kennen 

ze me allemaal. En iedereen weet: als Jan Grundmann belt, is het niet voor niks. Dan worden zaken ook snel 

opgelost. Sommige mensen bellen niet zo gauw, maar ik wel. Pappie Grundmann regelt het.” 

“Ik ben sinds 1991 met pensioen. Ik ben al 28 jaar aan het genieten. En hier is het ook genieten. Deze buurt 

kennen wij op ons duimpje, hier voelen wij ons prettig. Dit is thuis. Het is een levensloopbestendig complex, 

dus met lift. Maar wij nemen de trap. Je moet voor je conditie zo lang het gaat die trappen blijven gebruiken. 

Doe je dat niet, dan word je stijf. Wij mochten zelf de kleuren van de muren uitkiezen: roomkleur en 

legergroen. Iedereen die hier komt vindt het een mooie kleur. Het is geen tropenkleur, maar het doet me wel 

aan de jungle denken. Ik ben als marinier jarenlang uitgezonden geweest en ik heb veel ‘varende plaatsingen’ 

op Hare Majesteits schepen gehad. Mammie Grundmann bleef hier met de kinderen. Dat is een geboren en 

getogen Katwijkse. Honkvast. Een echte Katwijkse vrouw moet de Witte Kerk in de gaten kunnen houden. Als 

wij een uitstapje maken naar Den Haag, slaakt ze als wij ’s avonds weer thuis zijn een zucht van verlichting: 

hier moet ik wezen.”

“Pappie Grundmann regelt het wel” 
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1. Resultaten en samenwerking

Voor de periode 2015-2019 heeft Dunavie haar doelen 
vastgelegd in het Ondernemingsplan. Centraal in dit 
plan staan drie thema’s: doelgroepen, betaalbaarheid en 
beschikbaarheid. Per jaar worden voor elk van de thema’s 
doelstellingen bepaald, die worden gemonitord in de 
tertiaalrapportages. In 2018 heeft Dunavie het merendeel 
van haar doelen bereikt. De behaalde resultaten zijn mede 
te danken aan de samenwerking met huurders, gemeente, 
zorginstellingen en collega-corporaties. 

1.1 Resultaten
In 2018 heeft Dunavie woningen verhuurd aan haar primaire 

doelgroep en in de vrije sector. De in 2017 opgelopen achterstand 

bij het plaatsen van statushouders is in de loop van 2018 helemaal 

ingelopen door van een aantal woningen de huur af te toppen en 

in samenwerking met de gemeente veel actiever te sturen. In 2018 

werden uiteindelijk 100 statushouders geplaatst in 31 woningen. 

De taakstelling van de gemeente is echter niet gehaald: er moeten 

in 2019 nog 14 statushouders uit 2018 geplaatst worden.

Hoewel de crisis voorbij is, geldt niet voor iedereen dat de 

gevolgen ervan niet meer merkbaar zijn. De economische crisis 

heeft de huurders van Dunavie financieel geraakt en het aantal 

huurders met een laag netto besteedbaar inkomen neemt toe. 

Daarom voert Dunavie al langere tijd een gematigd huurbeleid 

waarbij de huurders met de laagste inkomens worden ontzien. 

De huurverhogingen varieerden in 2018 van 0% tot 4,9%. De 

gemiddelde huurverhoging kwam uit op 1,42% voor inkomens tot 

€ 41.056 en de gemiddelde inkomensafhankelijke huurverhoging 

voor inkomens hoger dan € 41.056 kwam uit op 4,23%. Van de 

huishoudens met een inkomen tot € 41.056 kreeg 20% geen 

huurverhoging.

De woningen die Dunavie renoveert, vallen ook meteen binnen 

het duurzaamheidsprogramma Dunergie. Binnen ongeveer drie 

jaar worden circa 3.000 woningen energetisch verbeterd. Dit gaat 

niet gepaard met een huurverhoging en leidt voor de huurders 

tot minder energieverbruik en beheersing van de kosten. In 2018 

pakten we in het kader van Dunergie 461 woningen aan; voor 

minstens net zoveel woningen zijn de vooronderzoeken van start 

gegaan of is met de uitvoering begonnen.   

De verbetering van de woningen aan de Secretaris 

Varkevisserstraat werd voltooid en de nieuwbouw aan de 

Hoorneslaan werd opgeleverd: 87 sociale huurappartementen. 

Ook werden negen zorgwoningen opgeleverd in de plint van 

Rijnweide. De slecht verhuurbare bedrijfsruimten zijn nu veranderd 

in sociale huurwoningen voor Stichting De Steenrots. In 2018 is in 

totaal een bedrag van € 25,9 miljoen geïnvesteerd in nieuwbouw, 

herstructurering, duurzaamheid en vervanging. 

Dunavie heeft met de gemeente en Stichting Huurdersbelangen 

De Duinstreek (SHD) afgesproken het aantal verkopen te beperken 

tot maximaal twaalf per jaar, zodat zoveel mogelijk sociale 

huurwoningen beschikbaar blijven voor woningzoekenden. Zo 

wordt een bijdrage geleverd aan het voornemen om de gemiddelde 

wachttijd van 6,1 jaar voor een woning niet verder te laten oplopen. 

In 2018 zijn acht huurwoningen verkocht.

Een aantal woningen die Dunavie verkoopt, wordt verkocht onder 

MGE of Koopgarant. Daarbij wordt een korting gegeven op de 

koopprijs en moet de koper, als hij nieuwe wegen wil inslaan, de 

woning terug verkopen aan Dunavie.

De huurder is uitgangspunt geweest bij het opnieuw vormgeven 

van onze processen. Om het nog overzichtelijker, makkelijker en 

gebruiksvriendelijker te maken hebben wij bijvoorbeeld een nieuw 

klantportaal ingevoerd. Hierdoor kunnen de huurders tegenwoordig 

onder meer digitaal verzoeken indienen én belangrijke documenten 

terugvinden. Zo is, in wisselwerking met onze huurders, een andere 

manier van verhuren van woningen geïmplementeerd. De nieuwe 

manier van werken is veel meer gebaseerd op vertrouwen en 

ontdaan van een aantal onnodige stappen.

Aedes-benchmark
Dunavie ziet de Aedes-benchmark als onderdeel van de 

verantwoording die zij aflegt over haar presteren. In dit jaarlijkse 

onderzoek werden tot en met 2016 de prestaties van corporaties 

op het gebied van klanttevredenheid en de kosten voor de 

bedrijfsvoering met elkaar vergeleken. Met ingang van 2017 worden 

ook prestaties op het gebied van duurzaamheid, onderhoud en 

betaalbaarheid gemeten. Er deden 291 corporaties en 300.000 

huurders aan het onderzoek mee. De benchmark wordt aangegrepen 

om te kijken wat er binnen de sector gebeurt en hoe Dunavie zich tot 

dat geheel verhoudt. 

In 2018 behaalde Dunavie in de Aedes-benchmark op de onderdelen 

Huurdersoordeel, Bedrijfslasten en Onderhoud en verbetering een B. 

Op het onderdeel Duurzaamheid werd een C gescoord. 

Dunavie is tevreden met deze scores. Kijkend naar waar de corporatie 

vandaan komt, hoe de benchmark is opgebouwd en vergeleken met 

andere woningcorporaties zijn de uitkomsten geen verrassing. 

Zie tabel 1.1 Aedes-benchmark 1

1 De tabellen die bij het bestuursverslag horen zijn opgenomen in een tabellenboekje, dat achterin het verslag te vinden is.
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1.2 Samenwerking
Stichting Huurdersbelangen De Duinstreek (SHD)
Het formele overleg met de huurders vindt plaats in de 

vergaderingen van Dunavie met Stichting Huurdersbelangen 

De Duinstreek (SHD). De relatie tussen die twee en de lijnen 

waarlangs het overleg wordt gevoerd is conform de Overlegwet. In 

2018 is het overleg met de SHD geïntensiveerd; het vindt nu iedere 

maand plaats. In 2019 wordt de nieuwe werkwijze onderdeel van 

het op te stellen participatiebeleid.

In 2018 hebben Dunavie en de SHD zes keer overlegd over onder 

andere de volgende onderwerpen:

• Indicatieve bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW);

• Nieuwe klantprocessen;

• Warmtenet Dunea; 

• Beleidsdag RvC - bestuur Dunavie – bestuur SHD   

 (inspiratiebijeenkomst);

• Woonbehoefteonderzoek; 

• Begroting SHD;

• Tekst website SHD (toelichting op publicatie en afspraken over  

 samenwerking);

• Huurverhoging;

• Communicatie;

• Samenwerking bewonerscommissies;

• Schoonmaak;

• Pilot avondopenstelling;

• Omgang met huurders;

• Terugkoppeling klachten;

• Participatie;

• Jaarverslag;

• Herstructurering/renovatie: Hoornes fase 2b (vraag van  

 bewoners naar verhuiskostenvergoeding), Petronella van  

 Saxenstraat (aanvraag stadsvernieuwingsurgenten), status  

 Bernhardflats en sociaal plan Boerslaan/Helmbergweg/ 

 Suurmondstraat.

De SHD heeft deel uitgemaakt van de klankbordgroep voor de 

nieuwe website van Dunavie en de kennisbank.

Bewonerscommissies
Waar huurdersparticipatie tot eind 2017 vooral bestond uit de 

inbreng van Stichting Huurdersbelangen De Duinstreek (SHD) 

in het reguliere overleg, is in 2018 een start gemaakt met het 

betrekken van een grotere groep huurders bij de activiteiten van 

Dunavie. Zo zijn er twee avonden voor de bewonerscommissies 

georganiseerd en dat zal in 2019 weer gebeuren.

Daarnaast stemmen de leefbaarheidsmedewerkers hun 

werkzaamheden af met de bewonerscommissies. Van de  

37 bewonerscommissies zijn er maar drie slapend. Een aantal 

commissies werkt samen met SHD en een klein aantal 

commissies is onafhankelijk van SHD. Voor de projecten aan de 

Prins Bernardlaan en de Petronella van Saxenstraat zijn nieuwe 

bewonerscommissies gevormd. 

Een eerste voorbeeld van hoe Dunavie in de toekomst invulling wil 

geven aan de samenwerking met haar huurders is de oplevering 

van de nieuwbouwwoningen aan de Hoorneslaan. De 87 sociale 

huurappartementen werden op een bijzondere manier opgeleverd. 

Er was een sleuteluitgifte aan alle huurders van het complex 

tegelijkertijd, zodat de huurders tijdens een informeel samenzijn 

met elkaar konden kennismaken. De ondertekening van de 

huurcontracten vond in de woningen plaats. 

De samenwerking met de gemeente Katwijk onderging in 2018 

als gevolg van de verkiezingen ook enige verandering: er kwam 

een nieuw college en een nieuwe wethouder. Dunavie ziet dit 

als een kans om, samen met SHD, vanuit gedeelde belangen de 

samenwerking verder te brengen. Dat geldt ook voor het in 2019 

gezamenlijk formuleren van de prestatieafspraken die per 1 januari 

2020 van kracht zullen zijn. 

Dunavie werkt verder onder meer samen met de politie (Team 

Sociale Ondersteuning), GGZ, GGD, DSV, Marente, De Brug, 

Gemiva, Kocon, Welzijnskwartier, Stichting De Steenrots, De 

Binnenvest en ’s Heeren Loo.

Lidmaatschappen
Dunavie is lid van Holland Rijnland Wonen (HRW). Binnen HRW 

was Alfred Busser in 2018 lid van het dagelijks bestuur. Daarnaast 

is Dunavie lid van de landelijke koepel van woningcorporaties 

Aedes en van de Katwijkse Ondernemers Vereniging (KOV).
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Ruud van Rijn, buurtbeheerder, en Viola Elstgeest, medewerker leefbaarheid.

“Onze dag is altijd een verrassing”
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“Vanaf juni 2018 werken wij wijkgericht in vijf teams. Wij werken in de wijken Hoornes Noord Oost en 

Cleijn Duin. Viola is per juni begonnen in de voor haar nieuwe functie, medewerker leefbaarheid. Ruud was 

buurtbeheerder bij de drie torenflats. Dat waren zo’n 500 woningen, dat was overzichtelijker. Als er iets 

gebeurde was je er direct bij. Dat is nu anders. Als er iets in het andere deel van de wijk gebeurt, moet je er op 

de fiets naar toe. Het is maar 500 meter, maar het neemt toch tijd. Als buurtbeheerder kende ik alle mensen, 

ik wist waar de problemen zaten. Nu moeten wij de mensen weer leren kennen. En dat geldt andersom 

natuurlijk ook: de mensen moeten ons leren kennen en weten te vinden. Doordat huurders dingen komen 

melden, leer je de wijk sneller en beter kennen. Telefonisch, per mail of ze spreken Ruud aan op straat: de 

meldingen komen op alle mogelijke manieren bij ons binnen. Die meldingen variëren enorm: van een kapotte 

lamp tot klachten over de schoonmaak of algemene vragen over huren ... alles komt bij ons terecht. Daar waar 

kan, repareer ik zelf nog het een en ander, ik heb twee fietstassen vol gereedschap, maar het meeste geef ik 

door. Dan hou ik uiteraard wel toezicht op de voortgang. Klachten moeten natuurlijk wel opgelost worden.”

“Hoe onze dag eruit gaat zien is altijd een verrassing. En wij komen natuurlijk van alles tegen. Mensen die 

bijvoorbeeld heel gemakkelijk met hun vuil omgaan. Niet alleen in het portiek of op de galerij, maar ook om 

de flat heen. Wij hebben veel te maken met geluidsoverlast. Dat komt natuurlijk ook omdat er veel oude 

woningen in onze wijk zijn, slecht geïsoleerde jaren zestig bouw en vrijwel alleen maar flats. Wij gaan ook 

woningen slopen in de wijk, dat betekent ook wat voor het beheer. De eerste fase was de Hoorneslaan. Nu is 

de tweede fase bezig; bijna alle woningen aan de Boerslaan en Helmbergweg zijn leeg. Die lege woningen zijn 

heel verleidelijk voor ongenode gasten, dus Ruud is daar vaak aanwezig om de boel in de gaten te houden. 

En daar waar het kan sluiten wij het af met het oog op de veiligheid. De bewoners van de tweede fase van de 

sloop krijgen in 2019 te horen wanneer zij een urgentie krijgen en hun woning moeten verlaten. De bewoners 

weten al sinds oktober 2017 dat dit eraan zit te komen. Viola gaat nog bij alle huurders op huisbezoek. 

Daar nemen wij uitgebreid de tijd voor. Er zijn heel veel mensen die extra begeleiding nodig hebben bij de 

verhuizing en daar zorgen wij natuurlijk ook voor.” 

“Het mooie aan ons werk is dat wij echt het verschil kunnen maken voor onze huurders. Wij kunnen ons 

voorstellen dat mensen in de problemen komen. Soms kom je echt schrijnende gevallen tegen.  Wat je ziet 

in televisieprogramma’s als ‘Een dubbeltje op z’n kant’ komen wij tegen.  Er is een grens aan wat wij kunnen 

en mogen doen en dat is weleens moeilijk. Je bent gauw geneigd om een tas boodschappen te brengen 

bij iemand met een huurachterstand, maar dat kan niet. Dunavie verhuurt huizen en wij zijn geen sociaal 

werkers. Gelukkig zijn de lijntjes met bijvoorbeeld de wijkagent en zorginstellingen kort, zodat wij snel de 

signalen kunnen brengen waar ze horen. Wij kunnen wel helpen met een betalingsregeling. Het gebeurt ook 

dat zomaar ineens een heel gezin verdwijnt. Staat de flat ineens leeg. Ook al is het je taak niet, dan ga je toch 

bellen, bijvoorbeeld naar de school van de kinderen, omdat je je ongerust maakt.”

“Onze dag is altijd een verrassing”
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2. Missie, visie, beleid en toekomst

Voldoende, betaalbare en kwalitatief goede huisvesting 
bieden aan mensen die daar zelf niet of moeilijk in kunnen 
voorzien. Dat is waar de 84 medewerkers van Dunavie zich 
elke dag voor inzetten. Dunavie is actief in de gemeente 
Katwijk. Onze missie, visie en beleidsspeerpunten staan 
beschreven in het Ondernemingsplan 2015-2019. De 
behaalde resultaten in het vierde beleidsplanjaar, 2018, 
tonen dat op alle onderdelen goed is gepresteerd. Soms 
zelfs beter dan de prognose. 

2.1 Missie
Door te zorgen voor goed wonen bieden wij onze huurders een 

prettige thuisbasis. En daarmee ruimte voor (zelf)ontwikkeling. 

Daar zetten wij ons graag voor in. Want alles begint bij een prettig 

thuis. Van daaruit bouw je vriendschappen op, ga je naar je werk 

en onderneem je activiteiten waaraan je plezier ontleent. En omdat 

voor iedereen een prettig thuis iets anders betekent, zijn wij nauw 

betrokken bij onze huurders en de lokale samenleving. Samen met 

hen werken wij aan goed en betaalbaar wonen, voor nu en later. 

2.2 Visie
Onze pay-off ‘Prettig thuis’ laat duidelijk zien waar wij als 

woningcorporatie voor staan: goede woningen voor een betaalbare 

prijs. En omdat wij vinden dat elke huurder recht heeft op een 

prettige thuisbasis, betekent het dat wij meer doen dan investeren 

in mooie projecten, woningrenovatie en duurzaamheid. Wij gaan 

in gesprek met onze huurders over hun wensen, hun zorgen en 

hun ideeën over hun woning en hun wijk. Dat is essentieel. Om 

elkaar te leren kennen zodat wij elkaar weten te vinden, maar ook 

om te weten te komen wat voor onze huurders een prettig thuis 

betekent. Want van een huis een prettig thuis maken, dat doen wij 

samen. 

Eigen regie
Een eigentijdse huurdersbenadering kenmerkt zich door ‘eigen 

regie’. Ons vertrekpunt is dat onze huurders kunnen wonen zoals 

ze dat zelf willen. Hoe groter de betrokkenheid bij de woning en 

de leefomgeving, des te beter huurders in staat zijn om zelf keuzes 

te maken, verantwoordelijkheid te nemen en mee te denken over 

hun woongenot. Dunavie kijkt hierbij niet eerst naar de kaders. 

Wij kijken naar de oplossing die het beste bij de wensen van de 

huurder aansluit. Maatwerk zou je kunnen zeggen. Want net als 

een prettig thuis voor iedereen een verschillende betekenis heeft, 

verschillen ook de wensen die elke huurder heeft. 

In je kracht
Door goed te luisteren naar de wensen van onze huurders, door 

samen met hen aan de slag te gaan, kunnen wij daadwerkelijk 

van betekenis zijn. En omdat het niet voor elke huurder 

vanzelfsprekend is om zelf keuzes te maken en woonzaken te 

regelen, biedt Dunavie ondersteuning. Op die manier willen wij 

ernaar toe werken dat onze huurders zelf hun zaken kunnen 

regelen in en om hun (t)huis. Wij helpen onze huurders om in hun 

kracht te gaan staan. 

Samen
Een prettig thuis maken wij samen. Voor Dunavie is samenwerking 

met onze huurders en onze partners in de lokale samenleving dan 

ook vanzelfsprekend. Alleen in contact met hen kunnen wij het 

verschil maken. Wij hebben de kennis en financiële mogelijkheden 

maar dat is één kant van het verhaal. Wij kunnen alleen succesvol 

zijn als wij inzicht hebben in het héle verhaal. Alleen dan kunnen 

wij ervoor zorgen dat onze dienstverlening blijft aansluiten op 

de wensen van de omgeving die voortdurend in beweging is. 

Dat de meningen en belangen soms verschillen is logisch. Maar 

met geduld, openheid en transparantie - onze uitgangspunten 

bij samenwerking - kunnen wij veel moois realiseren met elkaar. 

Dat wij daarbij zorgvuldig te werk gaan, dat wij soms moeten 

balanceren tussen de wensen van de huurders en ons budget, zien 

wij als onze maatschappelijke plicht: wij kunnen ons geld tenslotte 

maar één keer uitgeven. 

2.3 Beleid
In het Ondernemingsplan 2015-2019 is het beleid van Dunavie 

vastgelegd. Speerpunten zijn: 

• Doelgroepen;

• Betaalbare woningen;

• Grotere beschikbaarheid van woningen;

• Meer duurzaamheid in woningen.

Dunavie is een organisatie met een maatschappelijke taak in 

de gemeente Katwijk. Als woningcorporatie hebben we de 

mogelijkheid om een substantiële bijdrage te leveren aan het 

oplossen van maatschappelijke vraagstukken rondom wonen en 

leefbaarheid. Hierbij richt Dunavie zich vooral op haar kerntaak: 

zorgen voor voldoende, betaalbare en kwalitatief goede woningen 

voor mensen die daar zelf niet of moeilijk in kunnen voorzien. In 

eerste instantie richt Dunavie zich op mensen met een inkomen 

tot € 36.798, (prijspeil 2018), in tweede instantie op mensen met 

een inkomen tot € 44.000 (prijspeil 2018). Bijzondere aandacht 

hierbij gaat uit naar huurders met het laagste inkomen, 75-plussers, 

mensen die zorg en begeleiding behoeven en vergunninghouders. 

Van alle woningen in de gemeente Katwijk behoort 30% tot het 

bezit van Dunavie. Dit bestaat uit bijna 8.000 woningen, garages 
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en bedrijfsruimten. Dunavie houdt haar woningen betaalbaar 

door passende toewijzing, differentiatie in kwaliteitsniveaus en 

duurzaamheidsmaatregelen. Door een persoonlijke aanpak en 

aantrekkelijke nieuwbouw bevordert Dunavie de beschikbaarheid 

van woningen. 

Het uitgangspunt van Dunavie is om met de beschikbare 

middelen zoveel mogelijk resultaten te boeken. Dit brengt de 

verantwoordelijkheid met zich mee om als organisatie financieel 

gezond te blijven. Wij werken dan ook klantgericht, efficiënt en 

resultaatgericht. 

2.4 Toekomst
Voor 2019 staat in ieder geval het volgende op de agenda:

Fusieverkenning
Op 10 december 2018 tekenden de directeur-bestuurders Alfred 

Busser van Dunavie en Merlien Welzijn van woningstichting 

Sint Antonius van Padua een intentieovereenkomst voor een 

fusieverkenning. De mogelijkheid om tot een fusie te komen zal in 

2019 verder worden onderzocht. 

Beleidsagenda
Eind 2018 heeft Dunavie een Woonbehoefteonderzoek laten 

uitvoeren, waarvan de resultaten aan het eind van het verslagjaar 

nog niet beschikbaar waren. Dit onderzoek zal de grondlegger 

vormen voor het nieuwe portefeuille-, huur- en doelgroepenbeleid, 

dat voor 2019 op de beleidsagenda staat.

Financieel beleid
Er zullen een nieuw verbindingenstatuut en een fiscaal statuut 

worden opgesteld. 

Prestatieafspraken
De prestatieafspraken met de gemeente Katwijk lopen van 2015 

tot en met 2019. In de tweede helft van 2019 gaat Dunavie met 

de gemeente en SHD in overleg over de prestatieafspraken vanaf 

1 januari 2020.

Visitatie
In 2019 wordt een maatschappelijke visitatie uitgevoerd, waarbij 

wordt gekeken hoe Dunavie heeft gepresteerd op de opgaven 

zoals die zijn verwoord in de prestatieafspraken en in het eigen 

Ondernemingsplan.

Nieuwbouw
Op de locatie Oeverpolder in Hoornes West start Dunavie met de 

bouw van 52 huurappartementen. Mogelijk wordt op de locatie 

waar vroeger het benzinestation stond naast de Visserijschool 

gestart met de bouw van 21 huurappartementen. Of dit in 2019 

gaat gebeuren is afhankelijk van RO-procedures. In 2019 vindt 

verder de oplevering plaats van 24 sociale huurappartementen 

in De Horn in Rijnsburg en 35 sociale nul-op-de-meter woningen 

in de Petronella van Saxenstraat. Ten slotte wordt in de Prins 

Bernhardlaan gestart met de bouw van 25 woningen. 

Valkenburg
De herinrichting van de voormalige vliegbasis Valkenburg komt 

steeds dichterbij, de aanbesteding van de bouwlocaties staat voor 

de deur. In de eerste fase zullen 1.000 tot 1.500 woningen worden 

gebouwd. Dunavie wil hier sociale huurwoningen realiseren. 

Stakeholdersmanagement
Dunavie haalt buiten naar binnen door goed in gesprek te blijven 

met huurders en stakeholders zoals gemeente, SHD, zorg- en 

welzijnspartners en leveranciers, en door (social) mediamonitoring. 

Zo blijft Dunavie op de hoogte van wat er leeft in haar wijken en 

buurten en wat er speelt in de maatschappij. 

De relatie met stakeholders wordt, waar dit wenselijk is, 

geïntensiveerd vanuit de overtuiging dat samenwerken aan de 

maatschappelijke opgaven noodzakelijk is.

In het kader van strategisch relatiemanagement is een 

stakeholderanalyse uitgevoerd en een plan opgesteld dat in het 

najaar is opgeleverd. Delen hiervan worden uitgevoerd. 

Participatiebeleid
In 2019 ligt de focus op nog meer verbinding en samenwerking 

met de huurders. Het participatiebeleid is daar een belangrijk 

onderdeel van en wordt dit jaar verder uitgewerkt. 

Efficiënter werken
De bedrijfsvoering wordt verder gedigitaliseerd om de 

dienstverlening verder te verbeteren. In 2019 zijn de 

belangrijkste activiteiten op dit gebied: overgang naar een nieuw 

woonruimtebemiddelingssysteem, inrichting en implementatie van 

een nieuw aannemersportaal, mobiele inspectie, implementatie 

van de rapportagetool dashboards, de voorbereiding van de 

outsourcing van de ICT en de realisatie van een nieuw intranet. 

HR
Er wordt ingezet op leefstijlverandering zodat medewerkers 

zo vitaal mogelijk in het werk staan. Daarnaast wordt ingezet 

op stevige borging van de nieuwe koers als fundament van de 

organisatie: eigenaarschap en de drie kernwaarden. Medewerkers 
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worden voorzien van kaders waarbinnen zij kunnen functioneren. 

Elke maand zal een thema centraal staan en worden gedeeld 

binnen de organisatie, bijvoorbeeld integriteit en communicatie.

Communicatie
In lijn met het communicatieplan 2016-2019 zet Dunavie in op de 

ambitie ‘communicatieve organisatie’, onder meer met inzet van 

schrijfcoaches die collega’s coachen in schriftelijke communicatie 

volgens de interne schrijfwijzer.

De dienstverlening van Dunavie kenmerkt zich door eigentijds en 

klantgericht communiceren. Een voorbeeld daarvan is de lancering 

van een digitale nieuwsbrief voor huurders en stakeholders. Deze 

vervangt de advertentie ‘DunavieNieuws’ in de lokale kranten. In 

2019 wordt dit verder uitgewerkt, zodat huurders die dit willen 

om de maand het laatste nieuws van Dunavie in hun mailbox 

ontvangen.

We willen in onze communicatie ook meer gebruik maken van 

(bewegend) beeld, zoals (animatie)video’s, vlogs en infographics.

De website wordt de komende periode verbeterd door de 

informatie klantgerichter aan te bieden en de nieuwsvoorziening 

op te voeren. Ook via social media communiceert Dunavie 

frequenter en het Klantportaal wordt verder ontwikkeld.
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Nicole Simons woont ruim vier jaar in een complex voor 55-plussers in de Baron van Wassenaerlaan in Katwijk. 

“De serre is the place to be”
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“Na mijn scheiding kwam ik tot de ontdekking dat ik aan zee wilde wonen. Dat maakt het zoeken 

gemakkelijker, maar ook beperkter. Op internet kwam een zomerhuisje in Katwijk aan Zee voorbij. En zo 

ben ik in deze regio beland. Vier jaar woonde ik in een zomerhuisje in de Tijmstraat, in de achtertuin bij 

een mevrouw van in de negentig. Toen ze naar een verzorgingshuis moest, ben ik driftig gaan zoeken naar 

andere woonruimte. Tot er op een zaterdag een brief kwam van Dunavie: ik was ingeloot, nummer vijf van de 

zes kandidaten en maandag bezichtiging. Vrij vragen lukte niet meer, dus heb ik op zondag alle papieren bij 

Dunavie in de bus gedaan en maandagochtend vroeg gebeld om de situatie uit te leggen. Op dinsdag werd 

ik gebeld dat ik de woning had. Ik was als enige overgebleven. Toen stond ik 29 maanden ingeschreven. Later 

hoorde ik dat de mensen de woning afwezen omdat ze het hier te klein vonden. Ik was er dolgelukkig mee; ik 

had vier jaar op 24 m2 gewoond, dus ik ging erop vooruit.”

“Dit is mijn paleisje. Ik ben gelukkig hier. Bij de inrichting heb ik me laten inspireren door Engelse 

televisieseries, daar ben ik dol op. Vandaar bijvoorbeeld de rode accenten. En natuurlijk hebben de erfstukken 

uit de familie ook een plekje gekregen. Ik houd van de verhalen achter de dingen. Dit is een complex voor 

55-plussers, maar de meeste buren zijn 70-plus. Mijn overbuurvrouw en ik behoren tot de jonkies hier, want 

wij zijn beiden halverwege de 50. Het leeuwendeel woont hier alleen en heeft z’n eigen leven. Maar als je 

behoefte hebt aan gezelschap, dan is de serre in de centrale hal beneden ‘the place to be’. Daar is altijd wel 

iemand voor een praatje. En op vrijdagochtend wordt er beneden koffie gedronken. Ik vind het leuk om 

mensen bij elkaar te brengen. Daarom nam ik twee jaar geleden het initiatief voor een kerstfeest. Dat was 

zo’n succes, er waren ruim tachtig man, dat wij het deze kerst herhaald hebben. Uiteraard in de serre, dat is 

daar de ideale plek voor. Je zit binnen maar ook een beetje buiten.”

“Het leuke is dat mensen die elkaar normaal gesproken alleen even gedag zeggen in het voorbijgaan, tijdens 

zo’n kerstfeest elkaar beter leren kennen. Mijn buurvrouw uit Iran bijvoorbeeld, die hier nu ruim een jaar 

woont, heeft sinds dat feest contact met verschillende buurvrouwen. Dat vind ik fijn om te zien. Ik heb 

het naar mijn zin in het complex, maar ook in Katwijk. Ik heb nog nooit zulke aardige en spontane mensen 

ontmoet. Volgens de Katwijkers die ik spreek ben ik een uitzondering, maar ik kan het weten. Ik heb al op 

zoveel plekken gewoond, ik kan vergelijken. Of je nou oud of jong bent, dik of dun, … het maakt niet uit. 

Ze zeggen je allemaal gedag. Het gebeurt regelmatig dat ik aan de praat raak als ik sta te wachten bij het 

stoplicht totdat ik kan oversteken. Dan ben je zo een half uur verder en sta je te praten alsof je elkaar al jaren 

kent.” 

“De serre is the place to be”
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3. Doelgroepen

Dunavie spant zich in om iedereen een geschikte
woning aan te kunnen bieden. Dunavie richt zich primair 
op huishoudens met een inkomen tot de inkomensgrens 
€ 36.798 (prijspeil 2018) en secundair op huishoudens 
met een inkomen tot € 44.000. Daarnaast heeft Dunavie 
aandacht voor specifieke groepen.

Ondernemingsplan
Wij houden 93% van onze totale woningvoorraad in de sociale 

sector. Wij vergroten de vrije sector naar 7% van de totale 

woningvoorraad. Wij gebruiken de wettelijke ruimte om 10% 

van de vrijkomende sociale huurwoningen toe te wijzen aan 

urgent woningzoekenden.

Wij hebben bijzondere aandacht voor specifieke groepen: 

•   Huishoudens met de laagste inkomens  

   (tot de huurtoeslaggrens); 

•   Vergunninghouders (asielzoekers met status);

•   75-plussers; 

•   Bijzondere doelgroepen (beschermd wonen).

Katwijk groeit in 2020 naar ruim 65.000 inwoners en naar 

ruim 68.000 in 2030. Het aantal huishoudens neemt tot 

2030 toe met ongeveer 4.000, waarvan 2.400 met één 

volwassene. Het aantal 60-plussers neemt tot 2030 met 

39% toe, binnen deze groep groeit het aantal 75-plussers. De 

gemeente wil meer woningen aanpassen aan de behoefte van 

ouderen. Verder neemt het aantal asielzoekers met een status 

(vergunninghouders) toe. Wij verwachten ook een groei in 

de groep flexwerkers en zzp’ers door flexibele contracten en 

daarmee een groei naar de vraag naar huurwoningen vanuit 

deze groep.

De verwachting is dat de omvang van onze doelgroep stijgt: 

het aantal huurders met een laag netto besteedbaar inkomen 

neemt ook in Katwijk verder toe. Ook het aantal mensen dat 

tot een bijzondere doelgroep hoort stijgt. Een deel daarvan 

heeft een laag inkomen.

En onze huurders worden gemiddeld ouder, hierdoor neemt 

de vraag naar aangepaste woningen toe. Mensen willen tot 

op hogere leeftijd zelfstandig wonen, de extramuralisering 

van de zorg versterkt dit. Extramuralisering is het streven om 

buiten de muren van een intramurale instelling (waar iemand 

opgenomen wordt) gelijkwaardige zorg te bieden, in de eigen 

woning (thuiszorg/begeleid wonen). Dunavie richt zich ook 

op die doelgroep voortkomend uit de extramuralisering. 

Daarnaast neemt de vraag naar sociale huurwoningen toe en 

sluit deze (nog) niet goed aan bij het aanbod. Op dit moment 

is 41% van onze woningen toegankelijk (nul treden) en 

daardoor goed aan te passen naar de (toekomstige) behoefte.

In tabel 3.1 is in aantallen het verloop weergegeven van het bezit. 

In 2018 is hard gewerkt aan het realiseren van bovenstaande 

doelstellingen uit het Ondernemingsplan. Hieronder doet 

Dunavie daarvan verslag.

3.1 Primaire doelgroep
Dunavie kiest ervoor om woningen aan te bieden voor alle 

inkomensgroepen. Omdat Dunavie de enige corporatie is in de 

gemeente Katwijk ziet zij het als haar taak om in de huisvesting 

van zoveel mogelijk doelgroepen te voorzien, dus ook mensen die 

niet in de primaire doelgroep (met een inkomen minder dan 

€ 36.798, prijspeil 2018) vallen.

Zie tabel 3.2 Nieuwe huurders per doelgroep 2018

Aan het begin van 2018 had de gemeente Katwijk een grote 

achterstand wat betreft het plaatsen van statushouders. In de loop 

van het jaar is deze achterstand grotendeels ingelopen. Dunavie 

heeft dit gedaan door van een aantal woningen de huur af te 

toppen en, in samenwerking met de gemeente, veel actiever te sturen. 

Hoewel gemeenten vanaf 2018 wettelijk niet meer verplicht zijn 

statushouders automatisch een voorrangspositie te geven als het 

gaat om de verhuur van woningen, heeft de gemeente Katwijk 

ervoor gekozen dit wel te blijven doen.

In 2018 werden uiteindelijk 100 statushouders geplaatst in 31 

woningen. De taakstelling van de gemeente is niet helemaal gehaald; 

er moeten in 2019 nog 14 statushouders uit 2018 geplaatst worden.

Zie tabel 3.3 Huisvesting statushouders/taakstelling gemeente

Urgenten krijgen een aparte status in Woningnet, waardoor 

zij voorrang hebben op woningzoekenden zonder urgentie. In 

uitzonderlijke gevallen, als een woning via Woningnet voor iemand 

met urgentie niet beschikbaar is, krijgen zij buiten het systeem om 

een woning toegewezen.

3.2 Bijzondere doelgroepen
Het bezit van Dunavie bestaat voor een deel uit contingenten 

voor zorginstellingen. In samenwerking met die instellingen wordt 
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passende woonruimte gezocht voor bijzondere doelgroepen, zoals  

mensen die met een verslaving kampen. Een huurcontract wordt 

dan getekend door de nieuwe huurder, de zorginstelling die voor 

begeleiding zorgt en Dunavie. Als alles goed verloopt, komt het 

contract na enige tijd alleen op naam van de huurder te staan en 

gaat de zorginstelling er tussenuit.

Voor mensen met een fysieke en/of geestelijke beperking 

verhuurt Dunavie woningen aan zorgpartijen zoals Philadelphia. 

Een voorbeeld hiervan is het in 2018 opgeleverde zorgvastgoed 

voor Stichting De Steenrots. De begane grond van complex 

Rijnweide werd geheel vernieuwd. Er werden negen zorgwoningen 

en een gemeenschappelijke bewonersruimte gerealiseerd, 

naast een kantoorruimte voor Stichting De Steenrots en een 

scootmobielruimte. In totaal had Dunavie in 2018 met negen 

zorgaanbieders contracten voor zorgwoningen. 

Wij vinden het belangrijk om onze senior doelgroep te helpen bij 

het vinden van een woning en te ondersteunen bij de processen 

die hierbij komen kijken. Wij hebben een seniorenmakelaar, die nog 

actiever ingezet kan worden. Op dit moment is ‘seniorenmakelen’ 

een nevenactiviteit van de verhuurmakelaar. Zij geeft advies over 

de mogelijkheden van verhuizen; Dunavie kan in voorkomende 

gevallen een eventuele verhuizing faciliteren. 

3.3 Klantinvloed
Dunavie heeft in 2018 een verdere invulling gegeven aan het 

voorop stellen van de klant. De klantprocessen zijn heringericht op 

basis van de klantwensen. En de klantenservice heeft een nieuwe 

vorm gekregen.

De klantenservice ontvangt alle inkomende klantcontacten. Het is 

het zenuwcentrum van waaruit de nieuwe klantprocessen worden 

aangestuurd. Doel van de nieuwe processen is de klant 24/7 in 

staat te stellen zelf zijn zaken met Dunavie te regelen. Dit gemak 

voor de klant betekent ook gemak voor Dunavie.

De klantenservice ondersteunt de klant die niet bereid of in staat is 

van deze selfservice gebruik te maken of liever persoonlijk iemand 

spreekt. Sommigen hoeven alleen maar op weg geholpen te 

worden, anderen hebben gedurende het gehele proces begeleiding 

nodig.

In mei 2018 zijn twee nieuwe communicatiekanalen ter beschikking 

gesteld aan de klant: WhatsApp en Webchat. Dit is een meer 

eigentijdse klantbenadering.

Aan het eind van het jaar is sprake van 400 chats per maand. 

Doel is om 30% van de klanten te verwijzen naar selfservice; daar 

kunnen ze:

• Een afspraak maken met vakmannen;

• De huur opzeggen;

• Een afspraak maken met de verhuurmakelaar;

• Brieven en documenten inzien;

• Huur betalen via iDeal;

• Persoonlijke gegevens wijzigen. 

Het persoonlijke contact dat hiermee voor een deel verloren gaat, 

wordt gecompenseerd door de inzet van de buurtbeheerders en de 

medewerkers leefbaarheid, die contacten onderhouden in de wijk. 

De nieuwe manier van werken heeft de aandacht getrokken van 

collega-corporaties: de afgelopen tijd zijn diverse corporaties 

bij Dunavie komen kijken naar de nieuwe inrichting van de 

klantprocessen.

De nieuwe klantprocessen zijn begin 2018 onder de loep genomen. 

Op basis van ervaringen van zowel klanten als medewerkers 

worden de processen hier en daar bijgesteld. Het langsgaan bij 

klanten om ervaringen op te halen, wil Dunavie in de toekomst 

herhalen. 

Ook bij het maken van de nieuwe website is een aantal klanten 

betrokken geweest. Daarbij kwamen opstartfouten aan het licht. 

Het registreren van het account bijvoorbeeld, duurde al drie 

kwartier. Dat zat dus niet goed in elkaar; om dat op te lossen is 

vervolgens een instructiefilmpje gemaakt. 

Procesmatig is het Dunavie gelukt om met alle ingrepen de klant 

voorop te krijgen. Dunavie heeft de eigen organisatie daarop 

ingericht. Voor zaken als mutatie- en reparatieonderhoud is 

Dunavie afhankelijk van haar externe partners. Die hebben 

nog niet altijd hetzelfde beeld als Dunavie over bijvoorbeeld 

klanttevredenheid; daar zal het komende jaar aan gewerkt worden. 

Dag van het Huren
Dunavie heeft dus op diverse manieren contacten met haar 

bewoners: onder meer via de klantenservice en in het persoonlijk 

contact dat de buurtbeheerders en de leefbaarheidsmedewerkers 

in de buurten en wijken met bewoners hebben. Wij laten 

regelmatig zien wat wij als corporatie doen, zoals elk jaar tijdens 

de Dag van het Huren. In 2018 heeft Dunavie op die dag haar 

deuren geopend voor de huurders, met als doel elkaar in een 

ongedwongen setting beter te leren kennen.

Een van de thema’s van de dag was duurzaamheid. Huurders en 

andere belangstellenden konden kennisnemen van afgeronde en 

geplande projecten op het vlak van duurzaamheid.

3.4 Klachten
Klachten van huurders komen binnen bij de klachtencoördinator. 

De klachten gaan vaak over slechte communicatie, over niet tijdig 
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geïnformeerd worden. In 2018 is een klachtenteam opgericht om 

niet alleen de aantallen klachten te inventariseren, maar ook aard 

en inhoud ervan.

Binnenkomende klachten worden besproken in het team van 

leidinggevenden. De teamleiders zetten de klachten voor 

afhandeling uit en houden in de gaten of er tijdig gereageerd 

wordt. Een klacht kan onder meer leiden tot procesaanpassing.

In totaal zijn 67 klachten behandeld door het klachtenteam. 40% 

van de klachten betrof de dienstverlening van medewerkers 

en 35% ging over het onderhoud aan de woning. 18% van de 

klachten betrof diensten van derden, zoals aannemers en andere 

contractpartijen. De meeste klachten zijn naar tevredenheid van 

de bewoners afgehandeld. 

3.5 Geschillencommissie
In 2018 ontving de Geschillencommissie één klacht van een 

huurder van Dunavie. De klacht betrof het wijzigen van het 

serviceabonnement en een inhoudelijke klacht over het uitvoeren 

van een reparatie. De Geschillencommissie oordeelde dat Dunavie 

het serviceabonnement mocht wijzigen. De klacht over de 

reparatie werd gegrond verklaard.

Tenslotte
Aan het thema doelgroepen zijn in het Jaarplan 2018 een aantal 

acties gekoppeld. De stand van zaken per 31 december 2018: 

• Vervolg geven aan implementeren van de nieuwe mission  

 statement en het eigen maken van de nieuwe kernwaarden √;

• Vervolg geven aan organisatietransformatie naar aanleiding  

 van de nieuwe mission statement en kernwaarden (wat  

 betekent dit voor ons als organisatie) √;

• Uitvoeren van het interne- en externe communicatieplan √;

• Implementeren reorganisatieplan √;

• Implementeren eigentijdse benadering √;

• Implementeren prestatieafspraken met de Gemeente Katwijk  

 en SH de Duinstreek √.
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Bertine van Vliet woont sinds maart 2018 begeleid zelfstandig in De Oever in Rijnweide. De Oever is onderdeel van De Steenrots, een zorginstelling voor mensen met een GGZ-indicatie. 

“De reuring op straat vind ik fijn”
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“Op de plek waar vroeger de bibliotheek was, woon ik nu. Mijn appartement ligt aan de straatkant en daar 

ben ik erg blij mee. Dan hoor en zie je nog eens wat, ik hou wel van een beetje reuring. Ik kom tenslotte uit 

Hoofddorp, waar regelmatig vliegtuigen overvliegen. Samen met mijn familie en vrienden heb ik het hier 

ingericht. Helemaal zoals ik het zelf wilde. Dus hout op de vloer en voor de muren koos ik blauw. Blauw vind 

ik een mooie frisse kleur en blauw past goed bij de meubels. De lamp boven de eettafel heb ik zelf gemaakt. 

Ik was op Pinterest aan het zoeken naar leuke dingen voor mijn huis en toen kwam ik deze tegen. Mooi toch? 

Ik woon hier nu sinds maart van dit jaar, toen werden de appartementen opgeleverd en kreeg ik de sleutel. Ik 

heb het ontzettend naar mijn zin in Rijnweide of eigenlijk De Oever, zo heet deze locatie. Twee keer per dag 

komt er iemand van Stichting De Steenrots bij me langs om te kijken hoe het gaat. En als het nodig is kan ik 

24/7 iemand roepen. Dat voelt goed. Ik ga ervan uit dat ik hier zo’n drie tot vijf jaar zal wonen.”

“Uit huis gaan en zelfstandig wonen zijn voor mij niet zo vanzelfsprekend. Dat komt omdat ik een vorm van 

autisme (PDD-NOS) heb. Voordat ik hier ging wonen heb ik tweeënhalf jaar op locatie De Reling gewoond aan 

de Mgr. Bekkerstraat. Dat was ‘beschermd wonen’. Daar woonde ik in een groep en was de begeleiding wat 

intensiever. Maar ik wil uiteindelijk graag volledig zelfstandig wonen en ik was toe aan een volgende stap. Zo 

ben ik hier terecht gekomen. Dit is begeleid zelfstandig wonen of ‘beschut wonen’. Het was in het begin wel 

even wennen om niet meer in een groep te wonen. Ik heb nu een hele woning, een tweekamerappartement, 

voor mij alleen. Er zijn nog acht van deze appartementen, allemaal op de begane grond. En er wonen allemaal 

mensen met een indicatie voor begeleiding, net als ik. En de meesten zijn, ook net als ik, ergens in de twintig. 

Maar er wonen hier niet alleen jongeren. Hier wonen ook ouderen, want De Oever maakt deel uit van 

Rijnweide en dat is een seniorencomplex. Ik heb dus ook buren die op leeftijd zijn. Dat is leuk, jong en oud 

door elkaar. Op vrijdag drinken wij vaak samen koffie en bij de weekafsluiting speelt er iemand orgel.” 

“Ik voel me ook thuis in De Oever omdat hier gewerkt wordt vanuit een Reformatorische grondslag. Ik ben 

politiek actief voor de SGP dus dat sluit mooi aan. Op zondag ga ik meestal naar de kerk. Thuis lees ik ook 

in de Bijbel. Ik heb een mooie, ingebonden en met lederen kaft. Die ligt altijd op tafel. Nu ben ik druk met 

solliciteren. In De Reling heb ik mijn MBO-4 opleiding afgerond: assistent-accountant. Nu nog een baan! Ik 

zoek iets voor minimaal 32 uur per week.”

“De reuring op straat vind ik fijn”
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4. Betaalbaarheid

Dunavie hanteert bij het bepalen van de jaarlijkse 
huurverhoging de huursombenadering, waarbij de huurprijs 
van een woning meer in overeenstemming kan worden 
gebracht met de kwaliteit ervan. Bij de huurverhoging van 
2018 zijn de huurders met de laagste inkomens ontzien. 
Dunavie investeert in duurzaamheidsmaatregelen; deze 
maatregelen leiden niet tot huurverhoging, wél tot 
lastenverlaging voor de bewoners.

Ondernemingsplan
Als het gaat om betaalbaarheid is in het Ondernemingsplan 

2015-2019 het volgende opgenomen.

Wij houden onze woningen betaalbaar door passende 

toewijzing, differentiatie in kwaliteitsniveaus en 

duurzaamheidsmaatregelen. Dunavie gaat in het kader van 

betaalbaarheid meer vrijkomende woningen aanbieden met 

een huurprijs tot € 640 (prijspeil 2018) (categorie goedkoop/

betaalbaar). Dit is de huurtoeslagaftoppingsgrens voor 

drie- en meerpersoonshuishoudens. Eind 2018 valt 78% van 

de (al verhuurde) huurwoningen in de huurklasse categorie 

goedkoop/betaalbaar (tot € 640). De inkomstenderving die dit 

met zich meebrengt, wordt gecompenseerd door het aantal 

vrije sector huurwoningen verder uit te breiden (van 

3% naar 7%). Uit de rapportage van Stec, uitgevoerd in 

opdracht van Dunavie, blijkt dat de vraag naar ‘betaalbare’ 

vrije sector woningen stijgt. Dunavie is eigenaar van twee 

derde deel van deze categorie woningen in Katwijk. Door 

differentiatie streeft Dunavie naar vitale/gemengde wijken 

wat bijdraagt aan prettig wonen.  

Passend toewijzen 
Door passend toewijzen krijgen huurders een woning waarvan 

de huur aansluit op het inkomen van de huurder. Het voorkomt 

dat huurders (snel) in betalingsproblemen komen. 

Prijs/kwaliteit in balans
De economische crisis heeft onze huurders financieel 

geraakt. Het aantal huurders met een laag netto besteedbaar 

inkomen neemt toe. Ook nemen de woonlasten (huurprijs + 

energiekosten) steeds verder toe. 25% van de woningen van 

Dunavie heeft een energielabel E of lager. De energielasten van 

deze woningen zijn daardoor relatief hoog. Daarnaast maken 

we momenteel geen onderscheid in differentiatie in het prijs/

kwaliteitsniveau. Wij hebben steeds meer kwaliteit toegevoegd 

aan onze woningen. Door verschillende kwaliteitsniveaus 

aan onze woningen toe te kennen houden we onze woningen 

betaalbaar. Hierdoor ontstaat meer balans tussen de kwaliteit 

van de woning en de bijbehorende huurprijs.

Duurzaamheidsmaatregelen om woonlasten te verlagen
Dunavie levert een bijdrage aan het structureel verlagen van 

woonlasten voor de lagere inkomensgroepen door het nemen 

van energiebesparende maatregelen. Dunavie maakt waar 

mogelijk gebruik van de subsidies die het Rijk beschikbaar stelt 

ter stimulering van het verduurzamen van woningen. Bij al onze 

activiteiten geldt dat onze financiële polsstok bepalend is voor 

onze ambities.

In 2018 is hard gewerkt aan het realiseren van bovenstaande 

doelstellingen uit het Ondernemingsplan. Hieronder doet Dunavie 

daarvan verslag.

4.1 Huurbeleid
Dunavie verhuurt woningen aan iedereen die behoefte heeft aan 

een huurwoning, met de nadruk op de sociale sector, dus op het 

huisvesten van mensen met een laag inkomen. Het overgrote 

deel van de woningen is goedkoop tot betaalbaar, maar er zijn ook 

duurdere sociale huurwoningen en vrije sector woningen. 

Bij de jaarlijkse huurverhoging heeft Dunavie de huurders met 

de laagste inkomens ontzien. Net als in 2017 is in 2018 bij het 

bepalen van de huurverhoging de zogenaamde huursombenadering 

gehanteerd, waarbij de huurprijs van een woning meer in 

overeenstemming kan worden gebracht met de kwaliteit ervan. 

De huurverhogingen varieerden in 2018 van 0% tot 4,9%. De 

gemiddelde huurverhoging kwam uit op 1,42% voor inkomens tot 

€ 41.056 en de gemiddelde inkomensafhankelijke huurverhoging 

voor huishoudens met een inkomen groter dan € 41.056 kwam uit op 

4,23%. Van de huishoudens met een inkomen tot € 41.056 kreeg 20% 

geen huurverhoging.

Zie tabel 4.1 Huurverhoging

Er kwamen in 2018 53 officieel geregistreerde bezwaren 

tegen de huurverhoging binnen. Daarvan werden er 49 door 

Dunavie afgehandeld. Vier bezwaren zijn doorgestuurd naar de 

Huurcommissie. In alle vier de zaken heeft de Huurcommissie 

inmiddels uitspraak gedaan en is Dunavie in het gelijk gesteld. In een 
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van deze zaken moest Dunavie de helft van de leges betalen.

Variëren met de huurverhoging is maar één manier waarop Dunavie 

haar woningen betaalbaar houdt. In voorkomende gevallen, bij een 

plotselinge verandering in de gezinssamenstelling, die verlaging van 

het inkomen met zich meebrengt, is een verzoek tot huurverlaging 

bespreekbaar. De kosten van woningverbeteringen op verzoek 

van de huurder worden door Dunavie voor de helft vergoed en de 

duurzaamheidsmaatregelen die Dunavie in het kader van Dunergie 

doorvoert, zijn gratis: zij leiden niet tot een huurverhoging, maar wél 

tot verlaging van de energielasten van de bewoners.

78% van de woningen is door Dunavie betaalbaar verhuurd. 

Zie tabel 4.2 Percentage verhuurd in betaalbaar

De uitgangspunten van het huurbeleid van Dunavie zijn onder meer:

• Primaire focus op huishoudens die recht hebben op huurtoeslag,  

 dus woningen tot de huurtoeslaggrens en op huishoudens met  

 een inkomen tot € 36.798;

• Voldoende sociale huurwoningen in Katwijk om huishoudens  

 met een belastbaar jaarinkomen tot € 36.798 te kunnen   

 huisvesten;

• Correctie van zowel de goedkope als de dure scheefhuur binnen  

 haar sociale huurwoningen;

• 70% van de beschikbaar komende sociale huurwoningen wordt  

 aangeboden in de categorie betaalbaar;

• Een relatief goedkope huurwoning krijgt een hogere   

 huurverhoging dan een woning die al een bij de kwaliteit  

 passende prijs heeft;

• Binnen de verschillende huurcategorieën is er differentiatie in  

 huurprijs;

• De slaagkans voor mensen met een laag inkomen moet   

 verbeteren of tenminste niet achteruit gaan;

• Sturen op beschikbaarheid in plaats van op de omvang van de  

 voorraad.

95% van de woningen behoort toegewezen te worden aan mensen 

die recht hebben op huurtoeslag. Dit heet passend toewijzen en 

is in overeenstemming met de wettelijke eisen met betrekking tot 

toewijzing. Dit komt ook overeen met de afspraak die gemaakt is 

met de gemeente om twee van de drie vrijkomende woningen te 

verhuren aan mensen met de laagste inkomens. Bij de toewijzing 

van nieuwbouwwoningen wordt maatwerk toegepast: huurders van 

Dunavie hebben voorrang op andere inwoners van de gemeente 

Katwijk en inwoners van Katwijk hebben voorrang op mensen 

van daarbuiten. In 2018 is aan de primaire doelgroep 100% van 

de woningen passend toegewezen. Kandidaten vallen onder de 

zogenaamde inkomenstoets passendheid.

Zie tabel 4.3 Passend toewijzen

Er is ook nog de inkomenstoets staatssteun: 

• 80% van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan  

 huurder(s) met een inkomen tot € 36.798 (de primaire   

 doelgroep);

• 10% van de woningen toewijzen aan huurder(s) met een  

 inkomen van € 36.798 tot € 41.056 (de middeninkomens);

• 10% van de woningen vrij toewijzen, met voorrang voor   

 urgenten. 

Dunavie heeft in 2018 conform deze regels haar vrijgekomen 

woningen toegewezen.

Zie tabel 4.4 Staatssteunregels 2018

Vrije sector
De huurprijzen van de Dunavie-woningen in de vrije sector zijn 

gebaseerd op het aantal vierkante meters van de woning, de ligging 

en de kwaliteit. Los van een aantal woningen in de buitencategorie 

beperkt Dunavie de huurprijs voor een groot deel van de vrije 

sectorwoningen tot € 895 (prijspeil 2018). De leegstand in deze 

woningen is vrij laag. Tegelijkertijd is de mutatiegraad bij vrije 

sector-woningen hoger dan bij sociale huurwoningen. 

4.2 Duurzaamheid
Op het punt van duurzaamheid is Dunavie erg actief. Niet alleen 

wordt duurzame nieuwbouw gepleegd; Dunavie verbetert 

de komende jaren ook haar bestaande woningbezit met 

duurzaamheidsmaatregelen. 

Dunergie
Dunergie is gebaseerd op ‘no-regret maatregelen’: “Wij pakken 

aan waar we nooit spijt van zullen krijgen.” In 2018 waren dat 461 

woningen (2017: 183). Er is in het kader van Dunergie € 5,5 miljoen 

geïnvesteerd en er zijn ruim 2.000 labelstappen gerealiseerd. Voor 

de huurders betekent dit geen huurverhoging, maar op termijn wel 

een woonlastenverlichting. 

Er wordt nog steeds door veel huurders van Dunavie gekozen voor 

de plaatsing van zonnepanelen: in 2018 is het 3.000ste exemplaar 

geplaatst. 

De website ‘De groene keuze’ is in 2018 verbeterd. Het beleid op 

dit punt is aangepast. Waar voorheen voor een beperkt aantal 

woningen een breed palet aan keuzes beschikbaar was, wordt nu 

nog maar één product aangeboden, maar dan voor een veel groter 

aantal woningen. Ook in het kader van Dunergie maken bewoners 

hun keuze via de website van ‘De groene keuze.’
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Al met al ligt Dunavie als het gaat om de eigen 

energiedoelstellingen behoorlijk op schema. De EI is in 2018 

gemiddeld 1,67. In 2021 zullen de woningen gemiddeld het B-label 

hebben.

Begin 2018 heeft Dunavie meegedaan aan het invullen van de 

routekaart CO2-neutraal 2050 van Aedes. Hierin heeft Dunavie 

aangegeven wat in grote lijnen haar duurzaamheidsaanpak in de 

komende jaren zal zijn. Dit is gerelateerd aan Dunergie, omdat 

Dunavie daarmee de eerste stap naar aardgasloos aan het maken 

is. Nieuwbouw die Dunavie realiseert is vanaf halverwege 2018 

per definitie aardgasloos. En aan de Petronella van Saxentraat in 

Rijnsburg is gestart met het grondwerk voor het eerste nul-op-de-

meter complex. In februari 2019 wordt gestart met de bouw van de 

woningen. 

Project Boslaan
Een van de projecten die Dunavie het afgelopen jaar heeft gestart 

in het kader van Dunergie is het project aan de Boslaan. Hier 

worden de woningen op drie punten aangepakt: het verlagen van 

de stookkosten, een gezond binnenklimaat en een verbeterde 

woning. De woning wordt als het ware ingepakt in een nieuwe ‘jas’. 

Deze jas zorgt ervoor dat de woning minder warm is in de zomer 

en minder koud in de winter. Dit leidt tot een prettiger leefklimaat 

voor de bewoners. Om een gezond binnenklimaat te waarborgen 

wordt bovendien een mechanisch ventilatiesysteem aangebracht. 

De kozijnen krijgen een schilderbeurt en er werd een nieuwe 

isolerende dakbedekking aangebracht. De werkzaamheden lopen 

door tot in 2019.

Project Hoornes Aardgasvrij
Dunavie heeft, samen met de gemeente Katwijk en het 

Hoogheemraadschap, in het kader van de energietransitie een 

subsidieaanvraag ingediend bij het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken. Het gaat om een pilot in Hoornes op basis van 

aquathermie. Het Ministerie heeft de aanvraag gehonoreerd. De 

pilot zal in 2019 worden gestart en zal aan moeten sluiten bij de 

warmtevisie van de gemeente. Het is een groot en ingewikkeld 

traject, waarin de gemeente Katwijk de trekkersrol vervult.

Zie tabellen 4.5 en 4.6 Dunergie per 31 december 2018

Warmtewet
De Warmtewet is ontstaan als initiatiefwet om kleinverbruikers 

te beschermen tegen mogelijk te hoge warmtetarieven. Van 

oorsprong is deze bedoeld voor kleinverbruikers binnen 

‘stadverwarming’. Deze is later breder geïnterpreteerd waardoor 

‘blokverwarming’ er ook onder is komen te vallen. De wet biedt 

bescherming doordat de kosten die voor warmte in rekening 

worden gebracht niet meer mogen zijn dan de maximumprijs op 

basis van de Warmtewet. Een eis van de Warmtewet is dat er een 

afzonderlijke boekhouding wordt gevoerd. 

Tabel 4.7 Warmtewet

4.3 Verkoop
Sinds 2017 is de verkoop van huurwoningen door Dunavie 

drastisch teruggebracht. Zowel de gemeente als SHD hadden 

hierop aangedrongen. Het temporiseren van de verkoop zou 

ertoe leiden dat meer woningen beschikbaar blijven voor de 

sociale verhuur. Omdat Dunavie voor de financiering van haar 

projecten op dit moment niet afhankelijk is van de verkoop 

van woningen, kon aan dit verzoek worden voldaan. Zijn er op 

termijn wél weer verkoopinkomsten nodig om nieuwbouw- of 

duurzaamheidsprojecten te betalen, dan kan altijd weer een 

bijstelling van het beleid worden doorgevoerd.

Uiteindelijk zijn er in 2018 acht woningen verkocht: zeven 

woningen gingen in de reguliere verkoop, één woning werd 

verkocht aan zittende huurders. Van de in 2018 verkochte 

woningen werd er geen onder Koopgarant verkocht. Van de in 

eerdere jaren onder MGE of Koopgarant verkochte woningen 

werden in 2018 elf teruggekocht. Van deze elf woningen zijn  in 

2018 weer zeven woningen onder Koopgarant voorwaarden 

verkocht en vier regulier.

4.4 VvE-beheer
Het uitvoeren van het VvE-beheer past, gegeven de bepalingen 

daarover in de nieuwe Woningwet, niet meer bij de primaire 

taak van woningcorporaties. Het wordt gezien als commerciële 

activiteit, die beter aan de markt kan worden overgelaten. In 

de praktijk blijkt het nog lastig om partijen te vinden die het 

beheer over willen nemen onder dezelfde condities als waaronder 

Dunavie dit deed. En de verwevenheid met de eigen technische en 

administratieve processen is enorm; dat maakt het afstoten van 

het beheer intern tot een gecompliceerde aangelegenheid.

Dunavie zit eind 2018 als beheerder nog in twee VvE’s. Het beheer 

hiervoor wordt na dit verslagjaar afgestoten. 

4.5 Prestatiecontracten
Om de bewonerstevredenheid te verhogen worden nieuwe 

prestatiecontracten gesloten met de aannemers. Hierin komt, bij 

mutatie, de nieuwe werkwijze tot uitdrukking die Dunavie heeft 

gekozen: meer vraaggericht en minder vanuit de techniek. De 

verhuurmakelaars hebben hierin een leidende rol.
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Tenslotte
Aan het thema betaalbaarheid zijn in het Ondernemingsplan 2015-

2019, doorgezet in het Jaarplan 2018, een aantal acties gekoppeld. 

De stand van zaken per 31 december 2018: 

• Minimaal twee van de drie woningen verhuren in de categorie  

 goedkoop/betaalbaar. 

• Implementatie nieuw huurbeleid (verschoven naar 2019, samen  

 met een nieuw doelgroepen-, portefeuille- en    

 duurzaamheidsbeleid);

• Digitaliseren van de bedrijfsvoering om de dienstverlening  

 verder te verbeteren en efficiënter te werken. √ In 2018 is de  

 livegang van:  

      - Huurdersportaal; √ 

      - Klantcontactcentrum; √ 

      - Kennisbank; √ 

      - Nieuwe website; √ 

      - App met relevante informatie voor onderweg; √ 

      - Inrichten en implementeren nieuw aannemersportaal   

        (verschoven naar 2019); 

      - Beoordeling koppeling met WoningNet (Woningnet wordt  

        in 2019 vervangen door Huren in Holland Rijnland, een nieuw  

        woonruimtebemiddelingssysteem en Zig, een nieuwe   

        koppeling).
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Diana Staas, buurtbeheerder, en Erik Kegge, medewerker leefbaarheid. 

“Een formulier invullen hoeft niet meer”
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“Mensen in Katwijk aan Zee, dat is ‘mijn buurt’ sinds deze zomer, mogen mij altijd aanspreken als ze mij 

zien. Graag zelfs. Als buurtbeheerder ben ik herkenbaar aan mijn bedrijfskleding. Ik ben iedere week bij het 

spreekuur met de wijkagent. En natuurlijk ben ik via telefoon en e-mail bereikbaar. Mijn taak is om ervoor 

te zorgen dat de woningen en de directe omgeving schoon, heel en veilig blijven. En uiteraard samen met 

de huurders, want prettig wonen doen wij samen. Ik ben het eerste aanspreekpunt voor advies bij overlast, 

ik signaleer onveilige situaties in de gebouwen en buurten en maak kennis met nieuwe huurders. Bij 

sommige zaken schakel ik Erik in, die zich met leefbaarheid bezighoudt. Net als ik, kent Erik de buurt goed 

en hij organiseert activiteiten voor de lange termijn. Denk aan bewonersbegeleiding, netwerken, contacten 

onderhouden met de bewonerscommissies en het voorkomen en oplossen van diverse problemen. Ik ben de 

oren en ogen in de wijk en werk nauw met hem samen.”

“Wij merken elke dag opnieuw dat huurders het prettig vinden als wij zichtbaar zijn in de buurt. Dat betekent 

namelijk dat iemand direct zijn of haar verhaal kan doen en we ook sneller aan een oplossing kunnen 

werken. Een formulier invullen – zoals vroeger – hoeft niet meer. Het werkt voor iedereen prettig als vragen 

eenvoudiger, snel en direct opgepakt worden. Wij werken als duo samen en bespreken situaties om de 

oorzaak te achterhalen. Wij proberen zaken op een positieve manier op te lossen of te voorkomen. In geval 

van overlast door buren, zorgt snelle actie ervoor dat een conflict niet onnodig groter wordt. Vaak blijkt dat 

er bij irritaties tussen buren al eens eerder iets is voorgevallen. Wij stimuleren ze dan om zelf het contact 

weer op gang te brengen. Vaak lukt dat al door op een goed moment een praatje te maken met elkaar en te 

laten merken hoe de overlast wordt ervaren. Meestal hebben buren er helemaal geen idee van dat ze anderen 

tot last zijn. Ook als mensen zorgen hebben over vergeetachtige buren, nemen wij persoonlijk polshoogte 

en bespreken wij hoe wij kunnen helpen. Omdat er steeds meer oudere mensen zijn, die zelfstandig thuis 

wonen, is het risico op eenzaamheid groter. Onze contacten met de verschillende instanties in het team 

sociale ondersteuning van de gemeente komen soms goed van pas. Als het nodig is, schakelen wij andere 

professionals in of verwijzen wij mensen door.”

“Ik heb al meer dan tien jaar ervaring in dit werk. Als iemand mij belt om iets te bespreken, ga ik persoonlijk 

op bezoek om mij voor te stellen. Dan hebben de mensen er een gezicht bij en is de drempel een volgende 

keer lager. Dat vind ik een van de leukste kanten van dit werk. Het contact met bewoners is namelijk iedere 

dag weer anders! Het is fijn om huurders te helpen zo prettig mogelijk te wonen. En ik merk dat bewoners het 

enorm waarderen dat ze hun verhaal kwijt kunnen en dat ik ze serieus neem. Ik breng mensen in beweging 

om zaken zelf op te lossen, want dat werkt altijd beter. Bij overlast bijvoorbeeld is er vaak meer aan de 

hand, zoals een psychische achtergrond, verslaving of financiële problemen. In dergelijke gevallen kan Erik 

hulpverlening inschakelen. Huurachterstand kan voor veel stress zorgen. Als Dunavie geen contact krijgt met 

een huurder hierover, dan gaat de buurtbeheerder op bezoek. In overleg is er vaak meer mogelijk dan men 

denkt en worden hogere huurschulden voorkomen. Onlangs konden wij iemand vooruithelpen door betaling 

in termijnen toe te staan.

“Een formulier invullen hoeft niet meer” 
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5. Beschikbaarheid

Beschikbaarheid is het derde speerpunt van beleid van 
Dunavie. Dunavie is bereid het aantal woningen voor de 
doelgroep te vergroten. Dit doet de corporatie onder meer 
door nieuwe woningen toe te voegen. Om het bestaande 
bezit beschikbaar te houden, worden groot onderhoud- 
en renovatieprojecten uitgevoerd aan de hand van een 
meerjarenonderhoudsbegroting.

Ondernemingsplan
In het Ondernemingsplan 2015-2019 is over Beschikbaarheid het 

volgende opgenomen.

Wij bevorderen de beschikbaarheid met een persoonlijke 

aanpak en aantrekkelijke nieuwbouw. 

Woningbehoefte neemt toe 
Tot 2020 neemt de woningbehoefte in Katwijk toe met ruim 

2.000 woningen en tot 2030 met ongeveer 4.000 woningen. 

Passend huisvesten 

Woningcorporaties moeten vanaf januari 2016 ten minste 95% 

van de huishoudens met recht op huurtoeslag een woning 

toewijzen met een huur onder de aftoppingsgrens. Dat is de 

grens waaronder zij bij eventuele huurverhoging (grotendeels) 

worden gecompenseerd door de huurtoeslag. Er blijft een 

marge van 5% bestaan voor uitzonderingssituaties.

Door ‘passend toewijzen’ krijgen huurders een woning waarvan 

de huur aansluit bij hun inkomen. Het beperkt de kans dat 

huurders snel in betalingsproblemen komen en dat het bedrag 

dat het Rijk moet uitgeven aan huurtoeslag te hoog oploopt. 

Deze ontwikkelingen hebben de nodige consequenties op de 

beschikbaarheid van de sociale huurwoningen. Vooruitlopend 

hierop leverde Dunavie in 2014 135 sociale huurwoningen op in 

de dure categorie. Ook zijn in 2013 en 2014 huurverhogingen 

doorgevoerd aan huurders met een inkomen boven de 

inkomensgrens, de zogenaamde scheefwoners, om de 

doorstroom te stimuleren. Door oplevering van nieuwbouw had 

Dunavie in 2014 een mutatiegraad van 6,5% (regio gemiddeld 4%). 

Nieuwbouw nodig 
De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning is in 

de gemeente Katwijk lager dan in de regio. Het percentage 

scheefwoners in de sociale huurwoningen bedraagt 37%.  

De gemeente wil voldoende aanbod voor lage- en 

middeninkomens en laat aan Dunavie hoe dit bereikt 

wordt. In de periode 2015-2019 wil de gemeente 300 sociale 

huurwoningen toevoegen. Katwijk heeft weinig aanbod in 

de ‘betaalbare’ vrije sector (tot circa € 900), terwijl hier wel 

vraag naar is. In de Woonvisie van de gemeente is een aantal 

binnenstedelijke locaties aangegeven om nieuwbouw te 

realiseren. Dunavie staat hier voor open. Het aantal woningen 

wat op deze locaties is te realiseren is echter onvoldoende om 

te voldoen aan de vraag.

Mede door de verdunning bij herstructurering, minder 

woningen terugbouwen dan gesloopt worden, en de verdere 

groei van Katwijk is naast bouwen op binnenstedelijke locaties 

nieuwbouw op vliegkamp Valkenburg noodzakelijk om aan de 

groeiende vraag te voldoen. 

In 2018 is hard gewerkt aan het realiseren van bovenstaande 

doelstellingen uit het Ondernemingsplan. Hieronder doet Dunavie 

daarvan verslag.

5.1 Nieuwbouw 
Woningzoekenden in Katwijk staan gemiddeld 6,1 jaar op een 

wachtlijst voor een sociale huurwoning. De gemiddelde wachttijd 

in de gemeente Katwijk is daarmee lager dan in de regio. De 

gemeente wil voldoende aanbod voor lage- en middeninkomens en 

laat zoveel mogelijk aan Dunavie hoe dit bereikt wordt. Alleen over 

het temporiseren van de verkoop van sociale huurwoningen zijn 

afspraken gemaakt.

Binnen de gemeentegrenzen is een aantal binnenstedelijke locaties 

beschikbaar om nieuwbouw te realiseren. Dunavie staat hier voor 

open, maar is zich bewust van het feit dat het aantal woningen dat 

op deze locaties is te realiseren onvoldoende is om te voldoen aan 

de vraag.

Begin juli, zeven maanden na het bereiken van het hoogste 

punt, leverde Dunavie 87 sociale huurappartementen aan de 

Hoorneslaan op aan de nieuwe huurders. In Rijnweide werden negen 

zorgwoningen opgeleverd. 

Eind november werd op de bouwplaats van De Horn gestart met 

de bouw van 24 sociale huurappartementen. De appartementen 

bevinden zich in een kleinschalig, drielaags appartementengebouw 
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aan een groot plantsoen in het deelplan Vliet. Naar verwachting 

worden de appartementen eind 2019 opgeleverd.

In 2018 zijn twee sloop/nieuwbouwprojecten in voorbereiding 

dan wel in uitvoering. Twintig woningen in de Petronella van 

Saxenstraat worden gesloopt, daarvoor zullen in 2019 35 sociale, 

nul-op-de-meter woningen worden teruggebouwd, die allemaal 

gasloos zijn. De woningen krijgen het NOM-predicaat, wat wil 

zeggen dat ze minstens zoveel energie opwekken als ze gebruiken, 

met als resultaat een energierekening van bijna nul. Hiermee 

kondigt Dunavie, samen met de gemeente, een nieuwe fase aan van 

energieneutraal bouwen in Katwijk.

In de Prins Bernhardlaan worden 25 woningen gesloopt; er komen 25 

sociale huurwoningen voor terug.

De nieuwbouwprojecten Oeverpolder en Hof van Rijnsburg konden 

(nog) geen doorgang vinden. Voor het project Oeverpolder is wel de 

grondpositie aangekocht; het andere project is komen te vervallen.

Zie tabel 5.1 Nieuwbouwproductie en -voorbereiding per 31 december 

2018

5.2 Verbeteren bestaand bezit
Bij grote projecten overlegt Dunavie van te voren met de bewoners, 

al dan niet georganiseerd in een bewonerscommissie. Bij grote 

sloopprojecten worden een-op-een gesprekken met de bewoners 

gevoerd. Zo worden alle bewoners bereikt, ook bewoners die een 

andere taal spreken.

In 2018 zijn de laatste achttien woningen aan de Varkevisserstraat 

onder handen genomen. Het binnenklimaat is grondig verbeterd, 

waardoor veel van de woningen nu een A-label hebben.

Het project aan de Bernardlaan bestaat uit drie samengevoegde 

projecten: er worden liften bijgeplaatst, de constructie wordt 

aangepakt en in het kader van Dunergie worden er energetische 

maatregelen doorgevoerd. De werkzaamheden zijn na de zomer 

gestart; de verwachting is dat ze rond april 2019 klaar zullen zijn.

Asbest
Als het gaat om het verwijderen van asbest heeft Dunavie al diverse 

slagen gemaakt. Zo zijn er binnen het bezit vrijwel geen asbestdaken 

meer. Voor zover er nu nog asbest in een woning aanwezig is, zal dit 

stap voor stap, bij mutatie, renovatie of herstructurering, worden 

aangepakt. 

In 2018 zijn bij achttien woningen aan de Varkevisserstraat 

asbestinventarisaties gedaan en gearchiveerd. Op de 

eengezinswoningen van Dunavie aan de Koekoeklaan e.o. is in 1989 

een asbesthoudend puntdak geplaatst. Toen in 2017 bij planmatig 

onderhoud het dak zou worden vervangen, bleek de problematiek 

groter dan verwacht. Uiteindelijk is het dak in 2018 vervangen.

Zie tabel 5.2 Verbeteren bestaand bezit per 31 december 2018

Tenslotte
Aan het thema beschikbaarheid zijn in het Jaarplan 2018 een aantal 

acties gekoppeld. De stand van zaken per 31 december 2018: 

• Oeverpolder: op deze locatie wordt gestart met de nieuwbouw  

 van 52 sociale huurappartementen (nog niet gestart,   

 grondpositie aangekocht);

• Hof van Rijnsburg: op deze locatie wordt gestart met de  

 nieuwbouw van 50 sociale huurappartementen (project is  

 komen te vervallen);

• Vliet, De Horn: op deze locatie wordt gestart met de nieuwbouw  

 van 24 sociale huurappartementen √;

• Hoorneslaan: oplevering nieuwbouw van 87 sociale   

 huurappartementen √;

• starten pilot om ervaring op te doen met goedkope en   

 betaalbare nieuwbouw √.
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Edith en Jan Berkheij wonen sinds juli 2018 in hun nieuwe appartement aan de Hoorneslaan.

“Wij zijn weer op vertrouwde grond”
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‘”Ik zit letterlijk weer op dezelfde plek als in 2004, toen ik in de eerste flat op de Hoorneslaan ging wonen. Tot 

2015, want toen moesten wij plaats maken voor sloop en zijn wij in Cleijn Duin gaan wonen. Samen, want wij 

zijn zes jaar geleden getrouwd. Mijn man woonde in de derde flat aan de Hoornes, maar wij hebben elkaar 

toen nooit gezien. Wij ontmoetten elkaar op dansles en zo is het gekomen. Na het uitstapje naar Cleijn Duin 

wonen wij nu weer op vertrouwde grond en daar ben ik ontzettend blij mee. Ik vond het verschrikkelijk in 

Cleijn Duin. Ik heb hoogtevrees en dan is de vierde etage geen pretje. Elke maand heb ik minstens twee keer 

gebeld met Dunavie, zo graag wilde ik terug. Ik had in 2004 nooit gedacht dat ik zou wennen aan de Hoornes. 

Het had toch altijd een naam, er werd toch altijd een beetje gek tegenaan gekeken. Maar het is hier heerlijk. 

Mijn man woont al meer dan 50 jaar in deze buurt, waarvan ruim 34 jaar aan de Hoorneslaan. Wij zitten hier 

prima.”  

“Op 13 februari 2018 kreeg ik een telefoontje van Viola, medewerker leefbaarheid bij Dunavie, dat wij terug 

mochten naar de Hoorneslaan. Dat was op een dinsdag. Ik durfde het nauwelijks te geloven. Op vrijdag 

dacht ik: ik wil het zeker weten. Toen heb ik Viola nog een keer gebeld. Op 6 juli kregen wij de sleutel en 

een week later zaten wij hier al in. Mijn zoons hebben de vloer gelegd, wij moesten alleen zorgen voor een 

verhuisploeg. Enorm geruimd hebben wij en veel weggedaan. Gelukkig wilde de nieuwe bewoner in Cleijn 

Duin veel overnemen, dat scheelde ons een hoop gesjouw. Eerst hadden wij alles anders staan in de kamer, 

maar het was niet naar ons zin. De bank stond anders en dat maakte het klein, popperig. “Kom”, zei mijn 

dochter, “dan veranderen we het toch?” Nu is het wel helemaal naar ons zin. Het balkon aan de voorkant is op 

het zuiden, je kunt daar al snel zitten. Eerst dacht ik wat moeten wij met zo’n grote galerij aan de achterkant, 

maar in deze warme zomer was het heerlijk zitten daar, lekker koel. Nieuw is ook het koken op inductie, de 

vloerverwarming en de zonnepanelen. Als het goed is gaan wij dat merken aan onze energierekening. Wij 

hebben absoluut geen spijt van onze terugkeer, in tegendeel, geen dag.”

“Wij hebben het erg getroffen. Het contact met de buren is leuk. Wij kenden ze helemaal niet toen wij hier 

kwamen wonen. Bij de kennismaking bleek dat er in totaal drie Berkheij’s wonen: wij, onze naaste buren en 

een familie op de derde etage. Grappig toch? Wij zijn geen familie van elkaar. Wel hebben wij nog een tip voor 

Dunavie: luister wat beter naar de huurders en betrek hen bij nieuwbouw. Er zijn dingen die handiger hadden 

gekund. Neem de verwarming in de badkamer. Als die op een andere wand was geplaatst, wat gemakkelijk 

kon, dan hadden wij nu een wand vrij voor een kast in de badkamer. Of het toilet in de badkamer. Ik ben vrij 

lang en heb gevraagd om een verhoogd toilet. Dat kon niet want dat was niet standaard. Maar ik ben niet 

standaard en was graag bereid om eventuele meerkosten zelf te betalen. Nu hebben wij dit na de oplevering 

zelf laten plaatsen.”

“Wij zijn weer op vertrouwde grond”
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6. Organisatie

Bij Dunavie stond 2018 in het teken van de reorganisatie, 
die inhoud gaf aan de nieuwe organisatiestructuur. 
Hiermee wordt vorm gegeven aan een toekomstbestendig 
Dunavie.

6.1 Organisatieopbouw
Managementteam
Dunavie is opgebouwd uit drie bedrijfsonderdelen: Woondiensten, 

Vastgoed en Bedrijfsvoering & Control.

Het managementteam bestaat per 31 december 2018 uit:

•  Alfred Busser, directeur-bestuurder;

•  Marc den Dulk, manager Bedrijfsvoering & Control; 

•  Lonneke Kienhuis, teamleider Vastgoed (tijdelijke invulling); 

•  Annemarie Rook, manager Woondiensten. 

 

Raad van Commissarissen

Directeur-bestuurder

Vastgoed

Bestuurscontroller
Adviseur HR

Adviseur PR & 
communicatie

Woondiensten Bedrijfsvoering 
& control

 

 

 

Verloop FTE’s
Op 31 december 2018 werkten 84 medewerkers bij Dunavie (73,3 

FTE): 45 vrouwen (54%) en 39 mannen (46%). Het gemiddelde 

dienstverband is zestien jaar.

Dunavie nam in 2018 afscheid van veertien medewerkers: één ging 

met pensioen, zes contracten werden op verzoek beëindigd, twee 

contracten werden van rechtswege beëindigd en vijf contracten op 

basis van een vaststellingsovereenkomst. Er zijn in 2018 elf nieuwe 

medewerkers in dienst gekomen.

In 2018 is de gemiddelde leeftijd van de medewerkers 49 jaar. Geen 

van de medewerkers is jonger dan 25 jaar, tien medewerkers zijn 

tussen de 25 en 35 jaar, 17 medewerkers tussen 35 en 45 jaar, 36 

medewerkers tussen 45 en 55 jaar en 21 medewerkers zijn ouder dan 

55 jaar.

Zie tabel 6.1 Personeelsoverzicht 2014-2018

6.2 Beleid
HR-beleid
Het HR-beleid van Dunavie is gericht op de kernwaarden: eigen 

regie, in je kracht en samen. Daarbij heeft Dunavie de pay off: 

‘Prettig thuis’. Dunavie wil voor haar medewerkers in het verlengde 

van ‘prettig thuis’ een ‘prettige werkgever’ zijn. Enerzijds om 

medewerkers aan zich te binden, anderzijds om in een steeds 

krapper wordende arbeidsmarkt aantrekkelijk te zijn voor nieuwe 

aanwas. En als belangrijkste reden: een tevreden medewerker straalt 

dit uit naar de huurders, dat is in ieders belang. Want de resultaten 

van Dunavie worden grotendeels bepaald door de mensen die er 

werken.

Die kwaliteit van de medewerkers wordt onder meer bepaald door 

hun kennis, ervaring en vaardigheden. Daarnaast spelen ook hun 

betrokkenheid bij Dunavie, hun persoonlijke omstandigheden, hun 

waarden en normen en hun ambities een rol. Al deze facetten samen 

bepalen de competenties, draagkracht, effectiviteit en motivatie 

van de medewerkers. Dunavie heeft hier oog voor en faciliteert haar 

medewerkers zoveel mogelijk om hun kwaliteit te behouden of te 

verhogen. Ook van de medewerkers van Dunavie wordt eigen regie 

gevraagd om zo hun welzijn, veiligheid en gezondheid in goede 

balans te hebben. 

In september 2018 is gestart met een pilot rondom de HR-cyclus. 

Niet langer drie gesprekken per jaar tussen medewerker en 

leidinggevende, maar via teamplannen. In deze plannen verwerken 

de teams niet alleen de krachten en valkuilen van het team, maar 

ook de individuele krachten en valkuilen van de medewerkers. 

In de plannen staan de door het team gemaakte - en SMART 

geformuleerde - resultaten. Per twee maanden worden deze 

teamplannen geëvalueerd. De visie waar vanuit deze pilot is 

opgezet, is ‘Ontwikkeling! Zet medewerkers in hun kracht, stimuleer 

eigen regie en we doen dit samen’. 

Arbobeleid
Dunavie voert een actief arbobeleid en zet zich in voor de veiligheid, 

de gezondheid en het welzijn van haar medewerkers. In 2018 is het 

ziekteverzuim gemiddeld 5,11 % en was de ziekmeldingsfrequentie 1,38.
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In het kader van het arbobeleid heeft in 2018 een RI&E 

plaatsgevonden en daaruit kwamen elf actiepunten, variërend 

van acties op duurzame inzetbaarheid, klimaatbeheersing en 

beeldschermwerk. Daarop is een plan van aanpak gemaakt dat 

uitgevoerd is. 

6.3 Reorganisatie
In 2018 heeft binnen Dunavie een reorganisatie plaatsgevonden. De 

nieuwe organisatiestructuur is een gevolg van de invoering van de 

hedendaagse klantprocessen en gestoeld op de volgende pijlers: van 

‘taakgericht naar procesgericht’, van ‘formeel naar begrip’ en van 

‘beheer naar regie’. 

Op 1 juni 2018 was iedere medewerker gekoppeld aan zijn of haar 

(nieuwe) functie. Herplaatsingskandidaten konden aangeven waar 

zij hun werk voor Dunavie zouden willen voortzetten; ze werden 

allen geplaatst op de plek van hun keuze. De medewerkers in nieuwe 

functies hebben opleidingen gevolgd om hun functie zo goed 

mogelijk uit te kunnen voeren. 

In 2018 werd ook, als onderdeel van de reorganisatie, een vervolg 

gegeven aan het implementeren van de nieuwe mission statement 

en het eigen maken van de nieuwe kernwaarden: in je kracht, eigen 

regie en samen. De heringerichte klantprocessen zijn gestoeld op 

deze nieuwe kernwaarden. Er is een coalitieteam dat bestaat uit 

de leden van het managementteam, teamcoaches en staf om de 

collega’s te enthousiasmeren.

6.4 Opleiding en inzetbaarheid
Dunavie neemt deel aan het regionale sectorinitiatief als het gaat 

om duurzame inzetbaarheid en mobiliteit: Bloei. Binnen Bloei 

participeren op dit moment tien woningcorporaties waar in totaal 

350 medewerkers werken. Doel is medewerkers te motiveren om 

verder te kijken dan de eigen organisatie en nieuwsgierig te zijn 

naar andere bedrijven. Een kijkje in de keuken nemen bij andere 

bedrijven en zien hoe zij de werkzaamheden doen. Binnen Bloei 

kunnen medewerkers een dag meelopen bij een andere corporatie, 

zijn er netwerk-events met workshops, waarbij ontwikkeladviseurs 

aanwezig zijn voor korte loopbaangesprekken.

6.5 Medezeggenschap
Dunavie heeft een Ondernemingsraad (OR) die een afspiegeling is 

van de organisatie: de OR-leden vertegenwoordigen alle afdelingen. 

De OR bestaat op 31-12-2018 uit:

• Erik Kegge, voorzitter;

• Jan Imthorn;

• Marijke Minderman;

• Yvonne Berkheij;

• Leo Jonker. 

 

De OR vergadert eens per zes weken met de directeur-bestuurder. 

Tijdens dit reguliere formele overleg is ook de HR adviseur aanwezig. 

In 2018 heeft in verband met de reorganisatie zes keer een extra 

overleg plaatsgevonden. De OR vergadert eens per jaar met de 

directeur-bestuurder in het bijzijn van de Raad van Commissarissen. 

Vaste onderwerpen voor het overleg met de directeur-bestuurder 

zijn onder meer personeelszaken, de beleidsagenda en 

communicatie. De OR brengt een eigen jaarverslag uit.

In 2018 heeft de werkgever het volgende beleid en regelingen aan de 

OR voorgelegd die zijn behandeld en/of vastgesteld: 

• Reorganisatieplan A, Woondiensten;

• Reorganisatieplan B, Bedrijfsvoering & control;

• Openingstijden KCC;

• Fietsenregeling;

• HR Cyclus pilot;

• VOG herhaling;

• RI&E. 

6.6 Communicatie
Dunavie wil de huurder meer betrekken in haar activiteiten door te 

vertellen wie Dunavie is en wat Dunavie doet, waarom en wanneer. 

Ter ondersteuning daarvan is de corporate story van Dunavie 

uitgewerkt en in beeld gebracht. Deze is te vinden op de website en 

via social media gedeeld met huurders en stakeholders.

De buurtbeheerders van Dunavie komen bij de huurders thuis en 

zijn het afgelopen jaar steeds meer zichtbaar en aanspreekbaar 

in de wijken en buurten geweest. Met regelmaat is met de 

bewonerscommissies gesproken over actuele maatschappelijke 

thema’s en in oktober organiseerde  Dunavie, net als vorig jaar, de 

Dag van het Huren.

In april 2018 is de nieuwe website live gegaan en samen met een 

vernieuwd en toegankelijk klantportaal gelanceerd. Huurders 

kunnen nu zelf hun woonzaken 24 uur per dag online regelen. 
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7. Risicomanagement

Dunavie kiest voor een integrale benadering van 
risico’s om een effectieve en doelmatige uitvoering 
van bedrijfsactiviteiten en een goede kwaliteit van de 
verantwoordingsinformatie te kunnen realiseren. In 2018 
heeft Dunavie het risicomanagement verder ingekleurd door 
de in kaart gebrachte interne en externe risico’s te prioriteren 
en beheersmaatregelen en verantwoordelijken te benoemen. 
Een risico is dat Dunavie haar doelen niet bereikt. Dit ligt niet 
zozeer aan de inspanningen die de corporatie zich getroost, 
als wel aan het feit dat strategie en doelen beter op elkaar 
kunnen worden afgestemd. Dat proces loopt inmiddels. 

Dit hoofdstuk schetst een beeld van de wijze waarop 
risicomanagement wordt opgepakt, lopend van de oriëntatie 
en (eerste) inventarisatie tot concrete maatregelen tot 
beheersing, al ingevoerd en nog vorm te geven. Na de 
primaire houding volgen oriëntaties op de strategische en 
operationele risico’s. Het hoofdstuk wordt afgesloten met 
een eerste inventarisatie van de voornaamste risico’s en 
acties in een risico-controlmatrix tegen de achtergrond van 
de Business Balanced Scorecard (BBSc).

7.1 Risicohouding
De risicohouding van Dunavie is te typeren als ‘risicobewust’. 

In de bedrijfsvoering worden de diverse risico’s onderkend en 

bij de besluitvorming gewogen. Ook wordt aangegeven welke 

maatregelen genomen kunnen worden om deze risico’s  te 

beperken. Vermijdbare risico’s worden voorkomen. Risico’s 

waarop Dunavie geen invloed kan uitoefenen treedt de corporatie 

terughoudend tegemoet. Tegelijkertijd moet voorzien worden in 

een aanpak van (de gevolgen van) een dergelijk risico, als het zich 

onverhoopt toch voordoet. 

Dunavie hanteert in het kader van de interne beheersing het three 

lines of defence model. Hierbij is het (lijn)management (de 1e lijn) 

verantwoordelijk voor de beheersing van haar eigen processen en 

past de, door de 2e lijn ontwikkelde methoden en technieken, toe. 

De 2e lijn toetst of de effectiviteit en efficiency van de procedures 

in lijn liggen met de doelstellingen van de organisatie. Het heeft 

tot doel de directie en het Management een spiegel voor te 

houden over de kwaliteit van de beheersing van de organisatie en 

indien nodig bij te sturen. Deze rol wordt ingevuld door de diverse 

controlfuncties, zoals de procescontroller, financieel controller, 

medewerker verslaglegging. De controlfuncties ondersteunen 

de externe bestuurs-controller. De bestuurscontroller is 

verantwoording verschuldigd aan de bestuurder en heeft een 

rechtstreekse lijn met de RvC. De externe audit door de accountant 

vormt de 3e lijn. De uitkomsten van de hiervoor geduide drie lijnen 

zijn input voor beoordeling door de Aw.

Voorafgaand aan het boekjaar wordt door de financieel- en 

procescontroller het intern controleplan opgesteld. Dit gebeurt 

in samenspraak met de directeur-bestuurder, het MT, de 

Auditcommissie, de bestuurscontroller en de accountant. Samen 

met het extern controleplan van de accountant wordt het intern 

controleplan door de RvC vastgesteld. Bij het opstellen van 

het intern controleplan concentreert Dunavie zich op de meer 

risicovolle processen. Gekozen is voor een dynamisch controleplan 

dat periodiek wordt geëvalueerd en ruimte biedt om snel in te 

kunnen springen op ontwikkelingen. De uitkomsten van interne 

controles worden op uniforme en overzichtelijke wijze vastgelegd. 

Per kwartaal worden de bevindingen samengevat beschreven in 

het controleverslag. Deze worden besproken in het MT, met de 

overige leidinggevenden en met de medewerkers, waarna waar 

nodig nadere maatregelen worden getroffen. De opvolging en 

effecten van deze maatregelen worden gemonitord.

In 2018 is de eerder in gang gezette ontwikkeling van het 

risicomanagement verder vorm gegeven. De in 2017 in kaart 

gebrachte (interne en externe) risico’s vanuit de strategische 

doelstellingen afgezet tegen wet- en regelgeving en 

interne procedures zijn verder uitgewerkt. De prioritering 

en beheersmaatregelen krijgen steeds meer vorm en 

verantwoordelijken zijn benoemd. 

De eerstvolgende stap is voor deze risico’s de waarschijnlijkheid- 

en impactanalyse specifieker te maken, ook in financiële termen. 

Daarbij wordt aansluiting gezocht met de risico-inschatting van de 

externe accountant. In 2019 worden de procedures van Dunavie 

tegen het licht gehouden en waar nodig geactualiseerd. Hierbij 

wordt ook het proces beschreven om de risico’s periodiek te 

actualiseren en het risicomanagement een nog prominentere plek 

in de organisatie te geven.

Bij het invullen van het integraal risicomanagement hanteert 

Dunavie de volgende uitgangspunten/hulpmiddelen:

• Met de eigen doelstellingen zijn onlosmakelijk risico’s   

 verbonden;

•  De risicobeheersing stevig verankeren in de organisatie  

 door het hanteren van risico-controlematrices per proces en  

 het benoemen van proceseigenaren, tegen de achtergrond  

 van de ordening van (strategische) doelstellingen op basis van  

 het BBSc-model.
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7.2 Voornaamste Risico’s 
Met de verantwoordelijke managers en teamcoaches zijn op 
basis van de kennis en ervaring de voornaamste strategische 
en operationele risico’s geïnventariseerd.

Strategische risico’s
Organisatie
De omvang van Dunavie is zowel haar kracht (korte 

lijnen, bereikbaar, betrokken) als haar zwakte (kwetsbaar, 

professionaliteit). De ontwikkelingen in de omgeving (wetgeving, 

verantwoording) vragen veel van de organisatie en de 

medewerkers. De veranderingen zijn groot, de maatschappelijke 

positie van de huurders verslechtert, de kwaliteit van de 

dienstverlening moet op peil blijven en de kosten moeten omlaag. 

Dat zet druk op de organisatie en de individuele medewerkers. Alle 

ontwikkelingen vragen zwaardere competenties van de organisatie 

en de individuele medewerkers. Dat blijft een speerpunt in het 

personeelsbeleid, zoals onder meer blijkt uit de strategische 

personeelsplanning. 

Markt
Marktrisico’s hangen samen met verhuurbaarheid en 

verkoopbaarheid van woningen en de bouwkostenontwikkeling. 

De financiële positie is zodanig dat de verkoop van woningen 

getemporiseerd is om de verhuurvoorraad op peil te houden. 

De woningen die wél verkocht worden, hebben een kortere 

verkoopleegstand en vaak ook een hogere verkoopprijs. De 

verwachting voor de Duin- en Bollenstreek is een opgaande (koop)

markt. De bouwmarkt verkrapt waardoor de prijzen zich minder 

gunstig ontwikkelen dan de afgelopen jaren het geval was.

Wet- en regelgeving
Per 25 mei 2018 heeft de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) de Wet bescherming 

persoonsgegevens (Wbp) vervangen. Vanaf die datum geldt in de 

hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. 

Dunavie maakt gebruik van zoveel mogelijk standaarddocumenten 

van derden die aansluiten bij de nieuwe regels. Daarnaast 

geeft Dunavie specifiek aandacht aan de bewustwording van 

medewerkers en informatiebeveiliging.

Financiële risico’s
De financiële risico’s hebben betrekking op enerzijds het 

beheersen en realiseren van de (begrote) kasstromen: huur- en 

verkoopinkomsten aan de ene kant en investeringen, onderhoud 

en overige beheer-uitgaven aan de andere kant. Anderzijds 

hebben de financiële risico’s betrekking op financiering en 

financieringslasten.

Overheidsingrepen zorgen voor een hogere uitgaande kasstroom 

en minder inkomsten. Dunavie moet zich focussen op nut, 

noodzaak en de kosten daarvan. In 2019 actualiseert Dunavie 

haar portefeuillebeleid. Het investeringsstatuut is in 2017 

geactualiseerd.

 

Op dit moment beschikt Dunavie over meer dan voldoende 

liquiditeit die, overeenkomstig de beleidsregels van het WSW, 

wordt ingezet om af te lossen mits dit bedrijfseconomisch 

verantwoord is. Op basis van de meerjarenbegroting is de 

verwachting dat in 2019 nieuwe (geborgde) leningen aangetrokken 

worden.

Tenslotte vallen onder de financiële risico’s ook de 

derivatencontracten. De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft 

eerder gerapporteerd dat de maatregelen die in het verleden zijn 

genomen toereikend zijn en dat er geen aanvullende maatregelen 

noodzakelijk zijn. In 2018 gaven de ontwikkelingen aanleiding 

de vier derivaten van de Deutsche Bank af te wikkelen. Met 

instemming van de Aw en het WSW heeft die afwikkeling eind 

2018 plaatsgevonden.

Operationele risico’s
Integriteit
Dit is een risico dat altijd aanwezig is, mede vanwege de aard 

van het bedrijf (vastgoed, bouwen, financiering, verhuur van 

woningen). Van belang is de cultuur binnen de organisatie en 

voorbeeldgedrag. Om het frauderisico te beheersen, begint 

Dunavie met de ‘tone at the top’. Fraudeherkenning is geen doel 

op zich, maar fraude wordt niet geaccepteerd en constatering van 

fraude leidt tot ontslag op staande voet. Om het besef hiervan 

binnen de organisatie te vergroten, gelden naast de diverse 

instructies:

• De regeling integriteit en de klokkenluiderregeling;

• Een vertrouwenspersoon;

• Communicatie over integriteit (jaarverslag en website);

• Transactielimieten vastgesteld in de procuratieregeling en de  

 begroting;

• Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd in  

 procesbeschrijvingen;

• Goedkeuring van de Raad van Commissarissen bij projecten in  

 diverse fases.

Daarnaast vraagt Dunavie bij nieuwe medewerkers en 

medewerkers die doorstromen naar andere functies een VOG-

verklaring op. In de automatiseringssystemen is een controle-

technische functiescheiding doorgevoerd om het risico van 

samenspanning zoveel mogelijk te beheersen. Betalingen kunnen 

uitsluitend na twee autorisaties door verschillende personen tot 

uitvoering komen.

De organisatie heeft in de afgelopen jaren niet te maken gehad 

met integriteitsschendingen of fraudegevallen.
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Imago
In tegenstelling tot integriteit kan het imagorisico sterk worden 

bepaald door de actualiteit en externe omstandigheden. Dit 

risico kan worden gekoppeld aan concrete situaties zoals asbest, 

projecten of opschaling van meningsverschillen tussen huurders, 

de omgeving en het bedrijf.

Dunavie probeert zorgvuldig en met oog voor omgeving en klant 

te handelen. De corporatie toetst standpunten intern en zo 

nodig extern en werkt actief mee aan bemiddeling. Dunavie kent 

al vele jaren een geschillenregeling die is ondergebracht bij de 

onafhankelijke Geschillencommissie.

Verhuur van woningen
Dit is een kerntaak van de woningcorporatie. Daar kleven 

integriteitsrisico’s aan (bevoordelen klanten), financiële risico’s 

(vaststellen huur) en risico’s inzake rechtmatigheid (niet 

voldoen aan de regels rond de wettelijke inkomenstoets). Door 

functiescheidingen en interne controles wordt dit ondervangen. 

Tot op heden heeft de verhuur van woningen niet geleid tot 

concrete risico’s. 

Van de nieuwe sociale verhuringen is 100% verhuurd aan huurders 

met een inkomen onder € 36.798. Hiermee voldoet Dunavie ruim 

aan de norm (80%) in het kader van de staatssteunregels.

Duurzaamheid
Dunavie ziet de externe ontwikkelingen, meer betaalbare 

sociale woningen en meer inspanningen op het terrein van de 

duurzaamheid (o.a. woningen transformeren naar gasloos), op de 

lange termijn als een groot risico. Deze ontwikkelingen hebben 

met name consequenties op de investeringsbegroting 2020-2030.

Investeringsbegroting
Op basis van de begroting 2019 is er een doorrekening gemaakt 

waarbij de volgende drie scenario’s  met grote financiële impact:

• Scenario 1: In plaats van doorrekening van de  

 investeringsprojecten op basis van kans inschatting worden  

 in dit scenario alle investeringsprojecten (behalve het  

 aardgasvrij maken van bestaand bezit) ingerekend met  

 een kans van 100%, waarbij de gemiddelde aanvangshuur bij  

 nieuwbouw ligt op € 618 per maand (prijspeil 2018);

• Scenario 2: In dit scenario blijft de huidige  

 investeringsbegroting op basis van kans intact maar wordt er  

 rekening gehouden met de extra investeringen voor het  

 bestaand bezit volgens de Routekaart CO2 neutraal van Aedes  

 (aardgasvrij maken bestaand bezit). Op basis van deze  

 routekaart bedraagt de totale investering zo’n € 250 miljoen  

 tot 2050 (prijspeil 2018);

• Scenario 3: de combinatie van scenario 1 en 2.  

 

 

In de huidige begroting (op basis van kans) is, ten opzichte van  

voorgaande begrotingsjaren (gemiddeld € 20 miljoen per jaar), 

een fors programma opgenomen van gemiddeld € 30 miljoen op 

jaarbasis. Waarbij er gemiddeld € 12 miljoen per jaar gefinancierd 

moet worden met nieuwe leningen. In de DPI van 2018 is dit forse 

investeringsprogramma van gemiddeld € 30 miljoen per jaar 

opgenomen. 

In onderstaande tabel is de extra financieringsbehoefte 

weergegeven voor de periode 2019-2023. Scenario 1 en 3 geven 

hetzelfde beeld van een extra financiering van circa € 100 miljoen. 

De kleine toename van scenario 3 ten opzichte van scenario 1 wordt 

verklaard door het feit dat de investeringskasstromen voor het 

gasloos maken van het bestaand bezit pas vanaf 2023 ingerekend 

zijn omdat tot 2022 eerst het project Dunergie wordt afgerond. Een 

versnelling in uitvoering is gezien de grote opgaaf niet mogelijk. 

Scenario 2 laat een extra financieringsbehoefte zien van € 50 

miljoen. Deze financiering is met name bestemd voor het gasloos 

maken van de nieuwbouw voor de periode tot en met 2023 en het 

starten van het gasloos maken van het bestaand bezit vanaf 2023. 

Onderstaand een overzicht van de extra financieringsbehoefte van 

de drie scenario’s.

Variant 2019 2020 2021 2022 2023 Cum

Scenario 1 extra financiering 8.478 21.710 25.268 19.903 19.342 94.699

Scenario 2 extra financiering 7.413 15.582 17.370 5.074 3.727 49.168

Scenario 3 extra financiering 8.478 21.710 26.123 20.781 20.557 97.648

De verwachting is dat de Loan to Value (LtV) op basis van 

beleidswaarde op basis van scenario 1 en 3 in de periode 2018-2023 

zal toenemen van 22% in 2018 tot 31% in 2023. Vanaf dat moment 

zal de LtV nog sneller gaat stijgen omdat met name voor het 

gasloos maken van het bestaand bezit de investeringen fors gaan 

toenemen. Deze forse toename kan Dunavie beperkt doorbelasten 

aan haar huurders waardoor de financieringsbehoefte sneller zal 

gaan toenemen.

De schuld per verhuureenheid loopt in scenario 1 op van € 16.000 

in 2018 tot € 23.000 in 2023. 

Binnen de scenarioberekeningen is geen rekening gehouden met de 

volgende risicofactoren:

• Bouwkosten: In de begroting 2019 is in de uitgangspunten voor  

 nieuwbouw rekening gehouden met gemiddelde  stichtingskosten  

 van € 210.000. Door stijgende bouwkosten en  

 duurzaamheidsmaatregelen zien wij momenteel de  

 stichtingskosten oplopen tot € 230.000;

• Rentegevoeligheid: Voor nieuw aan te trekken leningen is  

 rekening gehouden met en financieringsrente van 2,65%. Een  

 toekomstige rentestijging zal een flinke impact hebben op de ratio’s. 
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7.3 Voornaamste risico’s en acties

1 Kans: zelden ( jaarlijks), af en toe (maandelijks/wekelijks), regelmatig (dagelijks), voortdurend.

Perspectief Risico Kans1 Impact Beheersmaatregel

Klant Bedienen van de verkeerde 
doelgroep

- Zelden • Niet voldoen aan wet- en 
regelgeving (niet passend 
toewijzen).

• Aantasten reputatie.
• Niet nakomen (prestatie)

afspraken.

• 95% passend toewijzen 
aan primaire doelgroep

• (prestatie)afspraken 
aansluiten op 
portefeuillestrategie

Niet voldoen aan wettelijke 
duurzaamheidsafspraken

- Zelden • In de toekomst boete  
(Onjuiste inzet van  
middelen – geld en  
capaciteit)

• Energie index naar 1.25 in 
2021

• Streven naar halvering 
CO2-uitstoot in 2050

Maatschappij en 
samenleving

Niet naleven overlegwet met 
Stichting Huurdersbelangen 
de Duinstreek en 
Bewonerscommissies

- Af en toe • Aantasten reputatie door: 
- Onvoldoende  
communicatie inzake 
bijdrage leefbaarheid 
- Ontbreken maatschap-
pelijk bewustzijn 
- Onvoldoende samen-
werking op strategisch 
niveau 
-Weerstand gemeente en 
SHD bij het maken van 
(prestatie)afspraken

• Doelstellingen en 
afspraken helder 
formuleren

• Prestatieafspraken 
gemeente

• Complexbeheer-/ 
Wijkplannen opstellen en 
uitvoeren

Lage waardering stakeholders - Af en toe • Aantasten reputatie door: 
- Geen of onduidelijke 
(prestatie) afspraken 
- Niet juiste handelings-
wijze van medewerkers 
- Geen afstemming inzake 
activiteiten

• Doelstellingen en 
afspraken helder 
formuleren

• Complexbeheer-/ 
Wijkplannen opstellen en 
uitvoeren

• Gedragscode

Financieel Niet in staat zijn om 
verplichtingen na te komen

- Zelden • Voortbestaan in gevaar 
door: 
- Excessief stijgende 
bouw-kosten 
- Fiscale lastenverzwaring 
- Niet aanvragen/ 
ontvangen subsidies

• Jaarplan, 
Meerjarenbegroting, 
liquiditeitsprognose, 
budgetdiscipline

• Borgen fiscaal reglement 
en fiscale planning

• Investeringsstatuut, 
huurbeleid, 
assetmanagement

• Kennis subsidieregelingen 
borgen

Intern Niet efficiënt werken - Af en toe • Ontbreken van imple-
mentatie en bewaken van 
afspraken en procedures 
waardoor: 
- Onvoldoende samen-
werking 
- Veel dubbelingen

• Actualiseren van 
procesbeschrijvingen, o.a. 
rolduidelijkheid

Onvoldoende grip op 
beschikbaarheid, integriteit 
en vertrouwelijkheid van 
informatie

-Zelden • Hacks, ransomware en 
datalekken

• Informatiebeveiligings-
beleid

Leren en groei Ontbreken van eigenaarschap 
en verantwoordelijkheid

- Af en toe • Medewerkers nemen geen 
verantwoordelijkheid en 
initiatief

• Ontwikkelingsgericht 
personeelsbeleid inclusief 
beoordelingssystematiek
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8. Financieel beleid

Alleen een financieel gezonde corporatie kan haar 
volkshuisvestelijke taken vervullen. Dunavie koerst op 
ratio’s die op orde zijn en stuurt op positieve operationele 
kasstromen. Investeren is noodzakelijk, omdat het bezit 
van Dunavie voor een groot deel in de jaren zestig is 
gebouwd. Het bezit is aan verjonging toe en daarbij moeten 
er duurzaamheidsmaatregelen worden doorgevoerd. Zelfs 
in de crisisjaren konden voorgenomen projecten veelal 
onverkort doorgang vinden. 

Financieel beleid 
Sturen op positieve kasstromen wil zeggen dat de huuropbrengsten 

hoger moeten zijn dan de (geprognosticeerde) uitgaven. Uit deze 

opbrengsten worden woningen beheerd en gebouwd en worden 

medewerkers en leveranciers betaald. De financiële ratio’s waaraan 

corporaties vanuit de externe toezichthouders (Aw en WSW) moeten 

voldoen, heeft Dunavie nog met een eigen opslag verhoogd, bij wijze 

van ‘vluchtstrook’.

In de begroting zijn de investeringen ingerekend op basis van de kans 

dat een project ook werkelijk doorgaat. In jaar 1 wordt een project 

100% kansrijk geacht en daarom volledig begroot. Projecten die later 

in de tijd zijn begroot en minder kansrijk worden ingeschat, worden in 

die jaren voor een lager percentage opgenomen.

Definitieve splitsing DAEB en niet-DAEB
Met ingang van 2018 zijn de rapportages op onderdelen uitgebreid. 

Feitelijk is Dunavie vanaf 1 januari 2018 niet meer één bedrijf, maar 

bestaat de corporatie uit twee bedrijfsonderdelen. Vandaar ook dat 

diverse tabellen uitgesplitst zijn. Uitgangspunten bij de verdelingen 

van geldstromen zijn:

• Dat wat direct toegerekend kan worden, wordt direct   

 toegerekend;

• Indirecte kosten (met name beheerskosten) worden toegerekend  

 op basis van een vastgestelde verdeelsleutel. De huidige  

 verdeelsleutel is ontleend aan de bezitsverhoudingen.

Uitgesplitste tabellen zijn onder meer de Kasstromen, de Winst & 

Verliesrekening, onderhoudskosten en investeringen.

Veegwet
De Veegwet Wonen is op 1 juli 2017 in werking getreden. Per die 

datum zijn de Woningwet en het Besluit Toegelaten instelling 

Volkshuisvesting (BTIV) gewijzigd. De Veegwet repareert een 

aantal punten in de Woningwet en bevat een aantal aanpassingen 

die de Woningwet voor woningcorporaties, gemeenten, huurders 

en de toezichthouder beter uitvoerbaar maken. De statuten van 

Dunavie zijn hierop aangepast, akkoord bevonden door de Aw en in 

december 2018 gepasseerd bij de notaris.

Extern toezicht
In 2018 is Dunavie borgbaar gebleven volgens de daarvoor geldende 

criteria van het WSW en voldoet aan de financiële ratio’s. Eind 

januari 2019 is van de Autoriteit Woningcorporaties de Integrale 

oordeelsbrief 2018 ontvangen. De Aw stelt op basis van onze 

verantwoordingsinformatie vast dat er niet in alle gevallen sprake is 

van prestatieafspraken over leefbaarheid in gemeenten waar sprake 

is geweest van leefbaarheidsactiviteiten. Op termijn zal de Aw op dit 

punt gaan handhaven. Verzocht wordt om dit aspect bij het maken 

van prestatieafspraken te betrekken. Verder heeft de Aw een positief 

oordeel afgegeven. 

In onderstaande grafieken is te zien dat Dunavie voor de jaren 

2018 en 2019 ruim binnen de financiële normen van het WSW blijft. 

De ICR kent in 2018 éénmalig een scherpe daling, die veroorzaakt 

wordt door het afwikkelen van de derivatenpositie met Deutsche 

Bank. De ICR is sterk afhankelijk van de operationele kasstroom. 

De operationele kasstroom is het saldo van de reguliere 

opbrengsten en kosten. Met namen bij de onderhoudsuitgaven 

worden door de corporaties verschillende werkwijzen 

gehanteerd, zo volgt Dunavie de componenten methode, waarbij 

vervangingsinvesteringen niet in de operationele kasstroom zijn 

opgenomen maar als investering worden verantwoord. Externe 

toezichthouders zijn in samenwerking met betrokkenen bezig 

om in de toekomst een éénduidige verwerkingswijze uit te 

werken. De loan to value en solvabiliteit zijn opgenomen op basis 

van de beleidswaarde waardering. Voor de loan to value geldt 

momenteel nog  de ‘oude’ maximale norm van 75% op basis van 

bedrijfswaarde. Het is mogelijk dat het WSW deze norm in de 

toekomst verlaagd omdat de beleidswaarde structureel hoger ligt 

dan de bedrijfswaarde.
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Zoals vastgelegd in het reglement financieel beleid en beheer 

heeft Dunavie in het jaarplan beschreven welke normen zij 

hanteert om te bepalen of haar financiële continuïteit in gevaar 

komt. Hiermee voorkomt Dunavie dat het reglement jaarlijks moet 

worden voorgelegd aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Het 

reglement heeft ook betrekking op verbonden ondernemingen. 

Bij Dunavie betreft het de dochter Dunavie Projekten B.V. Bij 

of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere 

voorschriften gegeven omtrent de inhoud van het reglement 

artikel 55a, tweede lid, van de wet.

Dunavie neemt in het jaarplan voor tenminste vijf jaar volgend 

op het laatst afgesloten boekjaar, streefwaarden en prestatie-

indicatoren op die betrekking hebben op de in die jaren te 

verwachten financiële situatie en financiële risico’s, conform BTIV 

artikel 104 lid 2 sub c. De streefwaarden uit de MJB sluiten aan bij 

die van het WSW en de Aw. Indien Dunavie tussentijds (minimaal 

tweemaal per jaar; jaarplan en jaarstukken) merkt dat ze haar 

streefwaarden onvoldoende kan halen en mogelijk de financiële 

continuïteit in gevaar komt, dan zal ze dat conform artikel 29 

Woningwet meteen aan de Aw melden. 

Ingeval de financiële continuïteit in gevaar komt of dreigt te komen, 

beoogt Dunavie haar beleid (onder andere haar verkoopbeleid en 

onderhoudsbeleid) aan te passen. Door het aanhouden van een 

minimale of maximale norm bij haar ratio’s (die hoger ligt dan de 

norm van de externe toezichthouder) en het periodiek toetsen op 

deze ratio’s, heeft Dunavie tijdig inzichtelijk of beleidsaanpassingen 

moeten worden doorgevoerd, met als doel de financiële continuïteit

te borgen. Voor Dunavie zijn de ICR en het directe rendement in de 

niet-DAEB tak het meest kritisch. 

Beleidsmatige beschouwing op de ontwikkeling van de 
marktwaarde
Het jaar 2018 kenmerkt zich door een wederom sterk aangetrokken 

woningmarkt ten opzichte van 2017. Zowel in de koop- als huurmarkt 

blijft een toenemende interesse bestaan. Voor de woningportefeuille 

van Dunavie heeft dit tot een stijging van de marktwaarde gezorgd.

De totale omvang van de vastgoedbeleggingen is inclusief nieuwbouw 

met € 156,6 miljoen gegroeid naar een waarde van € 1,159 miljard. Dit 

betreft een waardegroei van 15,6%. 

De positieve waardeontwikkeling is vooral het gevolg van een 

verder aangetrokken koopmarkt, waarin de toegenomen vraag en 

krapte resulteren in een groei van de leegwaarde per m2 van onze 

vastgoedportefeuille. De lage rentestand is hier mede een bepalende 

factor in.

De huurprijsontwikkeling van het sociale vastgoed heeft een 

neerwaartse invloed gehad op de waardeontwikkeling. Hoewel de 

ontwikkeling van de contracthuur positief is, blijft deze achter ten 

opzichte van 2017 door een gematigde huurverhoging en passend 

toewijzen. Hiermee geven wij invulling aan onze maatschappelijke 

taak op het gebied van betaalbaarheid.

Beleidsmatige beschouwing op de ontwikkeling van de 
beleidswaarde
De ontwikkeling van de beleidswaarde wordt deels beïnvloed door de 

ontwikkeling van de marktwaarde in verhuurde staat welke hiervoor is 

toegelicht, omdat de beleidswaarde de marktwaarde als vertrekpunt 

neemt.

De beleidswaarde vormt een onderdeel van het Verticaal 

toezichtsmodel van de Aw en WSW. Het jaar 2019 is een overgangsjaar 
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naar een definitief normenkader. De uitkomsten van de beleidswaarde 

in het jaarverslag 2018 van alle corporaties zal voor de Aw en WSW als 

input dienen om een definitieve sectornorm voor LTV en solvabiliteit 

vast te stellen. WSW en de Aw hebben aangegeven dat gedurende 

2019 de voorlopige norm voor de LTV 75% blijft en voor de solvabiliteit 

20%. Bovendien is er een overgangsregime van Aw en WSW van 

toepassing voor het proces van borging dat de borgingsruimte 

gedurende dit overgangsjaar bepaald. De borgingsruimte wordt 

in deze overgangsfase dan ook o.b.v. een bredere analyse van de 

financiële positie van de individuele corporatie bepaald.

Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur diverse 

schattingen. Dit is inherent aan het toepassen van de geldende 

verslaggevingsstandaarden. In het bijzonder is dit van toepassing 

op de bepaling van de marktwaarde en de beleidswaarde van het 

vastgoed in exploitatie. De waardebepaling van het vastgoed (terug 

te vinden in de marktwaarde en beleidswaarde), is geen exacte 

wetenschap en tevens betreft dit de grootste schattingspost waar het 

bestuur een inschatting over moet maken voor de jaarrekening.

De beleidswaarde is eerst gedurende 2018 ingevoerd en als 

waardebegrip nog in ontwikkeling. Overeenkomstig de regelgeving 

is geen vergelijkend cijfer ultimo 2017 bepaald, reden waarom in 

het overgangsjaar 2018 geen ontwikkeling in de beleidswaarde kan 

worden toegelicht.

Verdere ontwikkeling van dit waardebegrip zal kunnen leiden tot 

aanpassingen in de beleidswaarde in komende perioden, onder meer 

samenhangend met:

• Aanpassing van de huurstijgingsparameter: bij bepaling van  

 de beleidswaarde is de (bij mutatie van de woning te realiseren)  

 markthuur aangepast naar de streefhuur. In de praktijk bepaalt  

 Dunavie bij mutatie de nieuwe huur mede rekening houdend  

 met passend toewijzen en afspraken met de huurdersvereniging  

 over huursomstijging. Dit betekent dat de ingerekende streefhuur  

 niet c.q. niet altijd direct bij mutatie wordt gerealiseerd, waarbij als  

 ‘afslag’ de beste schatting is verwerkt.

• Bepaling van de toegepaste disconteringsvoet, welke ultimo  

 2018 in de beleidswaardebepaling niet is aangepast ten opzichte 

 van de in het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2018  

 opgenomen disconteringsvoet voor het type vastgoedbezit  

 en regio waarin Dunavie actief is. Dit ondanks dat door het in  

 de beleidswaarde inrekenen van een lagere huur (betaalbaarheid)  

 en hogere kwaliteit (onderhoud) een lager risicoprofiel kan  

 worden verondersteld.

• Toepassing van nadere standaardisatie voor bepaling van  

 onderhoudskosten versus investeringen en/of toerekening van  

 niet direct vastgoed gerelateerde bedrijfslasten.

• Toepassing van nadere standaardisatie voor bepaling van  

 beheerskosten. 

Beleidsmatige beschouwing op het verschil tussen de marktwaarde 
en de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie
Per 31 december 2018 is in totaal € 530 miljoen aan ongerealiseerde 

herwaarderingen in de overige reserves begrepen (2017: € 404  

miljoen) uit hoofde van de waardering van het vastgoed in exploitatie 

tegen marktwaarde in verhuurde staat. De waardering van dit 

vastgoed is in overeenstemming met het Handboek modelmatig 

waarderen bepaald en is daarmee conform de in de Woningwet  

voorgeschreven waarderingsgrondslag en daaruit afgeleide 

ministeriële besluiten geldend ten tijde van het opmaken van de 

jaarverslaggeving.

De realisatie van deze ongerealiseerde herwaardering is sterk 

afhankelijk van het te voeren beleid van Dunavie. De mogelijkheden 

voor de corporatie om vrijelijk door (complexgewijze) verkoop of  

huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde staat van het DAEB-bezit 

in exploitatie te realiseren zijn beperkt door wettelijke maatregelen en 

maatschappelijke ontwikkelingen zoals demografie

en ontwikkeling van de behoefte aan sociale (DAEB) huurwoningen. 

Omdat de doelstelling van de corporatie is om duurzaam te voorzien 

in passende huisvesting voor hen die daar niet zelf in kunnen 

voorzien, zal van het vastgoed in exploitatie slechts een beperkt deel 

vervreemd worden. Daarnaast zal bij mutatie van de woning slechts in 

uitzonderingssituaties de huur worden verhoogd tot de

markthuur en zijn de werkelijke onderhouds- en beheerslasten hoger 

dan ingerekend in de marktwaarde, voortvloeiend uit de beoogde 

kwaliteit- en beheersituatie van de corporatie.

Dit betekent dat slechts een deel van de in de jaarrekening 

verantwoorde marktwaarde (en daarmee van het eigen vermogen) in 

de toekomst zal worden gerealiseerd.

Het bestuur van Dunavie heeft een inschatting gemaakt van het 

gedeelte van het eigen vermogen dat bij ongewijzigd beleid niet of 

eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. Deze schatting ligt in 

lijn met het verschil tussen de beleidswaarde van het vastgoed in 

exploitatie en de marktwaarde in verhuurde staat van dit bezit en 

bedraagt circa € 525 miljoen. Het verschil tussen de marktwaarde

en de beleidswaarde ultimo 2018 bestaat uit de volgende onderdelen:
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Dit impliceert dat circa 47% van het totale eigen vermogen 

niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. Gezien de 

volatiliteit van (met name) de beleidswaarde, is dit aan fluctuaties 

onderhevig. 

Effect aanpassing streefhuurbeleid op beleidswaarde
Het streefhuurbeleid van 79% voor de DAEB-categorie staat op 

gespannen voet met de prestatieafspraken rondom het thema 

betaalbaarheid. Daarom is er een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd 

op de streefhuur. Wanneer Dunavie haar streefhuur voor 

DAEB-woningen aanpast van 79% naar 70% en voor niet DAEB-

woningen van 93% naar 90% heeft dit forse consequenties voor 

de beleidswaarde. De totale beleidswaarde daalt dan van € 584,2 

miljoen met € 93,5 miljoen naar € 490,7 miljoen. Dit is 44% van 

marktwaarde verhuurde staat.

Derivaten/treasury
De eerste break van 2 juli 2018 is niet uitgeoefend. De reden 

hiervoor is dat de Deutsche Bank zich niet kon vinden in de 

‘disclaimer’ van Dunavie. De disclaimer had met name betrekking 

op de wijze waarop de Deutsche Bank in 2008 haar zorgplicht 

had ingevuld. Sinds juli 2017 geldt een nieuwe richtlijn voor de 

omgang met derivatencontracten. Derivatencontracten worden 

gezien als DAEB activiteiten en kunnen geherstructureerd worden, 

mits dit bedrijfseconomisch verantwoord is en een onafhankelijk 

expertisebureau de alternatieven toetst. 

In overleg met de treasurycommissie is besloten om voor dit 

onderzoek Zanders in te huren. Omdat Dunavie beschikt over 

(te) ruime financiële buffers werd ook onderzocht of het mogelijk 

was om zowel breaks als een deel van de lening af te lossen. 

Dit is in het derde tertiaal gebeurd. De Aw en het WSW hebben 

hun goedkeuring gegeven. In december hebben de transacties 

plaatsgevonden.

Digitalisering bedrijfsvoering
In april 2018 zijn de nieuwe digitale klantprocessen voor alle 

huurders van Dunavie in gebruik genomen. Zowel huurders 

als medewerkers worden sindsdien geautomatiseerd en 

effectief ondersteund. Hierbij wordt gewerkt met de volgende 

ondersteunende applicaties: Website, Klantportaal, Info, Contact 

en Inspectie. Procesmatig bezien zijn huurders in staat de meest 

voorkomende activiteiten (80/20) zelf uit te voeren, op elke 

gewenste plaats, op elk gewenst tijdstip en met elk gewenst 

apparaat. 

De betalingen door huurders kunnen eenvoudig en veilig 

plaatsvinden via iDeal; incasso wordt sterk bevorderd door de inzet 

van mail-to-pay techniek. Daarnaast hebben huurders twee extra 

communicatiekanalen ter beschikking gekregen: Whatsapp en 

chat. 

Tenslotte
Dunavie is financieel gezond. De gemiddelde schuld per 

verhuureenheid is bij Dunavie ongeveer de helft van de meeste 

andere corporaties. En tijdens de crisis konden projecten gewoon 

gefinancierd worden. En de primaire processen konden worden 

geoptimaliseerd, zonder dat daar een urgente noodzaak tot 

bezuinigen aan ten grondslag lag. 

Het succes noopt ook tot waakzaamheid: er moet een balans 

gevonden worden tussen de wens om maatwerk te leveren en de 

noodzaak om bepaalde processen te standaardiseren. Zonder het 

belang van de klant uit het oog te verliezen moet Dunavie kritisch 

naar zichzelf blijven kijken.

X € 1.000 X € 1.000

Marktwaarde verhuurde staat € 1.109.327

Beschikbaarheid (doorexploiteren) €   86.386

Betaalbaarheid (huren) € 340.557

Kwaliteit (onderhoud) €   50.579

Beheer (beheerkosten) €   47.570

€ 525.093

Beleidswaarde €    584.234
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9. Financieel verslag
Jaarresultaat
Over het boekjaar 2018 behaalde Dunavie een positief jaarresultaat van € 129,7 miljoen. In de begroting voor 2018 hielden wij rekening met 

een positief resultaat van € 5,7 miljoen. Het positieve verschil van € 124,0 miljoen is als volgt te verklaren:

(bedragen in miljoenen euro’s)

Begrotingsregel
Begrot-

ing
Realisa-

tie
Positieve 
afwijking

Negatieve 
afwijking

Verklaring afwijking

Huuropbrengsten 48,8 49,4 0,6  Hogere huuropbrengsten door efficiëntere 
oplevering nieuwbouw

Vergoedingen 2,5 2,3  -0,2 Hogere servicekosten begroot en daarmee 
in lijn ook hogere vergoedingen

Productie eigen bedrijf 0,4 0,4     

Overige opbrengsten 0,2 0,2    

Bedrijfsopbrengsten excl. 
woningverkopen

51,9 52,3 0,6  -0,2  

Afschrijvingen -0,6 -0,5 0,1   

Salaris- en sociale lasten -5,4 -5,4    

Kosten onderhoud -11,2 -7,7 3,5  Uitgestelde projecten en minder planmatige 
uitgaven

Servicekosten -2,3 -2,1 0,2  Verwachte prijsstijgingen zijn achterwege 
gebleven

Overige bedrijfslasten -12,7 -13,1   -0,4 Extra BTW heffing vanwege belastbare  
verhuur van garages

Totaal bedrijfskosten -32,2 -28,8 3,8 -0,4

Rentebaten 0,1 0,0 -0,1 Verschil ontstaat door afronding op  
€ 100.000, werkelijk slechts € 20.000

Rentelasten -6,8 -15,6 -8,7 Afkopen van derivaten 

Opbrengst FVA 0,0 -0,6 -0,6 Herwaardering derivatenportefeuille  
(gestructureerde leningen)

Operationeel resultaat na rente 13,0 7,4 4,4 -10,0

Verkoopopbrengsten bestaand 0,6 0,8 0,2 Hogere verkoopprijzen in combinatie met 
lagere verkoopkosten

Verkoopopbrengsten 
nieuwbouw

0,0 1,0 1,0 Opbrengsten eind 2018 gerealiseerd in 
plaats van begin 2019

Waardeverandering -7,9 130,6 138,4 Positieve herwaardering  
vastgoedportefeuille is niet begroot 

Resultaat op 
vastgoedportefeuille

-7,3 132,4 139,6 0,0

Resultaat voor belasting 5,7 139,8 144,0 -10,0

Belastingen -10,0 -10,0 De mutatie in de belastinglatentie is 
niet begroot

Resultaat na belasting 5,7 129,7 144,0 -20,0
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Kasstroomresultaat

Dunavie stuurt met name op kasstromen. Per kwartaal worden de kasstroomoverzichten besproken in de treasury commissie en opgenomen 

in de tertiaalrapportages.

In het kasstroomoverzicht worden de volgende activiteiten onderscheiden:

• Operationele activiteiten, deze kasstromen hebben betrekking op het dagelijks beheer van het bezit;

• Des)investeringsactiviteiten, deze kasstromen hebben betrekking op verkoop en investeringen in nieuwbouw en bestaand bezit;

• Financieringsactiviteiten, deze kasstromen hebben betrekking op het aantrekken en aflossen van leningen.

Het kasstroomoverzicht laat zien dat er in 2018 € 3,0 miljoen minder is uitgegeven dan begroot.

Per activiteit worden verschillen verklaard door:

Operationeel: per saldo € 3,1 miljoen meer kosten.

• Per saldo € 8,4 miljoen meer rente-uitgaven door afwikkeling derivaten contract;

• Per saldo € 3,6 miljoen minder onderhoudsuitgaven;

• Per saldo € 1,7 miljoen minder aan overige operationele uitgaven.

(Des)investeringen: per saldo € 12,4 miljoen minder geïnvesteerd. 

• Per saldo € 9,1 miljoen minder aan investeringsuitgaven;

• Per saldo € 3,3 miljoen meer ontvangsten uit verkopen.

Financieringsactiviteit: per saldo € 6,4 miljoen meer aflossingen.

• Per saldo € 12,5 miljoen meer aflossingen op leningen;

• Per saldo € 6,1 miljoen meer aangetrokken nieuwe leningen.

Kasstroomoverzicht
2018 Procentuele 

afwijking
 Verklaring afwijking bij afwijking 

> 10%begroot gerealiseerd

Operationele activiteiten

Operationele ontvangsten  51.181  51.815 1%

Operationele uitgaven  -39.227  -42.928 9%

Kasstroom uit operationele activiteiten  11.954  8.887 

(Des)investeringsactiviteiten

Ingaande kasstroom verkopen bezit  2.959  6.213 110% Realisatie verkopen nieuwbouw begroot 
voor 2019 

Uitgaande kasstroom investeringen  -37.323  -28.176 -25% Investering nieuwbouw huur blijft € 10 
miljoen achter

Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten  -34.364  -21.963 

Financieringsactiviteiten

Nieuwe financieringen  3.913  10.000 100% Herfinanciering kosten afkoop derivaten

Aflossingen  -1.595  -14.049 781% Vervroegd aflossen lening in relatie met 
afkoop derivaten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 2.318  -4.049 

Mutatie geldmiddelen  -20.092  -17.126 
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Opbrengsten en uitgaven
Uit onderstaande grafieken is af te lezen waaruit de opbrengsten en 

kosten, opgenomen in de winst- en verliesrekening, in verhouding 

tot elkaar bestaan.
Huur overig bezit: 4%

Verkoopresultaat: 4%

Rentebaten: 0%

Overig: 1%

Huur woningen: 91%

Verdeling opbrengsten

Verdeling uitgaven

Onderhoud: 18%

Salariskosten: 13%

Beheer: 12%

Belastingen verzekeringen: 4%Verhuurderheffing: 16%

Rentelasten: 37%

Fiscaliteiten
De Belastingdienst heeft met woningcorporaties zogeheten 

Vaststellingsovereenkomsten (VSO) afgesloten over de 

vennootschapsbelasting. Woningcorporaties betalen sinds 2008 

vennootschaps-belasting (VPB) over al hun activiteiten. De aangiften 

van Dunavie zijn tot en met 2016 ingediend. Tot en met 2014 zijn de 

aangiften definitief.

De acute belastingdruk wordt berekend over het fiscale resultaat van 

2018, tegen het geldende tarief voor de vennootschapsbelasting. In 

2018 is er sprake van een fiscaal positief resultaat van € 11,3 miljoen. 

Het fiscaal resultaat is gedrukt door de afkoop van derivaten. Een 

compensabel verlies van circa € 15,9 miljoen is ingezet waardoor 

er over 2018 geen acute belastingdruk is. Ultimo 2018 resteert een 

compensabel verlies van € 4,6 miljoen. 

In 2018 is de actieve latentie voor de vennootschapsbelasting van 

vorig jaar omgeslagen in een passieve latentie. De latentie bestaat uit 

tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale waarderingen en 

bestaat uit de volgende componenten:

Passieve latentie op vastgoed in exploitatie
Deze latentie wordt berekend over het verschil tussen de marktwaarde 

en de fiscale waarde van de  te verwachten verkopen van het vastgoed 

in exploitatie voor de komende vijf jaar. Omdat de fiscale waarde lager 

ligt, is sprake van een passieve latentie. 

Actieve latentie op vastgoed in ontwikkeling
Deze latentie wordt berekend over het verschil tussen de 

marktwaarde en de fiscale waarde van de projecten in ontwikkeling. 

Bij projectontwikkeling kan de fiscale waardering afwijken van de 

commerciële waardering vanwege voor de sector geldende fiscale 

waarderingsvoorschriften volgens de Vaststellingsovereenkomsten 

VSO 1 en 2.

Passieve latentie op materiële vaste activa ten dienste van de 
organisatie
Deze latentie wordt berekend over het verschil tussen de marktwaarde 

en de fiscale waarde van de materiële vaste activa ten dienste van 

de organisatie. Omdat de fiscale waarde lager ligt, is sprake van een 

passieve latentie. 

Leningen
Deze latentie wordt berekend over het verschil tussen de werkelijke 

rente van de per 1 januari 2008 ingebrachte leningen en de netto rente 

over het vreemd vermogen. 

De te verrekenen vennootschapsbelasting over het verschil wordt 

opgenomen als latentie.

Embedded derivaten (gestructureerde leningen)
Fiscaal worden de embedded derivaten niet gevolgd. Dit veroorzaakt 

een tijdelijk verschil waarvoor een actieve latentie wordt opgenomen.

Afschrijvingspotentieel
Deze latentie wordt berekend over het verschil tussen de fiscale 

afschrijvingen over activa ten dienste van de exploitatie en de 

bedrijfseconomische afschrijvingen over deze activa. De te verrekenen 

vennootschapsbelasting over de toekomstige afschrijvingen wordt 

opgenomen als latentie.

Kredietwaardigheid en borgingsplafond
Begin 2019 verklaarde het WSW dat Dunavie wederom kredietwaardig 

is. Het borgingsplafond ultimo 2018 bedraagt € 126 miljoen. Op 

basis van de begroting 2019-2023 wordt verwacht dat Dunavie 

voor € 57 miljoen nieuwe geborgde leningen gaat aantrekken in de 

komende vijf jaar.

De borging door het WSW betekent een triple-A rating ten overstaan 

van geldverstrekkers waardoor Dunavie tegen de meest gunstige 

tarieven financiering kan aantrekken.

Treasury
Dunavie heeft een treasurystatuut. Het treasurystatuut wordt 

regelmatig aangepast aan externe regelgeving en eventuele interne 

proces-/organisatiewijzigingen. Deze stukken worden voorbereid 
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door de treasurycommissie, vastgesteld door de bestuurder en na 

bespreking in de Auditcommissie goedgekeurd door de Raad van 

Commissarissen. De treasurycommissie komt minimaal één keer per 

kwartaal bij elkaar. Indien op basis van jaarplan en/of de meest recente 

kasstroomprognoses er nieuwe leningen en/of herfinancieringen 

plaatsvinden, worden deze voorbereid door de financieel controller en 

besproken met de leden van de treasurycommissie. Bij het definitief 

vastleggen van een nieuwe lening of een renteherziening past Dunavie 

het vier-ogen principe toe. 
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10. Verbindingen met andere rechtspersonen

Het organigram geeft zicht op de groepsstructuur. Ultimo 2018 

heeft Dunavie één deelneming, Dunavie Projekten B.V. Het toezicht 

van de B.V. is in overeenstemming met de structuur van Dunavie 

ingericht.

Dunavie 
Projekten B.V.

Dunavie (TI)

Enkelvoudige gegevens deelneming

Naam verbinding Dunavie Projecten B.V.

Vestigingsplaats Katwijk

Aard van de verbinding Overig

Belang 100%

Consolidatie Ja

Eigen vermogen € 13.491

Balanstotaal € 31.509

Jaaromzet n.v.t.

Jaarresultaat (na belastingen) - € 56

Verstrekte leningen n.v.t.

Rekening courant n.v.t.

De financiële gegevens van de groepsmaatschappij worden volledig 

in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen. Onderlinge 

verhoudingen en transacties zijn hierbij geëlimineerd.

Verenigingen van Eigenaren
Een aantal van de appartementencomplexen van Dunavie is 

bestemd voor verkoop. Bij de start van  de verkoop wordt een 

Vereniging van Eigenaren (VvE) opgericht via een notariële 

splitsingsakte. Hierin wordt vastgelegd dat Dunavie voor minimaal 

drie jaar optreedt als bestuurder en beheerder van de VvE. De eerste 

jaren is Dunavie immers voor het grootste deel zelf eigenaar en wil 

zij de belangen van de huurders optimaal blijven behartigen.

Per 31 december 2018 heeft Dunavie nog twee VvE’s in eigen 

beheer (in 2017: zes). Van deze VvE’s ontving Dunavie in 2018 een 

vergoeding van € 3.000 voor het beheer. De overige VvE’s worden 

beheerd door externe partijen. De tabel op de volgende pagina 

geeft een overzicht van de VvE’s waarin Dunavie een aandeel heeft. 

Dunavie heeft besloten om gefaseerd afstand te doen van het 

beheer van VvE’s.

(bedragen in hele euro’s)
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Het aandeel van Dunavie in het onderhoudsfonds van de VvE’s is niet geconsolideerd in de jaarrekening 2018, omdat het aandeel 

in het onderhoudsfonds in relatie tot het balanstotaal beperkt is. De bijdrage in de servicekosten en de eventuele stortingen in het 

onderhoudsfonds zijn verwerkt in de winst- en verliesrekening over 2018.

Eenheden bedragen x € 1.000

Cplx Omschrijving Totaal Dunavie Fonds Dunavie Kopers

33 Talmastraat 33 16 117 57 60

34 Troelstrastraat 66 13 311 61 250

41 Zonnebloemstraat 55 30 223 122 102

52 Pollux 27 11 106 43 63

54 Hercules 56 21 293 110 183

56 Regulus 32 15 61 29 33

70 Rijnstroomlaan 16 4 99 25 74

76 Vinkeweg 4 1 12 3 9

332 Lavendel, Noordmanshof 40 32 35 28 7

342 Korfoester 44 32 129 94 35

342 Fuikhoren 4 3 8 6 2

342 Tolhoren 4 3 8 6 2

370 Atlantic 38 16 91 38 53

467 Westerpark 164 52 860 273 587

Totaal 583 249 2354 93 1459
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Verklaring bestuur

De Jaarstukken, bestaande uit het Bestuursverslag met daarin het voorwoord, het verslag van de Raad 

van Commissarissen, het volkshuisvestingsverslag en de Jaarrekening 2018 zijn, na kennisneming van de 

controleverklaring van de accountant, opgesteld door het bestuur van Dunavie. Het bestuur verklaart 

hierbij dat het de beschikbare middelen uitsluitend heeft besteed op het gebied en in het belang van de 

volkshuisvesting in de gemeente Katwijk.

Katwijk, 17 juni 2019

P.F.T. Sponselee

Directeur-bestuurder a.i.
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11. Jaarverslag van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het algemeen beleid van het bestuur, op de algemene gang van zaken 
en op de naleving van wet- en regelgeving binnen Stichting Dunavie en haar verbinding. Dit houdt onder andere in dat 
de RvC samen met het bestuur verantwoordelijk is voor de governancestructuur en de naleving van de Governancecode 
Woningcorporaties. Daarnaast heeft de RvC een adviserende rol c.q. klankbordfunctie. Tenslotte vervult de RvC de rol van 
werkgever ten opzichte van de directeur-bestuurder.

In dit jaarverslag legt de RvC, als onderdeel van een maatschappelijk ondernemende organisatie, publiekelijk 
verantwoording af over de wijze waarop de RvC invulling heeft gegeven aan de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden.

11.1 Samenstelling 
Per 31 december 2018 is de RvC van Dunavie als volgt samengesteld: 

(*) Op 1 april 2016 was de eerste zittingstermijn van M. Souverijn AA afgelopen. M. Souverijn is herbenoemd voor een tweede termijn onder voorbehoud van een positieve zienswijze van de
 Autoriteit woningcorporatie (Aw). Op 27 juni 2016 heeft de Aw een positieve zienswijze gegeven. M. Souverijn is vervolgens per 1 juli 2016 herbenoemd.

De RvC bestaat conform de statuten van Dunavie uit minimaal vijf en 

maximaal zeven leden. De statutair vastgelegde benoemingsperiode 

is in overeenstemming met de Governancecode Woningcorporaties 

en de Woningwet. De benoeming is voor een periode van ten hoogste 

vier jaar en eenmaal is herbenoeming mogelijk voor een periode van 

ten hoogste vier jaar. 

Op 1 januari 2018 was de voorzitter drs. R.M. de Koning aftredend en 

niet meer herkiesbaar in verband met het bereiken van de maximale 

zittingstermijn. Mr. T.G. van Beek is per 1 januari 2018 tot voorzitter 

van de RvC benoemd. Om de ontstane vacature van een zesde 

commissaris in te vullen, is in maart 2018 de advertentie van de 

vacature in diverse media geplaatst om een nieuw lid te werven. 

Onder voorbehoud van een positieve zienswijze van de Autoriteit 

woningcorporatie (Aw) is drs. J.A. van Antwerpen in de RvC-

vergadering van 21 juni per 1 juli 2018 tot RvC-lid van Dunavie 

benoemd met de deskundigheid vastgoed & gebiedsontwikkeling. 

Op 26 juni heeft de Aw een positieve zienswijze gegeven op de 

voorgenomen benoeming van mevrouw Van Antwerpen. 

Naam Functie Deskundigheid Benoemd 

per

Herbenoembaar 

per

Maximale 

zittingstermijn

Mw. mr. T.G. van Beek voorzitter juridisch 01-01-2015 01-01-2019 31-12-2022

Mw. mr. drs. A. Janzen MCM 

cmc

vice-

voorzitter

bestuurlijk, HRM en 

organisatiekunde

01-09-2016 01-09-2020

Mw. drs. J.A. van Antwerpen lid vastgoed &  

gebiedsontwikkeling

01-07-2018 01-07-2022

Dhr. drs. G.J.W. Coppus lid financieel-economisch 01-01-2015 01-01-2019 31-12-2022

Mw. ir. M.J.M. Linssen lid volkshuisvesting 27-04-2011 nee 26-04-2019

Dhr. M. Souverijn AA lid maatschappelijk 
ondernemen en 
ontwikkelingen, financiën

01-04-2012 nee 30-06-2020 (*)
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Mevrouw Van Antwerpen is vervolgens per 1 juli 2018 formeel 

benoemd.

Op 1 januari 2019 is de eerste zittingstermijn van twee RvC-leden, 

mr. T.G. van Beek en drs. G.J.W. Coppus afgelopen. Zij zijn beiden 

herbenoemd voor een tweede termijn per 1 januari 2019. Op 30 

oktober heeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) een positieve 

zienswijze gegeven op de voorgenomen herbenoeming van de 

heer Coppus. Op 4 december heeft de Aw een positieve zienswijze 

gegeven op de voorgenomen herbenoeming van mevrouw Van Beek. 

Per 31 december 2018 hebben vier vrouwen zitting in de RvC en twee 

mannen. Het bestuur bestaat uit één persoon: een man.

Volgens de nieuwe Woningwet heeft de huurdersorganisatie het recht 

om voor minimaal een derde deel van de RvC-leden een bindende 

voordracht te doen. Bij Dunavie gaat het om twee zetels. ir. M.J.M. 

Linssen en mr. drs. A. Janzen MCM cmc hebben zitting in de RvC op 

voordracht van de huurdersorganisatie Stichting Huurdersbelangen 

de Duinstreek. 

De RvC kent een profielschets. De profielschets beschrijft de 

algemene en specifieke deskundigheden en de persoonlijke 

kwaliteiten waarover de leden van de RvC dienen te beschikken. Deze 

profielschets wordt nog geactualiseerd en vervolgens gepubliceerd op 

de website van Dunavie.

Overige relevante gegevens van de commissarissen per 31 december 

2018:

Naam Leeftijd Beroep / achtergrond Nevenfuncties

mr. T.G. van Beek 49 Director transactions the 
Netherlands Principal

Lid van de Raad van Commissarissen van Zorg-
partners Midden-Holland
Executive Associé Fakton
Lid van de Raad van Toezicht van 
Vivium Zorggroep

mr. drs. A. Janzen MCM cmc 57 Organisatie adviseur en 
coach

drs. J.A. van Antwerpen 51 CEO at Schiphol Area 
Development Company 
(SADC NV)

Lid van de Raad van Commissarissen 
AT Osborne

drs. G.J.W. Coppus 64 Vml. partner Deloitte Lid van de Raad van Commissarissen van Woning-
bouwvereniging St. Willibrordus (Wassenaar)
Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Respect 
Zorggroep te Den Haag
Lid van de Raad van Commissarissen van Zorg-
groep Izer te Rotterdam
Lid van de Raad van Commissarissen van NVT 
Groep te Nootdorp
Lid van de Raad van Toezicht van Matchis te Leiden

ir. M.J.M. Linssen 60 Adviseur in de volkshuis-
vesting 

M. Souverijn AA 57 Accountant bij Van Duyn 
Van der Geer B.V.

Bestuurslid van Stichting Katwijks Museum

Alle commissarissen hebben hun (relevante) nevenfuncties gemeld. De RvC heeft deze gecontroleerd op mogelijke belangenverstrengeling 

en verklaart zijn taken onafhankelijk te kunnen uitvoeren.
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11.2 Taakopvatting
Toezichtsvisie
Eind 2017 is de samenstelling van een toezichtsvisie, toezichtskader 

en toetsingskader ter hand genomen. 

Reikwijdte toezichtstaak
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvC 

zijn beschreven in de statuten van Stichting Dunavie. Dit is verder 

uitgewerkt in het reglement voor de Raad van Commissarissen en 

het bestuursreglement waarin de praktische werkwijze tussen beide 

organen is vastgelegd. 

Om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen, hebben 

de commissarissen zich regelmatig (gepland en waar nodig ad 

hoc, mondeling dan wel schriftelijk) door de directeur-bestuurder 

laten informeren. Onder meer over de (financiële) resultaten in 

relatie tot de beoogde beleidsmatige en operationele doelen, 

de relevante externe ontwikkelingen, evenals de wensen en 

behoeften van de diverse belanghebbenden. Daarnaast ontvangt 

de RvC de oordeelsbrief en de toezichtbrief van de Inspectie 

Leefomgeving en Transport (ILT), de beoordelingen van de 

Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw (WSW) en de rapportages van de accountant. De RvC 

hecht grote waarde aan deze documenten en betrekt de inhoud 

hiervan bij de besluitvorming. Verder blijft de RvC op de hoogte 

van nieuwe ontwikkelingen door informatie uit de organisatie, 

knipselkrant, vakliteratuur, door het lidmaatschap van de Vereniging 

van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en Aedes en 

cursussen. 

Toezichtkader
Als richtlijn voor het uitoefenen van zijn taken hanteert de RvC 

de Woningwet, Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 

2015 (BTIV), Aedescode, Governancecode Woningcorporaties, 

reglement voor de Raad van Commissarissen, bestuursreglement, 

reglement voor de Auditcommissie, reglement voor de Selectie- 

en Remuneratiecommissie, reglement financieel beleid en 

beheer, informatieprotocol, treasury statuut, investeringsstatuut, 

ondernemingsplan, jaarplan en financiële (meerjaren)begroting, 

jaarstukken na accountantscontrole en het bijbehorende 

accountantsverslag en de managementletter, naast de afspraken 

met externe belanghebbenden, waaronder de gemeente Katwijk en 

Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek.

Permanente Educatie (PE)
De RvC heeft in het afgelopen boekjaar een aantal activiteiten 

ondernomen ten einde zich in het maatschappelijk verkeer op de 

hoogte te houden van relevante ontwikkelingen en opinievorming 

in de omgeving van Stichting Dunavie. 

Met ingang van 2015 zijn VTW-leden (commissarissen) verplicht 

een minimum aantal PE-activiteiten te volgen. In enig jaar behaalde 

PE-punten boven de PE-verplichting kunnen worden meegenomen 

naar het volgende jaar. In 2018 bedroeg de PE-verplichting voor 

VTW-leden minimaal 5 PE-punten. Ook corporatiebestuurders zijn 

verplicht een minimum aantal PE-activiteiten te volgen. Over een 

periode van drie kalenderjaren moet de bestuurder 108 PE-punten 

behalen. 

Behaalde PE-punten worden door de RvC leden geregistreerd bij de 

VTW en de bestuurder registreert deze bij Aedes PE-academie.

Hieronder het overzicht van de gevolgde opleidingen/cursussen/

bijeenkomsten met het bijbehorend aantal PE-punten. 

Overzicht Raad van Commissarissen:

PE-
norm 
2018

PE be-
haald 
2018

Vol-
daan

Toelichting

mr. T.G. van Beek 5 6 ja

mr. Drs. A. Janzen 

MCM cmc

5 5 ja

drs. J.A. van 

Antwerpen

2 5 ja Benoemd 
per 1 juli 
2018

drs. G.J.W. Coppus 5 21 ja

ir. M.J.M. Linssen 5 38 ja

M. Souverijn AA 5 11 ja

Overzicht directeur-bestuurder:

PE-norm 
2016-2018

PE behaald 
2016-2018

Voldaan

ir. A.G. Busser 108 119,75 ja

11.3 Verantwoording 
Vergaderingen en bijeenkomsten
De RvC heeft in 2018 negenmaal vergaderd in aanwezigheid van de 

directeur-bestuurder en de manager bedrijfsvoering & control. Bij 

drie RvC-vergaderingen was één RvC-lid niet aanwezig. De manager 

bedrijfsvoering & control was bij één RvC-vergadering niet aanwezig. 

Verder waren er nog een aantal andere bijeenkomsten in 2018: op 

31 mei een excursiemiddag langs enkele projecten, op 6 september 

kennismaking met het College van B&W en het MT van de gemeente 

Katwijk, op 17 september een sessie risicomanagement onder 

begeleiding van J. Elghoul en op 8 november een inspiratiebijeenkomst 

inzake projectlocatie Valkenburg. Bij deze bijeenkomsten waren de 

directeur-bestuurder en de MT-leden aanwezig.
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11.4 Commissies 
De RvC heeft twee kerncommissies, te weten de Auditcommissie 

en de Selectie- en Remuneratie-commissie, die ter ondersteuning 

van het toezicht zijn ingesteld. Beide commissies hebben een 

adviserende rol en nemen geen besluiten.

Auditcommissie
De Auditcommissie is ingesteld ter ondersteuning van het toezicht 

door de RvC, adviseert de RvC omtrent zijn taak en bereidt de 

besluitvorming van de RvC daaromtrent voor. Het reglement is 

gepubliceerd op de website van Dunavie.

Samenstelling Auditcommissie per 31 december 2018:

Naam Functie

M. Souverijn AA voorzitter

drs. G.J.W. Coppus lid

De Auditcommissie heeft in 2018 twee keer vergaderd. De directeur-

bestuurder, de manager bedrijfsvoering & control, de financieel 

controller en de bestuurscontroller hebben deze vergaderingen 

bijgewoond. De procescontroller heeft één vergadering bijgewoond. 

Belangrijkste onderwerpen:

• Jaarstukken 2017;

•  Accountantsverslag 2017 (in aanwezigheid van EY);

•  Jaarstukken Dunavie Projekten B.V. 2017;

•  Jaarplan 2019/Meerjarenbegroting 2019-2023;

•  Managementletter 2018 (in aanwezigheid van EY);

•  Intern controleplan (in aanwezigheid van EY);

•  Extern controleplan van EY (in aanwezigheid van EY);

•  Evaluatie externe accountant;

•  Opdrachtverstrekking EY;

•  Breakplan derivaten Deutsche Bank;

•  Stand van zaken risicomanagement;

•  Stand van zaken implementatie AVG;

•  WSW: borgbaarheid, borgingsplafond en beoordeling;

•  Aw: integrale beoordeling 2017/2018: hoor-wederhoor. 

 

Zoals vastgelegd in het reglement voor de Auditcommissie overlegt 

de Auditcommissie ten minste eenmaal in het jaar met de externe 

accountant, buiten aanwezigheid van het bestuur. Dit overleg heeft 

op 30 mei plaatsgevonden. 

Selectie- en Remuneratiecommissie
De Selectie- en Remuneratiecommissie is ingesteld ter 

ondersteuning van de werkgeversrol van de RvC, adviseert de RvC 

omtrent de werving, selectie, (her)benoeming, beoordeling en 

bezoldiging van bestuurders en leden van de RvC en bereidt de 

besluitvorming van de RvC daaromtrent voor. 

Behandelde onderwerpen 
De RvC heeft zich over veel onderwerpen laten informeren. Waar 

nodig heeft de RvC aanvullend advies verstrekt of goedkeuring 

gegeven aan besluiten van de bestuurder. In het reglement voor de 

Raad van Commissarissen en het bestuursreglement staat de nadere 

invulling over de werkwijze tijdens vergaderingen en besluitvorming.

Besluiten
Organisatie

• Fusieverkenning Dunavie en Sint Antonius van Padua (fase 1);

• Aanpassen statuten Dunavie;

• Reorganisatieplan fase A en reorganisatieplan fase B met sociale  

 regeling;

• Vervolgaanpak risicomanagement. 

Projecten

• DO-besluit C374 Oeverpolder;

• Sloopbesluit Petr. van Saxenstraat fase 2;

• Huurprijs nieuwbouw 24 woningen Vliet, De Horn;

• SDE+ (aanleg collectieve zonnepanelen);

• Verkoop van 27 m2 grond Anna van Berchemstraat aan Liander.  

Financiën/Governance

• Jaarstukken 2017 (aan het bestuur wordt décharge verleend).

• Jaarstukken Dunavie Projekten B.V. 2017;

• Voorgenomen werkzaamheden 2019 (+ 2020-2023);

• Jaarplan 2019/Meerjarenbegroting 2019-2023;

• EY is voor boekjaar 2018 de externe accountant;

• Afkoop derivaat Deutsche Bank;

• Intern controleplan en extern controleplan van EY. 

Raad van Commissarissen

• Profiel en procedure werving en selectie zesde commissaris; 

• Benoeming drs. J.A. van Antwerpen tot commissaris per 1 juli  

 2018 met deskundigheid; gebiedsontwikkeling en vastgoed;

• Procedure herbenoeming RvC-leden mr. T.G. van Beek en drs.  

 G.J.W. Coppus; 

• Herbenoeming RvC-lid mr. T.G. van Beek per 1 januari 2019;

• Herbenoeming RvC-lid drs. G.J.W. Coppus per 1 januari 2019;

• De vrijkomende vacature van huurderscommissaris ir. M.J.M  

 Linssen per 27 april 2019 wordt niet ingevuld; het aantal RvC- 

 leden krimpt dan van zes naar vijf leden;

• Procedure werving nieuwe directeur-bestuurder / interim  

 bestuurder;

• Klasse-indeling 2018;

• Voor 2019 gebruik maken van de Commissarissenpool van de  

 VTW ingeval van ontstentenis of belet van de gehele RvC;

• Aanpassing bezoldiging RvC-leden per 1 april 2018;

• Verlenging opdrachtverstrekking aan J.B.W. van Vark RA voor het  

 vervullen van de functie bestuurscontroller tot 1 juli 2019; 

• Governance agenda 2019.
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Het reglement is gepubliceerd op de website van Dunavie.

Samenstelling Selectie- en Remuneratiecommissie per 31 december 

2018:

Naam Functie

mr. drs. A. Janzen MCM cmc voorzitter

mr. T.G. van Beek lid

De Selectie- en Remuneratiecommissie heeft in 2018 drie keer 

vergaderd. De directeur-bestuurder heeft deze vergaderingen 

bijgewoond.

Belangrijkste onderwerpen:

• Werving en selectie zesde commissaris;

• Herbenoeming RvC-leden drs. G. Coppus en mr. T. van Beek 

 per 1 januari 2019;

• Vacature RvC per 27 april 2019 / aantal leden RvC per 27 april  

 2019;

• Procedure zelfevaluatie RvC 2018;

• Bezoldiging RvC-leden;

• Bezoldiging bestuurder; 

• Werving interim directeur-bestuurder;

• Procedure beoordeling directeur-bestuurder 2018 door middel  

 van 360 graden feedback;

• Klasse-indeling 2019;

• Successieplanning;

• Governance agenda 2019.

11.5 Overleg 
Ondernemingsraad
Op 15 februari heeft een delegatie van de RvC vergaderd met de 

voorzitter van de Ondernemingsraad. De directeur-bestuurder 

heeft dit overleg bijgewoond. Onderwerp van dit overleg was: 

reorganisatieplan fase A, reorganisatieplan fase B en sociale 

regeling. 

Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek
Op verzoek van huurdersorganisatie Stichting Huurdersbelangen de 

Duinstreek (SHD) heeft het geplande overleg op 17 september niet 

plaatsgevonden. 

Bestuur
De relatie tussen de RvC en het bestuur is goed en open. De 

voorzitter van de RvC heeft regelmatig contact gehad met de 

directeur-bestuurder. De belangrijkste gespreksonderwerpen waren 

de algemene gang van zaken, de maatschappelijke ontwikkelingen 

en de voorbereiding van de RvC-bijeenkomsten. De RvC heeft 

vastgesteld dat de bestuurder zijn functie onafhankelijk kan 

vervullen. 

Accountant
Vanaf boekjaar 2013 is met EY een (jaarlijks opzegbare) 

overeenkomst aangegaan voor audit/controle diensten. De RvC 

heeft voor het boekjaar 2018 besloten om de samenwerking met EY 

te verlengen. Drs. P.C. van Dijk RA van EY is tekenend accountant.

De resultaten van de accountantscontrole over het gehele 

verslagjaar 2017 (accountantsverslag 2017) en de resultaten van de 

interim-controle (managementletter 2018) heeft de Auditcommissie 

in aanwezigheid van de directeur-bestuurder met de accountant 

besproken. 

In de RvC-vergadering van 21 juni waarin de Jaarstukken 2017 zijn 

besproken, waren ook drs. P.C. van Dijk RA en A.J.C. van der Helm 

MSc van EY aanwezig om het accountantsverslag toe te lichten en 

vragen te beantwoorden. 

11.6 Honorering Raad van Commissarissen
De leden van de RvC zijn het gehele jaar als topfunctionaris actief 

geweest voor Stichting Dunavie. 

De leden van de RvC hebben recht op een maximale vergoeding van 

€ 15.600, voor de voorzitter bedraagt de maximale vergoeding 

€ 23.400.

Alle leden van de RvC hebben in 2018 een vergoeding 

ontvangen welke ruim binnen de maximale vergoeding valt. Dit 

honoreringsbeleid, inclusief de beloning, wordt op de website van 

Dunavie gepubliceerd. Dunavie voldoet aan de WNT. De bezoldiging 

is per 1 april 2018 opgehoogd conform de ‘maximale bezoldiging 

RvC-lid beroepsregel’. Dunavie valt als woningcorporatie in schaal F. 

De bezoldiging voor de RvC-leden bedraagt vanaf 1 april 2018 

€ 12.000 bruto per jaar; voor de voorzitter is dit € 18.000 bruto per 

jaar. Deze bezoldiging ligt onder de maximale bezoldiging WNT. 

Voor specificatie zie de toelichting in de jaarrekening.

11.7 Honorering bestuur/governancecode 
Woningcorporaties
De RvC is verantwoordelijk voor een goed bestuur, onder meer 

door benoeming, schorsing, ontslag en jaarlijkse evaluatie van de 

directeur-bestuurder. Daarnaast stelt de RvC het honorarium vast. 

Conform de toen geldende Governancecode Woningcorporaties is 

de arbeidsovereenkomst met de huidige bestuurder, per 1 september 

2009, voor onbepaalde tijd aangegaan.

Voor een nieuwe bestuurder geldt dat deze wordt benoemd voor 

een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming kan telkens voor 

een periode van maximaal vier jaar plaatsvinden.

De RvC is van mening dat de directeur-bestuurder in 2018 op goede 

wijze inhoud heeft gegeven aan zijn functioneren. 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 
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ingegaan. Deze wet kent een overgangs- en een afbouwregeling. Dit 

honoreringsbeleid, inclusief de beloning, wordt op de website van 

Dunavie gepubliceerd.

De directeur-bestuurder, ir. A.G. Busser, is het gehele jaar in dienst 

geweest bij Stichting Dunavie als topfunctionaris. De omvang van 

het dienstverband is 36 uur per week. De directeur-bestuurder 

heeft recht op een maximale bezoldiging van € 156.000. De 

feitelijke bezoldiging komt uit op € 168.012 waardoor er sprake is 

van een overschrijding. Aangezien de bezoldigingsafspraken voor 

1 januari 2013 tot stand zijn gekomen, vallen deze afspraken onder 

de hierboven genoemde overgangsregeling. Er zijn geen overige 

medewerkers die boven de WNT uit komen. Voor specificatie zie de 

toelichting in de jaarrekening.

11.8 Zelfevaluatie
De RvC beoordeelt elk jaar zijn eigen functioneren en de relatie met 

het bestuur. 

In 2018 heeft de RvC zich bij de zelfevaluatie laten ondersteunen 

door Wesselo & Partners. Verder is stilgestaan bij gedragsstijlen 

en drijfveren van de individuele leden van de RvC en bij de 

groepsdynamiek binnen de RvC en tussen de RvC, de directeur-

bestuurder en het MT. 

Om voldoende input van alle betrokkenen (te weten de RvC 

en de directeur-bestuurder) te verkrijgen is gewerkt met twee 

vragenlijsten. Een vragenlijst waar bepaalde thema’s van intern 

toezicht zijn behandeld. Verder is (eerder) een Real Drives vragenlijst 

ingevuld om zicht te krijgen op gedragsstijlen en drijfveren van 

betrokkenen. Alle betrokkenen hebben beide vragenlijsten ingevuld.

De bespreking van de resultaten van de beide vragenlijsten heeft in 

beslotenheid van de RvC plaatsgevonden. De directeur-bestuurder 

is het laatste deel van de bijeenkomst aangeschoven en is in kennis 

gesteld van de belangrijkste conclusies en bevindingen.

De belangrijkste onderwerpen die besproken zijn:

• Drijfveren en gedragsstijlen binnen de RvC en in combinatie met  

 de organisatie;

• Werkrelatie RvC en directeur-bestuurder;

• Toezichtvisie en toezichtkader;

• Vergaderstructuur;

• Zicht op functioneren werkorganisatie en kwaliteiten   

 management.

Op basis van de bespreking en de geformuleerde conclusies heeft de 

RvC een aantal aandachtspunten en verbeterpunten benoemd. De 

output van deze zelfevaluatie wordt meegenomen bij de volgende 

zelfevaluatie.

11.9 Integriteit en onafhankelijkheid
De klokkenluidersregeling en de regeling integriteit zijn in 2010 

goedgekeurd door de RvC. Deze stukken zijn gepubliceerd op de 

website en intranet van Dunavie.

In 2018 hebben geen transacties plaatsgevonden waarbij 

tegenstrijdige belangen van leden van het bestuur en/of de RvC 

en/of Dunavie hebben gespeeld. 

Er is geen sprake van belangenverstrengeling tussen de leden van de 

RvC en Stichting Dunavie.

11.10 Vooruitblik 2019
De RvC wijst uit zijn leden een verantwoordelijke aan voor 

het onderhouden en coördineren van de contacten met de 

Ondernemingsraad.

De RvC laat zich eenmaal per twee jaar door een extern bureau bij 

de jaarlijkse zelfevaluatie ondersteunen. In 2018 heeft de RvC zich bij 

de zelfevaluatie laten ondersteunen door een extern bureau. In 2019 

voert de RvC zelfstandig een zelfevaluatie uit.

Conform de Governancecode Woningcorporaties moeten het 

bestuur en de RvC een visie hebben op besturen en toezicht houden. 

In 2019 wordt de toezichtvisie van de RvC afgerond. 

In de Governancecode Woningcorporaties is opgenomen dat eens in 

de vier jaar een visitatie moet plaatsvinden. De voorgaande visitatie 

is in 2015 uitgevoerd. Dit betekent dat in 2019 opnieuw een visitatie 

dient plaats te vinden.

De externe accountant kan worden benoemd voor een periode 

van ten hoogste vier jaar, en kan eenmaal voor een periode van ten 

hoogste drie jaar worden herbenoemd. Vanaf boekjaar 2013 is 

met EY een jaarlijks (opzegbare) overeenkomst aangegaan voor 

audit/controlediensten. 

Conform de Governancecode Woningcorporaties maakt het 

bestuur (en de Auditcommissie) ten minste eenmaal in de vier jaar 

een grondige beoordeling van het functioneren van de externe 

accountant. De beoordeling wordt besproken in de RvC. 

Op 27 april 2019 is huurderscommissaris ir. M.J.M Linssen aftredend 

en niet meer herkiesbaar in verband met het bereiken van de 

maximale zittingstermijn. Het aantal RvC-leden wordt na het vertrek 

van mevrouw Linssen teruggebracht naar vijf.

Bestuurder ir. A.G. Busser beëindigt zijn werkzaamheden bij Dunavie 

per 1 maart 2019. 
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In verband met de verkennende fusiegesprekken met Sint Antonius 

van Padua is gekozen voor een interim bestuurder per 1 maart 2019. 

Belangrijke onderwerpen die in 2019 op de agenda staan, zijn 

o.a. fusieverkenning met Sint Antonius van Padua, visitatie, 

Woonagenda, nieuwe prestatieafspraken en projectlocatie 

Valkenburg. 

Tenslotte
In 2018 zijn door de organisatie een aantal mooie projecten voltooid 

waarbij duidelijk kwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid de 

leidraad vormden voor de realisatie en de organisatie. Daarnaast 

blijft Dunavie investeren in duurzaamheid door middel van het 

Dunergie programma.

De komende jaren wordt verder doorgebouwd aan een organisatie 

die maatschappelijk betrokken en financieel gezond is en die 

in staat is om samen met belanghebbenden de onderhouds- en 

bouwopgaven de komende jaren adequaat te kunnen invullen. 

Naast de continuïteit binnen de eigen organisatie wordt altijd 

gekeken of de volkshuisvestelijke taak nog beter, efficiënter en meer 

inspirerend uitgevoerd kan worden. In 2018 heeft Dunavie daarom 

samen met Sint Antonius van Padua een intentieovereenkomst 

fusieonderzoek ondertekend om te onderzoeken of fusie tot 

meerwaarde voor onze huurders zal leiden. Dit onderzoek wordt in 

2019 afgerond.

Alleen samen met onze huurders, Stichting Huurdersbelangen 

de Duinstreek, de gemeente Katwijk en overige stakeholders, 

kunnen wij een prettig thuis voor al onze huurders continueren en 

realiseren.

67

11. Jaarverslag van de Raad van Commissarissen



68

Verklaring 
Raad van Commissarissen

  



Verklaring Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft, na kennis genomen te hebben van de bevindingen van de accountant, de 

Jaarstukken 2018 vastgesteld. Zij is van mening dat de Jaarstukken 2018 een juist en getrouw beeld geven van 

het functioneren van de organisatie en de financiële positie van Dunavie.

Katwijk, 17 juni 2019

De Raad van Commissarissen

Mr. T.G. van Beek,

voorzitter

Mr. drs. A. Janzen MCM cmc,

vice-voorzitter

Drs. G.J.W. Coppus,

lid

M. Souverijn AA,

lid

Drs. J.A. van Antwerpen,

lid
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Tabellen

Tabel 3.1a Verloop van het bezit in aantallen DAEB

Tabel 1.1 Aedes-benchmark

Tabel 3.1b Verloop van het bezit in aantallen niet-DAEB

Prestatievelden Relatieve positie

Huurderoordeel B

Bedrijfslasten B

Duurzaamheid C

Onderhoud en verbetering B

aantal vhe’s

aantal vhe’s

Totaal voorraad huur Realisatie 2017 Verloop Realisatie 2018

Sociale woningen naar huurprijscategorie:

Goedkoop (<= € 417,34) 1.274 -204 1.070

Betaalbaar (> € 414,34 - <= € 640,14) 4.027 39 4.066

Duur (> € 640,14 - <= € 710,68) 949 129 1.078

Huurprijs boven € 710,68 247 39 286

Totaal voorraad sociale woningen 6.497 3 6.500

Maatschappelijk vastgoed 0 2 2

Maatschappelijk vastgoed - ontmoetingsruimte 1 0 1

Maatschappelijk vastgoed - zorgwonen 65 9 74

Totaal voorraad huur DAEB 6.563 14 6.577

Op basis van huurgrenzen 2018

Totaal voorraad huur Realisatie 2017 
grenzen 2018

Verloop Realisatie 2018

Vrije sector woningen met sociaal huurcontract:

Goedkoop (<= € 417,34) 10 -2 8

Betaalbaar (> € 414,34 - <= € 640,14) 278 -14 264

Duur (> € 640,14 - <= € 710,68) 101 -6 95

Huurprijs boven € 710,68 36 4 40

Vrije sector woningen geliberaliseerd 316 17 333

Totaal voorraad vrije sector woningen 741 -1 740

Garages 624 -16 608

Maatschappelijk vastgoed 10 -1 9

Commercieel vastgoed 56 0 56

Totaal voorraad huur niet-DAEB 1.431 -18 1.413
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Tabel 3.2a Nieuwe huurders per doelgroep DAEB

Tabel 3.2b Nieuwe huurders per doelgroep niet-DAEB

Tabel 3.3 Huisvesting statushouders/taakstelling gemeente

Doelgroep
Realisatie 

2017
%

1e 
tertiaal 

2018
%

2e 
tertiaal 

2018
%

3e 
tertiaal 

2018
%

Cumu-
latief

%

Reguliere verhuringen 354 82% 59 58% 108 66% 132 72% 299 67%

Speciale doelgroepen 18 4% 10 10% 11 7% 8 4% 29 6%

Tijdelijke verhuur 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Urgenten 14 3% 18 18% 34 21% 37 20% 89 20%

Vergunningshouders 42 10% 14 14% 10 6% 7 4% 31 7%

Woningruil 4 1% 1 1% 0 0% 0 0% 1 0%

Totaal sociale 
woningen

432 100% 102 100% 163 100% 184 100% 449 100%

ZOG contract 0 1 0 0 1

Subtotaal DAEB 432 103 163 184 450

Type Realisatie 2017 1e tertiaal 2018 2e tertiaal 2018 3e tertiaal 2018 Cumulatief

Vrije sector woningen 44 17 18 22 57

Garage commercieel 30 35 2 13 50

Bedrijfsruimte 6 2 0 0 2

Subotaal niet DAEB 80 54 20 35 109

Taakstelling 2018
Aantal 

woningen
Aantal 

personen

Achterstand 2017 20

1e half jaar 49

2e half jaar 45

Totaal 114

Toegewezen/gehuisvest 2018
Aantal 

woningen
Aantal 

personen

1e half jaar 20 69

2e half jaar 11 29

Na-reizigers 2

Totaal 31 100

Nog te huisvesten 14
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Huurverhogingen Maximaal
Maxi-
maal

Dunavie Aantal*
Geen 

huurverhoging
Gemiddelde 

huurverhoging

Sociaal inkomen <= € 41.056 Inflatie + 2,5% 3,9%

0-64% 2,4% 2125
1190

2,32%

65-79% 1,4% 1980 1,06%

80-100% 1,1% 775 0,63%

Totaal 4880 1190 Gemiddeld 1,42%

*Huurverhoging in alle categorieen is afgetopt op de huurtoeslaggrens € 640,14 

Sociaal inkomen > € 41.056 Inflatie + 4,0% 5,4%

0-64% 4,9% 155

65-79% 4,0% 465

Totaal Gemiddeld 
4,23%

620

Vrije sector woningen Inflatie + 2,0% 3,4%

Prijs < streefhuur 2,4% 90

Prijs = streefhuur 1,4% 195

Prijs > streefhuur 0,0% 15

CPI maart (Zeehos) 1,0% 15

Bedrijfsruimten inflatie + 2,0% 1,4% 60

CPI maart 1,0% 10

Garages Inflatie + 2,0% 0,0% 665

Tabel 4.1 Huurverhoging

Tabel 4.2 80% verhuurd in betaalbaar

Aantallen in bovenstaande tabel zijn afgerond op 5 eenheden. 

Huurcategorie 
sociale 
contracten

Realisa-
tie 

 2017

1e tertiaal 2018 2e tertiaal 2018 Stand 31-12-2018

Totaal DAEB
niet-

DAEB
% Totaal DAEB

niet-
DAEB

% Totaal DAEB
niet-

DAEB
%

Goedkoop 
(<= € 417,34)

1.284 1.251 1.242 9

80%

1.083 1.075 8

79%

1.078 1.070 8

78%Betaalbaar 
(> € 417,34 - 
<= € 640,14)

4.305 4.302 4.026 276 4.360 4.091 269 4.330 4.066 264

Duur 
(> € 640,14- 
<= € 710,68)

1.050 1.067 968 99 16% 1.140 1.045 95 16% 1.173 1.078 95 17%

Huurprijs boven 
€ 710,68

283 280 245 35 4% 329 289 40 5% 326 286 40 5%

Totaal sociale 
contracten

6.922 6.900 6.481 419 100% 6.912 6.500 412 100% 6.907 6.500 407 100%
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Tabel 4.3 Passend toewijzen

Tabel 4.4 Staatssteunregels

Tabel 4.5 Aantallen Dunergie per 31 december 2018

Tabel 4.7 Warmtewet

Huurcategorie / Inkomenscategorie
< € 36.798 
(sociaal)

€ 36.798 - € 41.056 
(midden)

> € 41.056
 (hoog)

Totaal Totaal %

Goedkoop (<= € 417,34) 22 0 0 22 5%

Betaalbaar (> € 417,34 <= € 597,30) 228 2 0 230 51%

Betaalbaar (> € 597,30 <= € 640,14) 43 0 2 45 10%

Duur (> € 640,14 <= € 710,68) 126 16 10 152 34%

Totaal 419 18 12 449 100%

Gerealiseerde verhuringen 93% 4% 3% 100%

Europese staatssteunregels 80% 10% 10%

Status project Aantallen woningen

Opgeleverd 461

Recht huurtoeslag Passende huurprijs Niet passende huurprijs Totaal % passend % passend norm

wel recht 268 0 268 100% 95%

geen recht 159 22 181 - -

Totaal 427 22 449

Balans 31-12-2018 31-12-2017

Activa

Boekwaarde GJ-meters 13.608 15.925

CV-installaties 2.175.090 2.405.632

Liquide middelen 198.573 156.290

Totaal activa 2.387.271 2.577.846

Passiva

Eigen vermogen 2.577.857 2.861.151

Resultaat boekjaar -190.576 -283.305

Totaal passiva 2.387.271 2.577.847

Winst en verliesrekening 2018 2017

Opbrengsten

verbruik GJ 433.480 402.467

Vastrecht Warmtewet 66.869 66.869

Totaal opbrengsten 500.349 469.336

Lasten

Afschrijvingen 232.859 310.390

Gasverbruik m3 384.471 371.646

Vastrecht 24.498 26.733

Derden 25.520 25.520

CV-onderhoud (contract) 23.577 18.351

Totaal lasten 690.925 752.641

Resultaat -190.576 -283.305

74

Tabellen



4.7 Warmtewet

Tabel 5.1 Nieuwbouwproductie en -voorbereiding per 31 december 2018

Tabel 5.2 Verbeteren bestaand bezit per 31 december 2018

Status project Aantal woningen

Opgeleverd 96

In uitvoering 24 (Vliet De Horn APP zonder lift) + 35 (Saxenstraat fase 1 laagbouw) oplevering 2019

In voorbereiding 84 (Saxenstraat fase 2 laagbouw oplevering 2021)

52 (Oeverpolder APP met lift) verwachte oplevering 2021

25 (Pr. Bernhardlaan laagbouw oplevering 2020)

21 (Visserijschool APP oplevering 2020)

Nieuwbouwposities Zie ‘in voorbereiding’ (hier heeft Dunavie ook de grondposities van)

Status project Aantal woningen

Opgeleverd Alles in 2018

(excl. Dunergie)

• 84 woningen 313 Driehoek

• 18 woningen 004 Secr. Varkevisserstraat

• 38 woningen 331 Koekoeklaan

In uitvoering Opgestart in 2018 • 112 appartementen 029 Bernhardlaan

• Opknappen 343 Koningshof. 1 woning

• Dunergie 026 en 302 Boslaan (72+44) en 051 Schippersdam (21)

Voorbereiding • Dunergie overige complexen 

• Onderzoek aardgasvrij

Cplx Warmtenet Aantal 
aansluitingen

Aantal 
GJ 

geleverd

Vastrecht Verbruik Obrengst 
GJ

Obrengst 
Vastrecht

Afschrijv-
ingen

Onderhoud Resultaat

50 Zeeweg 32  1.036  1.788  29.088  22.797  3.408  693  1.982  -8.280 

311 Schaepmanstraat 58  1.313  1.788  26.606  29.731  4.756  2.872  5.009  -2.244 

313 Prinstererweg 84  138  4.519  33.585  42.788  8.946  4.679  2.163  4.055 

327 Zwanenburg 60  478  2.840  35.345  52.072  4.920  3.006  2.147  13.197 

328 Duindoornlaan 15  7.633  7.392  1.830  5.235  648  -4.294 

345 Cl. Duinpl. 
(oneven)

78  1.559  4.519  36.830  34.301  8.307  147.028  -  -149.479 

346 Frisodreef 72  201  1.788  29.778  35.294  6.228  10.001  2.887  -5.424 

347 Visserstraat 156  4.958  3.662  83.789  99.155  13.026  22.411  3.287  -7.830 

348 Treubstraat 156  4.751  3.594  78.534  95.022  13.026  23.354  3.306  -7.612 

420 Evertsenstraat 28  711  -  23.283  14.927  2.422  13.581  2.147  -22.665 

Totalen 739  15.145  24.498 384.471  433.480  66.869  232.859  23.577  -190.576 
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Tabel 6.1 Personeelsoverzicht 2014-2018

2018 2017 2016 2015 2014

Toegekende formatie in fte 70,5 77,5 78,4 78,7 78,7

Bezetting per 31 december 73,3 74,4 78,9 76,9 79,5

Aantal fte extern ingevuld per 31 december 7,0 5,7 3,2 2,9 4,5

Aantal medewerkers per 31 december 84 87 92 91 94

Aantallen man/vrouw 39/45 42/45 44/48 45/46 47/47

Gemiddelde duur dienstverband 16,3 jaar 17,9 jaar 18,2 jaar 17,1 jaar 16,6 jaar

Gemiddeld verzuimpercentage 5.11% 2,6% 4,8% 4,2% 5,2%

Gemiddelde meldingsfrequentie 1,38 1,10 1,38 1,26 1,51
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ACTIVA 31 december 2018 31 december 2017

Vaste activa x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Vastgoedbeleggingen

DAEB vastgoed in exploitatie 936.276 801.139

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 173.051 152.255

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 41.020 37.598

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 8.981 11.748

1.159.329 1.002.740

Materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 3.132 3.358

Financiële vaste activa

Deelneming Woningnet N.V. 1 1

Latente belastingvordering(en) 0 5.906

Overige financiële vaste activa 4.009 4.009

Totaal financiële vast activa  4.010 9.916

TOTAAL VASTE ACTIVA 1.166.471 1.016.014

Vlottende activa

Voorraden 85  89

Vorderingen

Huurdebiteuren 591 576

Belastingen 408  404

Overige vorderingen 40 271

Overlopende activa 467  1.239

1.505  2.489

Liquide middelen

Banken 13.786 30.911

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 15.376  33.490

TOTAAL ACTIVA 1.181.846 1.049.504

1. Geconsolideerde balans per 31 december 2018 (na resultaatbestemming)
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PASSIVA 31 december 2018 31 december 2017

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Eigen vermogen

Herwaarderingsreserve 542.413 412.639

Overige reserves 459.307 459.386

1.001.720 872.025

Voorzieningen (8)

Onrendabele investeringen en herstructureringen 2.430 3.967

Latente belastingverplichtingen 5.012 892

7.442 4.859

Langlopende schulden (9)

Gestructureerde leningen 9.479 8.907

Leningen kredietinstellingen 113.492 117.539

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder 

voorwaarden

40.950 37.506

Waarborgsommen 138 137

164.059 164.089

Kortlopende schulden (10)

Schulden aan overheid 163 0

Schulden aan kredietinstellingen 1.547 1.595

Schulden aan leveranciers 2.629 2.662

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.653 1.595

Overige schulden en overlopende passiva 2.633 2.680

8.626 8.532

TOTAAL PASSIVA 1.181.846 1.049.504
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 Functioneel geconsolideerd (x € 1.000) 2018 2017

x € 1.000 x € 1.000

Huuropbrengsten 49.416 48.602

Opbrengsten servicecontracten 2.268 2.266

Lasten servicecontracten -2.277 -2.189

Lasten verhuur en beheeractiviteiten -5.957 -4.532

Lasten onderhoudsactiviteiten -9.567 -8.417

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -9.276 -8.415

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille 24.608 27.314

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 1.572 0

Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling -557 0

Toegerekende organisatiekosten -26 -7

Nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 988 -7

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 2.109 3.494

Toegerekende organisatiekosten -82 -164

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -1.291 -2.527

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 737 804

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -1.053 -3.747

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 131.650 -21.512

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder 

voorwaarden

-15 157

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 130.582 -25.102

Opbrengsten overige activiteiten 147 335

Kosten overige activiteiten -106 -193

Nettoresultaat overige activiteiten 41 142

Overige organisatiekosten -410 -695

Leefbaarheid -702 -1.206

Bedrijfsresultaat 155.844 1.249

Financiële baten en lasten -16.123 -3.400

Resultaat voor belastingen 139.721 -2.150

Belastingen -10.027 3.387

Resultaat na belastingen 129.694 1.237

2. Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2018
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Kasstroom uit operationele activiteiten 2018 2017

x € 1.000 x € 1.000

Operationele Ontvangsten

Huren 49.371 48.107

Vergoedingen 2.362 2.727

Overige Bedrijfsontvangsten  69 413

Renteontvangsten 13 31

51.815 51.278

Operationele Uitgaven

Erfpacht -4 0

Personeelsuitgaven -5.483 -5.543

Onderhoudsuitgaven -7.674 -7.486

Overige Bedrijfsuitgaven -7.378 -6.700

Renteuitgaven -15.300 -4.846

Sectorspecifieke Heffing -121 -39

Verhuurdersheffing -6.834 -6.074

Leefbaarheid externe uitgaven niet investering gebonden -135 -74

Vennootschapsbelasting 1 404

-42.928 -30.358

Kasstroom uit operationele activiteiten 8.887 20.920

3. Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2018 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.
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2018 2017

x € 1.000 x € 1.000

Liquide middelen

Mutatie liquide middelen -17.126  3.502

Liquide middelen per 1 januari 30.911 27.409

Liquide middelen per 31 december 13.786 30.911

-17.126 3.502

0 0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 2018 2017

x € 1.000 x € 1.000

MVA Ingaande Kasstroom

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden 1.593 3.662

Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop in dPi periode 2.444 2.831

Verkoopontvangsten grond 1.437 0

(Des)Investeringsontvangsten overig 739 0

6.213 6.493

MVA Uitgaande Kasstroom

Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden -12.183 -5.665

Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden -10.075 -10.510

Verbeteringen niet te borgen -820 0

Nieuwbouw verkoop, woon- en niet woongelegenheden -81 0

Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop -2.279 -2.142

Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden -1.150 -430

Sloopuitgaven niet te borgen -84 0

Aankoop grond -1.206 0

Investeringen overig -298 -3.690

-28.176 -22.437

Financiele Vaste Activa

FVA Uitgaven 0 -7

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -21.963 - 15.951

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Financiering Ingaande Kasstromen

Nieuwe te borgen leningen 10.000 0

Financiering Uitgaande Kasstromen

Aflossing door WSW geborgde leningen -14.049 -1.342

Aflossing ongeborgde leningen niet-DAEB-investeringen 0 -125

-14.049 -1.467

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -4.049 -1.467

-17.126  3.502
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ALGEMEEN
De cijfers over 2017 zijn geherrubriceerd als gevolg van de Handleiding functionele indeling winst- en verliesrekening teneinde 

vergelijkbaarheid met 2018 mogelijk te maken. Het betreft de volgende herrubriceringen:

• Kosten serviceabonnement: van kosten overige activiteiten naar lasten servicecontracten € 130.000

• Opbrengst serviceabonnement: van opbrengst overige activiteiten naar opbrengsten servicecontracten € 261.000

• Betaalde VvE bijdragen: van kosten overige activiteiten naar onderhoudsactiviteiten € 300.000

• Verhuurdersheffing, belastingen en verzekeringen: van lasten verhuur- en beheeractiviteiten naar overige directe operationele lasten   

 exploitatie bezit € 7.906.000. 

Activiteiten
Woningcorporatie Stichting Dunavie (geregistreerd onder KvK-nummer 28042168), statutair gevestigd te Katwijk ,is een stichting met de 

status van “toegelaten instelling volkshuisvesting”. De activiteiten bestaan voornamelijk uit de exploitatie en ontwikkeling van woningen voor 

de sociale huursector. Zij heeft specifieke toelating in de regio Holland-Rijnland en is werkzaam binnen de juridische wetgeving vanuit de 

Woningwet.

Regelgeving
In artikel 35 lid 1 van de Woningwet is bepaald dat de jaarrekening moet worden opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 

2 van het Burgerlijk Wetboek waarbij uitsluitend de afdelingen 2 tot en met 6, 8, 10, 11, 13 en 16 van overeenkomstige toepassing zijn. In artikel 

30 van het Besluit toegelaten instellingen 2015 (BTIV) zijn de niet van toepassing zijnde artikelen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 

opgenomen.

Voorts is in artikel 35 lid 2 van de Woningwet bepaald dat overeenkomstig bij of krachtens algemene maatregel van bestuur daaromtrent 

te geven voorschriften de onroerende zaken en hun onroerende en infrastructurele aanhorigheden tegen de actuele waarde worden 

gewaardeerd. In artikel 31 lid 1 van het BTIV is bepaald dat de waardering plaatsvindt tegen de marktwaarde. In artikel 14 van de Regeling 

toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (RTIV) is bepaald dat deze waardering plaatsvindt overeenkomstig de methodiek opgenomen in 

bijlage 2 (‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’) bij deze regeling. In artikel 35 lid 6 is bepaald dat bij ministeriële regeling nadere 

voorschriften worden gegeven omtrent de inrichting van de jaarrekening. In artikel 15 lid 1 van de RTIV is bepaald dat de jaarrekening een 

balans, een winst-en-verliesrekening en een kasstroomoverzicht bevat die zijn ingericht overeenkomstig het model dat is opgenomen in de op 

het verslagjaar betrekking hebbende bijlage 3 bij deze regeling.

In de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving is Richtlijn 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting (aangepast 2018) opgenomen die nadere 

interpretatie geeft aan de in Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek opgenomen voorschriften met inachtneming van de in artikel 30 

van het BTIV aangeduide uitzonderingen. Richtlijn 645 geeft uitsluitend regels voor sectorspecifieke aangelegenheden. Voor de overige 

aangelegenheden zijn de algemeen geldende richtlijnen van toepassing eveneens met inachtneming van de in artikel 30 aangeduide 

uitzonderingen.

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is van toepassing.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Foutherstel
Dunavie maakt gebruik van een software pakket voor de uitwerking van de waardering van haar vastgoed. In 2019 is geconstateerd dat er in het 

software pakket voor wat betreft 2017 een fout heeft gezeten in de toepassing van het Handboek Modelmatig waarderen Marktwaarde voor 

2017. Dit heeft geresulteerd in aanvullend onderzoek, waaronder een vergelijking met andere berekeningspakketten en een nieuwe berekening 

met het software pakket dat Dunavie gebruikt. Hieruit is gebleken dat de geconstateerde rekenfout een geïsoleerde fout betrof. Voor 2018 is 

het handboek verduidelijkt en is bij de certificering van de pakketten, waaronder dat van Dunavie, hiervoor aandacht geweest.

De impact van de rekenfout betekent dat het vastgoed ultimo 2017 voor een bedrag ad € 44,721 miljoen te hoog is gewaardeerd. Het resultaat 

over 2017 (niet gerealiseerde waardeveranderingen) en het eigen vermogen per 31-12-2017 zijn eveneens € 44,721 miljoen te hoog weergegeven.

4. Geconsolideerde Grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling
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De fout heeft geen effect op de bedrijfswaarde eind 2017 en de daaraan gerelateerde ratio’s.

De fout is conform RJ 150 retrospectief verwerkt in de jaarrekening 2018. De vergelijkende cijfers over 2017 en per 31 december 2017 zijn in deze 

jaarrekening aangepast hetgeen als volgt kan worden samengevat (bedragen x 1.000):

• DAEB vastgoed in exploitatie was € 842.525 wordt € 801.139

• Niet-DAEB vastgoed in exploitatie was € 155.590 wordt € 152.255

• Herwaarderingsreserve was € 451.870 wordt € 412.639

• Overige reserves was € 464.876 wordt € 459.386

• Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille was € 23.209 positief wordt € 21.512 negatief.  

De belastinglatentie 2017 wijzigt niet als gevolg van dit foutherstel. Voorgaand jaar is geen latentie gevormd over het verschil tussen 

commerciële en fiscale waardering van het vastgoed in exploitatie gezien de beperkte omvang van dit belastingeffect vanwege een beperkte 

verkoopvijver. Het totale nominale effect op de belastinglatentie als gevolg van het verschil tussen de commerciële en fiscale waardering 

van het vastgoed in exploitatie bedroeg € 12.264 en wordt € 23.444. Rekening houdend met de ongewijzigde realiseerbaarheid van deze 

belastinglatentie kan de waardering nog steeds op nihil worden gesteld. 

Naast de hier bovengenoemde aanpassing op de waardering van het vastgoed in exploitatie heeft er ook foutherstel plaatsgevonden op de 

mutatie herwaardering VOV in de herwaarderingsreserve over het jaar 2017. Deze aanpassing wordt nader toegelicht bij de toelichting op de 

herwaarderingsreserve.

Oordelen en schattingen
Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van de groep zich diverse oordelen 

en schattingen. De belangrijkste oordelen en schattingen hebben betrekking op de activa in exploitatie (zowel het sociaal als het commercieel 

vastgoed), de voorzieningen, de waardeverminderingen en de acute en latente belastingen. De hierbij behorende veronderstellingen zijn 

vermeld in de toelichting bij de hiervoor genoemde jaarrekeningposten.

Consolidatiegrondslagen
In de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen de financiële gegevens van Stichting Dunavie en haar groepsmaatschappijen per 31 

december van het boekjaar. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen waarin beslissende zeggenschap kan worden 

uitgeoefend.

Resultaten uit transacties met en tussen groepsmaatschappijen zijn in de geconsolideerde jaarrekening volledig geëlimineerd. Resultaten 

uit transacties met en tussen deelnemingen die tegen nettovermogenswaarde gewaardeerd worden, worden proportioneel verantwoord. 

Resultaten uit transacties met en tussen deelnemingen die tegen kostprijs worden gewaardeerd, worden volledig verantwoord, tenzij zij in 

wezen niet zijn gerealiseerd.

De groepsmaatschappijen worden integraal geconsolideerd vanaf de datum waarop beslissende zeggenschap op de groepsmaatschappij 

is verkregen. Bij belangen minder dan 100% wordt het aandeel van derden in het eigen vermogen en het resultaat afzonderlijk in de 

geconsolideerde jaarrekening vermeld. 

De groepsmaatschappijen worden niet meer in de consolidatie opgenomen vanaf de datum waarop geen sprake meer is van beslissende 

zeggenschap. De posten in de geconsolideerde jaarrekening worden volgens uniforme grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

vastgesteld.

Joint ventures worden proportioneel geconsolideerd. Dit houdt in dat de activa en passiva en de baten en lasten naar evenredigheid van het 

kapitaalbelang respectievelijk aandeel in het resultaat in de geconsolideerde jaarrekening worden opgenomen.

Consolidatie
In de jaarrekening van Stichting Dunavie zijn de financiële gegevens geconsolideerd van Stichting Dunavie en de volgende groepsmaatschappij: 

Dunavie Projekten B.V. te Katwijk, 100% deelneming.

Overige verbindingen
Verder heeft Dunavie de volgende verbindingen met duurzame financiële en/of bestuurlijke banden door middel van respectievelijk het 

verstrekken van leningen en/of het hebben van zeggenschap op grond van contractuele bepalingen

• Woningnet N.V. te Weesp 

Woningnet is een aanbieder van woonruimteverdeelsystemen dat volledig eigendom is van woningcorporaties.  

Woningcorporaties hebben de aandelen van dit bedrijf en alleen woningcorporaties kunnen aandelen kopen. 
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Salderen
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend indien en voor zover:

• een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd vermogen gesaldeerd en simultaan af te   

 wikkelen; en

• het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen. 

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten zoals vorderingen, effecten en schulden, als afgeleide 

instrumenten verstaan.

Alle aan- en verkopen volgens standaard markconventies van financiële activa worden opgenomen per transactiedatum, dat wil zeggen de 

datum waarop de groep de bindende overeenkomst aangaat.

Voor de waardering en verwerking van afgeleide instrumenten wordt verwezen naar de grondslagen voor de waardering van activa en passiva, 

onderdeel financiële instrumenten en derivaten aangehouden voor hedging doeleinden en naar de toelichting op de balans, onderdeel 

financiële instrumenten.

Continuïteitsveronderstelling
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling van de onderneming.

86

Jaarrekening



Vastgoedbeleggingen
(DAEB en Niet-DAEB) Vastgoed in exploitatie
Classificatie en kwalificatie
Het vastgoed in exploitatie wordt op objectniveau geclassificeerd naar DAEB (sociaal) en niet-DAEB (commercieel) vastgoed, rekening 

houdend met de criteria van de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten 

instellingen. Op grond van deze criteria omvat het sociaal vastgoed de woningen met een huurprijs tot aan de huurliberalisatiegrens 

(huurtoeslaggrens) op contractdatum, het maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed.

Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat wordt verhuurd aan maatschappelijke organisaties, waaronder zorg-, welzijn-, 

onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld op de bijlage zoals deze is opgenomen in de EC-beschikking 

d.d. 15 december 2009. Het commercieel vastgoed omvat volgens de eerder genoemde criteria de woningen met een huurprijs boven de 

huurliberalisatiegrens (huurtoeslaggrens) op contractdatum, het bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed) en het 

overige commercieel vastgoed.

Complexindeling
Het sociaal vastgoed en het commercieel vastgoed is opgedeeld naar waarderingscomplexen. Een waarderingscomplex is een samenstel van 

verhuureenheden, dat in principe bestaat uit vergelijkbare verhuureenheden voor wat betreft type vastgoed, bouwperiode en locatie, en dat 

als één geheel aan een derde partij in verhuurde staat kan worden verkocht. Een waarderingscomplex kan daarom worden gedefinieerd als 

een aaneengesloten blok verhuureenheden van dezelfde bouwperiode. Alle verhuureenheden van de toegelaten instelling maken deel uit van 

een waarderingscomplex of zijn een afzonderlijk waarderingscomplex. Het kan voorkomen dat een waarderingscomplex bestaat uit sociaal 

en commercieel vastgoed. In dat geval wordt, nadat de waarde van het waarderingscomplex is bepaald, de waarde opgesplitst in een deel dat 

aan het sociaal vastgoed, respectievelijk aan het commerciële deel kan worden toegerekend.

Waardering bij eerste verwerking DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Bij de eerste verwerking wordt het DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen de kostprijs. De kostprijs omvat de 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de koopsom en alle direct toe te rekenen uitgaven, inclusief transactiekosten 

(waaronder juridische advieskosten, overdrachtsbelasting en andere transactiekosten) minus eventuele investeringssubsidies. De 

vervaardigingsprijs omvat op grond van artikel 2:388 BW de aanschaffingskosten van gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, 

die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Voorts kunnen in de vervaardigingskosten worden opgenomen een 

redelijk deel van de indirecte kosten en de rente op schulden over het tijdvak dat aan de vervaardiging kan worden toegerekend.

De in de toekomst te maken kosten van sloop worden ten laste van het resultaat verantwoord in het jaar dat de exploitatie door sloop wordt 

beëindigd.

Waardering na eerste verwerking
Onroerende zaken in exploitatie worden op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet na de eerste verwerking gewaardeerd tegen 

actuele waarde. Op grond van artikel 31 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering plaats tegen de 

marktwaarde.

Het Besluit actuele waarde is niet van toepassing. Op grond van artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 

vindt de waardering tegen marktwaarde plaats overeenkomstig de methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling toegelaten 

instellingen volkshuisvesting 2015 (“Handboek modelmatig waarderen marktwaarde”).

Op basis van artikel 31 van het BTIV wordt bij de waardering onderscheid gemaakt naar de volgende categorieën:

5. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
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• woongelegenheden;

• bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed (BOG en MOG);

• parkeergelegenheden;

• intramuraal zorgvastgoed.

Dunavie hanteert de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde voor woongelegenheden. Dit betreft een 

modelmatige waardering, waarbij inherent aan het gebruik van de basisversie, sprake is van het risico dat deze waardering in een bepaalde 

bandbreedte (+/-10%) kan afwijken van de waardering op basis van de full versie van het handboek (waarbij vrijheidsgraden mogen worden 

aangepast en een taxateur betrokken is).

Voor BOG, MOG en intramuraal zorgvastgoed hanteert Dunavie verplicht de full versie van het Handboek modelmatig waarderen 

marktwaarde omdat de huursom van dit vastgoed meer bedraagt dan 5% van de totale huursom van de niet-DAEB tak.

Bij de waardering van het vastgoed worden een doorexploiteer- en een uitpondscenario onderscheiden. De marktwaarde is de hoogste van 

beide waarderingen. Het handboek volgt de netto contante waarde methode, de DCF-methode. Via de DCF-methode worden de toekomstige 

inkomende en uitgaande kasstromen contant gemaakt naar het heden aan de hand van een disconteringsvoet, inclusief de eindwaarde die 

de geschatte opbrengstwaarde is van het vastgoed aan het einde van de DCF-periode. Hierbij wordt verondersteld dat de jaarbedragen 

medio het jaar ontvangen, respectievelijk betaald worden. De berekening van de netto contante marktwaarde wordt bij alle typen vastgoed 

uitgevoerd voor een exploitatieperiode van vijftien jaar.

De bepaling van de toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen vindt bij woongelegenheden en parkeergelegenheden plaats aan de 

hand van twee scenario’s: enerzijds op basis van het doorexploiteerscenario en anderzijds op basis van het uitpondscenario. Bij BOG, MOG 

en intramuraal vastgoed is alleen het doorexploiteerscenario van toepassing.

Na eerste verwerking wordt een waardevermindering of - vermeerdering van de marktwaarde van onroerende zaken in exploitatie 

verantwoord in de winst-en-verliesrekening van de periode waarin de wijziging zich voordoet. De waardevermindering of - vermeerdering 

wordt separaat tot uitdrukking gebracht en in het resultaat verantwoord als Niet-gerealiseerde waardeveranderingen.

Deze waardevermindering of -vermeerdering bestaat uit aanpassingen in het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde en uit 

ontwikkelingen van de woningmarkt en huurportefeuille van de corporatie. Tevens is bij toepassing van de basisversie sprake van een 

portefeuillewaardering in plaats van complexwaardering, waardoor er tevens een bepaalde onnauwkeurigheid kan bestaan in de allocatie 

binnen het eigen vermogen tussen de herwaarderingsreserve en de overige reserves.

Uitgaven na eerste verwerking
Uitgaven na eerste verwerking ten behoeve van het complex aangaande het sociaal en commercieel vastgoed, die voldoen aan de algemene 

activeringscriteria worden geactiveerd tegen kostprijs en vervolgens getoetst aan het verschil in marktwaarde van het complex vóór en na 

deze uitgaven. Het marktwaardeverschil wordt in het actief verwerkt als een waardevermindering of -vermeerdering en in het resultaat 

verantwoord als Niet-gerealiseerde waardeveranderingen.

Onderhoud en investeringen
Dunavie past de componentenmethode toe. Vervangings-investeringen worden geactiveerd waarbij de nog aanwezige boekwaarde van 

de te vervangen bestanddelen worden gedesinvesteerd en ineens ten laste van de winst- en verliesrekening worden gebracht. Alle overige 

onderhoudskosten worden direct in de winst- en verliesrekening verwerkt.

Herwaarderingsreserve vastgoed in exploitatie
Jaarlijks wordt op balansdatum de marktwaarde van onroerende zaken in exploitatie opnieuw bepaald. Winsten of verliezen ontstaan door 

een wijziging in de marktwaarde van het waarderingscomplex worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening. Voor het positieve 

verschil tussen de marktwaarde van het waarderingscomplex en de initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs, zonder rekening te houden 

met enige afschrijving of waardevermindering, wordt een herwaarderingsreserve gevormd.

Het expliciet opnemen van een herwaarderingsreserve in de balans als onderdeel van het eigen vermogen benadrukt voor de gebruiker van 

de jaarrekening dat een deel van het eigen vermogen op het waarderingsmoment nog niet gerealiseerd is.
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Afschrijvingen
Op de onroerende zaken in exploitatie gewaardeerd op marktwaarde wordt niet afgeschreven.

Buitengebruikstelling als gevolg van sloop
Indien op het waarderingscomplex of een deel daarvan, op de waardepeildatum 31 december 2018 een ook voor een derde, onherroepelijke 

verplichting tot sloop van toepassing is, wordt hier bij de waardering rekening mee gehouden. De sloopkosten worden in het jaar van uitgave 

ten laste van het resultaat gebracht.

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Voor onroerende zaken in exploitatie die in het kader van een regeling Verkoop onder Voorwaarden (VOV) door de corporatie wordt 

overgedragen aan derden waarbij de regeling kwalificeert als financieringstransactie, eindigt het eigen gebruik en wordt het vastgoed 

gerubriceerd als vastgoed verkocht onder voorwaarden. De onroerende zaken verkocht onder voorwaarden worden gewaardeerd op de 

getaxeerde leegwaarde onder aftrek van de contractuele korting. Een eventuele waardevermeerdering of -vermindering van de boekwaarde 

van de onroerende zaken op het moment van de herclassificatie wordt verantwoord in de winst-en-verliesrekening onder de post

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden.

Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen de getaxeerde leegwaarde na aftrek van de in het VOV-contract overeengekomen 

korting. De leegwaarde wordt jaarlijks opnieuw geschat. Waardeveranderingen worden in het resultaat verantwoord onder de post Niet-

gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden.

De regeling kwalificeert als een financieringstransactie indien niet alle belangrijke economische voor- en nadelen zijn overgedragen. Dit 

is in het kader van een regeling VOV doorgaans het geval indien sprake is van een terugkoopplicht dan wel een terugkooprecht tegen een 

significant lagere terugkoopprijs dan de verwachte reële waarde op terugkoopmoment.

Voor de in de regeling overeengekomen overdrachtswaarde heeft de corporatie een terugkoopverplichting, die jaarlijks wordt gewaardeerd 

op de bij overdracht ontstane terugkoopverplichting, rekening houdend met de contractvoorwaarden inzake terugkoop waaronder de deling 

van de jaarlijkse waardeontwikkeling van de woning in het economisch verkeer. De terugkoopverplichting wordt als verplichting op de balans 

opgenomen zonder rekening te houden met de tijdswaarde van geld aangezien inschatting van het tijdstip waarop terugkoop in de toekomst 

zal plaatsvinden, mede gelet op de onbeperkte terugkooptermijn, niet goed mogelijk is. Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop 

binnen één jaar zal plaatsvinden wordt de verplichting onder de kortlopende schulden verantwoord.

De waardeveranderingen ter zake van de woningen verkocht onder voorwaarden (na herclassificatie) en die ter zake de 

terugkoopverplichtingen worden in het resultaat verantwoord onder de post Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

verkocht onder voorwaarden.

Ultimo boekjaar wordt het verschil (indien positief) tussen de dan opnieuw vastgestelde leegwaarde na aftrek van contractuele korting en de 

- gefixeerde - boekwaarde op moment van herclassificatie op basis van de oude grondslag verwerkt in een herwaarderingsreserve.

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 
Vastgoed
Dit betreft lopende investeringen in nieuwe complexen (nieuwbouw) en bestaande complexen

(woningverbetering, herstructurering, zie hiervoor tevens de grondslag onder uitgaven na eerste verwerking hiervoor). De waardering 

bij eerste verwerking is tegen de kostprijs. De kostprijs omvat de verkrijgings- of vervaardigingsprijs), rekening houdend met eigen 

ontwikkelingskosten en overige hieraan direct toerekenbare kosten.

De waardering na eerste verwerking van het vastgoed in ontwikkeling is tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs dan wel de lagere 

marktwaarde. De marktwaarde wordt bepaald met behulp van geprognosticeerde kasstromen op basis van aannames zoals hiervoor 

toegelicht onder vastgoed in exploitatie onder Waardering na eerste verwerking.

Indien gerede twijfel bestaat of de reeds bestede kosten terugverdiend kunnen worden, wordt het vastgoed tegen de lagere marktwaarde van 

het project in het bestaande ontwikkelingsstadium gewaardeerd en wordt het nadelig verschil in het resultaat verantwoord onder de post 

Overige waardeveranderingen.

In het geval per balansdatum sprake is van feitelijke dan wel juridische investeringsverplichtingen inzake sociaal en commercieel vastgoed 

in ontwikkeling, waarbij de geschatte kostprijs van het vastgoed hoger is dan de marktwaarde, wordt het verschil eerst in mindering 
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gebracht op de reeds bestede kosten en wordt voor het resterend bedrag een voorziening gevormd voor onrendabele investeringen 

en herstructureringen. De afwaardering van de bestede kosten tot nihil wordt in het resultaat verantwoord onder de post Overige 

waardeveranderingen.

Grondposities
Ingenomen grondposities (al dan niet met opstallen) worden aangeschaft met het oog op (her)ontwikkeling van huur- en koopprojecten.

De grondposities worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de kostprijs en bijkomende kosten. Na eerste verwerking worden 

de grondposities gewaardeerd tegen de kostprijs of lagere marktwaarde, welke de huidige marktverhoudingen omtrent de verwachte 

woningbouwwaarde van de grond weerspiegelt. De veranderingen in de marktwaarde worden in het resultaat verantwoord onder de post 

Overige waardeveranderingen.

Herclassificatie van vastgoed
Herclassificatie geschied slechts indien sprake is van een wijziging van het gebruik of het beleid, gestaafd door:

a. daadwerkelijke aanvang van activiteiten ten behoeve van verkoop van onroerende zaken die niet meer in exploitatie zijn, waarbij als   

 verkrijgingsprijs van de onroerende zaak ten behoeve van opvolgende waardering, de marktwaarde op het moment van wijziging van het  

 gebruik wordt genomen.

b. verkoop onder voorwaarden van onroerende zaken in exploitatie waarbij de transactie kwalificeert als financieringstransactie. De   

 onroerende zaken verkocht onder voorwaarden worden gewaardeerd op de getaxeerde leegwaarde onder aftrek van de korting, waarbij  

 een eventuele waardevermeerdering of - vermindering van de boekwaarde van de onroerende zaken op het moment van de  

 herclassificatie wordt verantwoord in de winst-en-verliesrekening.

c. terugkoop van onder voorwaarden verkochte onroerende zaken die als financieringstransactie zijn aangemerkt ten behoeve van de eigen  

 exploitatie of verkoop:

 “ Bij terugkoop ten behoeve van de eigen exploitatie, vindt herclassificatie plaats van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden   

 naar onroerende zaken in exploitatie. De onroerende zaken in exploitatie worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op grond van  

 artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015. Een eventuele waardevermeerdering of -vermindering van de  

 boekwaarde van de onroerende zaken bij terugkoop wordt verantwoord in de winst-en-verliesrekening.

 “ Bij terugkoop ten behoeve van verkoop, vindt herclassificatie plaats van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden naar voorraden.  

 De terugkoopwaarde geldt als de waardering voor de onroerende zaken op het moment van wijziging van het gebruik.

Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of 

vervaardigingsprijs), minus eventuele investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing 

cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. Er zijn geen rentekosten in de, tegen de vervaardigingsprijs gewaardeerde, materiële vaste 

activa opgenomen.

De materiële vaste activa worden als volgt lineair afgeschreven op basis van de geschatte economische

levensduur rekening houdend met de restwaarde:

• de terreinen worden niet afgeschreven;

• de bedrijfsgebouwen over vijftig jaar;

• de overige materiële vaste activa over vijf tot tien jaar.

Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, worden 

zij als een schattingswijziging verantwoord.

Buiten gebruik gestelde materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de kostprijs dan wel de lagere opbrengstwaarde. Een materieel 

vast actief wordt niet langer in de balans opgenomen na vervreemding of wanneer geen toekomstige prestatie-eenheden van het gebruik of 

de vervreemding worden verwacht. De bate of last die voortvloeit uit de desinvestering wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt.
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Financiële vaste activa
Deelnemingen
Overeenkomstig de vermogensmutatiemethode worden de deelnemingen in de balans opgenomen tegen het aandeel van de groep in de 

netto-vermogenswaarde vermeerderd met haar aandeel in de resultaten van de deelnemingen en haar aandeel in de directe mutaties in het 

eigen vermogen van de deelnemingen vanaf het moment van verwerving, bepaald volgens de grondslagen zoals vermeld in deze jaarrekening, 

verminderd met haar aandeel in de dividenduitkeringen van de deelnemingen. In de winst-en-verliesrekening wordt het aandeel van de groep 

in het resultaat van de deelnemingen opgenomen. Indien en voor zover de vennootschap niet zonder beperking uitkering van de positieve 

resultaten aan haar kan bewerkstelligen, worden de resultaten in een wettelijke reserve opgenomen. Haar aandeel in de rechtstreekse 

vermogensvermeerderingen en - verminderingen van de deelnemingen wordt ook in de wettelijke reserve opgenomen met uitzondering van 

herwaarderingen van activa die in de herwaarderingsreserve worden verwerkt.

Na toepassing van de vermogensmutatiemethode bepaalt de groep of het noodzakelijk is om voor de deelneming een verlies wegens 

bijzondere waardevermindering op te nemen. De vennootschap bepaalt op elke verslagdatum of er objectieve aanwijzingen zijn dat de 

deelneming een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Als dat het geval is, berekent de vennootschap het bedrag aan bijzondere 

waardevermindering als zijnde het verschil tussen de realiseerbare waarde van de deelneming en de boekwaarde en verantwoordt zij het 

bedrag in de winst-en-verliesrekening.

Indien de waarde van de deelneming volgens de vermogensmutatiemethode nihil is geworden, wordt deze methode niet langer toegepast en 

blijft de deelneming bij ongewijzigde omstandigheden op nihil gewaardeerd. Hierbij worden andere langlopende belangen in de deelneming 

die feitelijk worden aangemerkt als een onderdeel van de netto-investering, ook meegenomen. Indien en voor zover geheel of ten dele 

voor de schulden van de deelneming wordt ingestaan respectievelijk een feitelijke verplichting bestaat de deelneming tot betaling van haar 

schulden in staat te stellen, wordt een voorziening opgenomen.

Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen 

verkrijgingsprijs minus eventuele bijzondere waardeverminderingen. Het dividend wordt als resultaat aangemerkt en verwerkt onder de 

financiële baten en lasten.

Overige financiële vaste activa 
Latente belastingvorderingen
Voor de waardering en verwerking van latente belastingvorderingen wordt verwezen naar de afzonderlijke paragraaf Belastingen.

Vorderingen
De verstrekte vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige verstrekte vorderingen worden bij eerste verwerking 

opgenomen tegen de reële waarde vermeerderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten en vervolgens gewaardeerd tegen 

de geamortiseerde kostprijs volgens de effectieve-rentemethode. Baten en lasten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt zodra de 

vorderingen aan een derde worden overgedragen of een bijzondere waardevermindering ondergaan, alsmede via het amortisatieproces.

Overige financiële vaste activa
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, gewoonlijk de nominale waarde, 

en na eerste verwerking tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde 

overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en 

worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

Voorraden
Overige voorraden
De voorraad onderhoudsmaterialen wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere opbrengstwaarde.
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Vlottende vorderingen
De verstrekte leningen en overige vorderingen die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille, worden bij eerste verwerking opgenomen 

tegen de reële waarde vermeerderd met transactiekosten en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs minus benodigde 

voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen
Onder liquide middelen worden verstaan kasmiddelen, de tegoeden op bankrekeningen en wissels en cheques. Liquide middelen worden 

gewaardeerd op basis van nominale waarde. Deposito’s worden onder liquide middelen opgenomen indien zij in feite - zij het eventueel met 

opoffering van rentebaten- ter onmiddellijke beschikking staan. Liquide middelen die (naar verwachting) langer dan twaalf maanden niet ter 

beschikking staan van de groep, worden als financiële vaste activa gerubriceerd.

Groepsvermogen en aandeel derden
Voorzover de betreffende groepsmaatschappij een negatieve nettovermogenswaarde heeft, worden de negatieve waarde en overige 

toekomstige verliezen niet toegewezen aan het aandeel derden, tenzij deze derden-aandeelhouders een feitelijke verplichting hebben en 

in staat zijn om de verliezen aan te zuiveren. Zodra de nettovermogenswaarde van de groepsmaatschappij wederom positief is, worden 

resultaten toegekend aan het aandeel derden.

Classificatie eigen vermogen en vreemd vermogen
Een financieel instrument of de afzonderlijke componenten van het instrument worden in de geconsolideerde jaarrekening als vreemd 

vermogen of als eigen vermogen geclassificeerd overeenkomstig de economische realiteit van de contractuele overeenkomst waaruit het 

financieel instrument voortvloeit. Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot een (deel van een) financieel instrument worden in 

de jaarrekening opgenomen afhankelijk van de classificatie van het financieel instrument als financiële verplichting respectievelijk als eigen-

vermogensinstrument.

Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd indien de groep op balansdatum een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting heeft waarvan het 

waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang betrouwbaar is te schatten. 

De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende 

verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Tenzij anders vermeld, worden voorzieningen gewaardeerd tegen nominale 

waarde.

Indien het waarschijnlijk is dat voor uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen een vergoeding van een derde zal 

worden ontvangen, wordt deze vergoeding gepresenteerd als een afzonderlijk actief.

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
In het geval per balansdatum sprake is van feitelijke dan wel juridische investeringsverplichtingen inzake sociaal en commercieel vastgoed 

in ontwikkeling, waarbij de geschatte kostprijs van het vastgoed hoger is dan de aan deze investeringsverplichtingen toe te rekenen 

marktwaarde per balansdatum op basis van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde, wordt het verschil eerst in mindering 

gebracht op de reeds bestede kosten en wordt voor het resterend bedrag een voorziening gevormd voor onrendabele investeringen en 

herstructureringen. De afwaardering van de bestede kosten tot nihil en de vorming van de voorziening wordt in het resultaat verantwoord 

onder de post Overige waardeveranderingen.

Daarnaast wordt deze voorziening gevormd voor bijzondere waardeveranderingen inzake nieuwbouwwoningen in ontwikkeling die bij 

oplevering aan derden worden overgedragen onder een “verkoop onder voorwaarden” regeling.

Voorziening pensioenen
De gehanteerde pensioenregeling van Dunavie en haar groepsmaatschappijen is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds. De hieruit 

voortvloeiende pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de “verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering”. In deze 

benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord. Te betalen premie dan 

wel de vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt als overlopend passief respectievelijk overlopend actief verantwoord.
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Voor verplichtingen naast de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt een voorziening opgenomen, indien per balansdatum 

sprake is van een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting aan de pensioenuitvoerder en/of werknemer, het waarschijnlijk is dat voor 

de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk is en er een betrouwbare schatting kan worden gemaakt 

van de omvang van de verplichting. De voorziening voor additionele verplichtingen aan de pensioenuitvoerder en/of werknemer wordt 

gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te 

wikkelen. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de contante waarde als het effect van de tijdswaarde van geld materieel is (waarbij de 

disconteringsvoet vóór belastingen de marktrente van hoogwaardige ondernemingsobligaties weergeeft).

Een pensioenvordering uit hoofde van aanwezige overschotten bij de pensioenuitvoerder wordt opgenomen als de groep beschikkingsmacht 

heeft over het overschot, het waarschijnlijk is dat het tot toekomstige economische voordelen voor de groep leidt en het betrouwbaar kan 

worden vastgesteld. Een pensioenoverschot wordt op dezelfde wijze gewaardeerd als een voorziening.

Behalve de betaling van premies heeft de groep geen verdere verplichtingen uit hoofde van genoemde pensioenregeling. De groep heeft 

in geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere 

toekomstige premies.

Voorziening latente belastingen
Voor de waardering en verwerking van de voorziening latente belastingen wordt verwezen naar de afzonderlijke paragraaf Belastingen.

Belastingen
Acute belastingen
De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat uitgaande van het geldende belastingtarief, rekening houdend met 

fiscaal vrijgestelde posten, de vaststellingsovereenkomst (VSO) en geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten.

De belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien is voldaan aan de algemene voorwaarden voor saldering.

Latente belastingen
Voor alle belastbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale balanswaardering, wordt een latente belastingverplichting 

opgenomen. Voor alle verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale balanswaardering en voor beschikbare 

voorwaartse verliescompensatie wordt een latente belastingvordering opgenomen voor zover er latente verplichtingen tegenover staan, of 

het waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn voor verrekening. De latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden 

opgenomen onder de financiële vaste activa respectievelijk voorzieningen.

De waardering van latente belastingverplichtingen en -vorderingen wordt gebaseerd op de fiscale gevolgen van de door de groep, per 

balansdatum, voorgenomen wijze van realisatie of afwikkeling van activa, voorzieningen, schulden of overlopende passiva. Latente 

vorderingen worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare winsten zullen zijn die voor realisatie van 

het tijdelijk verschil dan wel compensabele verliezen kunnen worden aangewend. Hierbij wordt uitgegaan van het geldende belastingtarief. 

De latente belastingverplichtingen en vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

De latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien de groep een in rechte afdwingbaar recht heeft om 

actuele belastingvorderingen te salderen met actuele belastingverplichtingen en de uitgestelde belastingvorderingen en de uitgestelde 

belastingverplichtingen verband houden met winstbelastingen die betrekking hebben op dezelfde fiscale eenheid en door dezelfde 

belastingautoriteit worden geheven.

Langlopende schulden
Bij de eerste opname van langlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd met de direct daaraan toe te 

rekenen transactiekosten.

De langlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de effectieve-

rentemethode. Winst of verlies worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen zodra de verplichtingen niet langer op de balans worden 

opgenomen, alsmede via het amortisatieproces.
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Voor de waarderingsgrondslag inzake terugkoopverplichtingen uit hoofde van onroerende zaken in exploitatie die in het kader van een 

regeling Verkoop onder Voorwaarden (VOV) door de corporatie zijn overgedragen aan derden, wordt verwezen naar paragraaf Onroerende 

zaken verkocht onder voorwaarden van dit hoofdstuk.

Kortlopende schulden
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde. In geval dat de vervolgwaardering niet tegen 

reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening plaatsvindt, wordt bij de eerste waardering de reële 

waarde verminderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.

Financiële verplichtingen behoren tot de handelsportefeuille, indien deze zijn verworven of aangegaan met het doel deze verplichtingen 

op korte termijn te verkopen. Deze categorie wordt na de eerste waardering gewaardeerd tegen reële waarde zonder aftrek van eventuele 

transactiekosten bij vervreemding. Baten of lasten die voortvloeien uit veranderingen in de reële waarde worden verwerkt in de winst-en-

verliesrekening.

De overige kortlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de effectieve-

rentemethode. Winst of verlies worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen zodra de verplichtingen niet langer op de balans worden 

opgenomen, alsmede via het amortisatieproces.

Reële waarde van financiële instrumenten
De reële waarde van de financiële instrumenten die op actieve markten worden verhandeld per de balansdatum, wordt bepaald op basis 

van genoteerde beurskoersen, zonder aftrek van transactiekosten. Voor financiële instrumenten die niet op een actieve markt worden 

verhandeld, wordt de reële waarde bepaald met passende waarderingsmethoden. Dergelijke methoden zijn onder meer:

• het gebruikmaken van recente markttransacties tussen onafhankelijke partijen;

• het gebruikmaken van de actuele reële waarde van een ander instrument dat nagenoeg hetzelfde is;

• analyse op basis van contant gemaakte kasstromen of andere waarderingsmodellen.

Een overzicht van de reële waarden van de financiële instrumenten wordt verschaft in de toelichting op de financiële instrumenten.

Derivaten aangehouden voor hedging doeleinden
Overige derivaten
Dunavie maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten), zoals renteswaps ter afdekking van de gelopen risico’s betreffende 

renteschommelingen.

De rentevoet van lopende en in de toekomst te verwachten zeer waarschijnlijke financieringen is variabel van aard en gebaseerd op 3-maands 

Euribor. In de analyse van de financiële risico’s heeft Dunavie het risico van renteschommelingen onderkend en geconcludeerd dit risico niet 

zelf te willen dragen doch af te dekken door middel van derivaten.

Op het moment van de eerste verantwoording rubriceert Dunavie de derivaten onder de reikwijdte van RJ 290 op portefeuillebasis in de 

subcategorieën ‘Derivaten met toepassing van kostprijs hedgeaccounting’ en ‘Overige derivaten met een andere onderliggende waarde dan 

beursgenoteerde aandelen of obligaties’ (zoals renteswaps).

Derivaten met toepassing van kostprijs hedgeaccounting
Dunavie past hedgeaccounting toe op basis van generieke documentatie. Dunavie documenteert het volgende:

• Documentatie van de algemene hedgestrategie, hoe de hedgerelaties passen in de doelstellingen van risicobeheer en de verwachting   

 aangaande de effectiviteit van deze hedgerelaties;

• Documentatie van de in het soort hedgerelatie betrokken hedge-instrumenten en afgedekte posities. 

 

De afdekkingen die aan deze strikte voorwaarden voor hedgeaccounting voldoen, worden als volgt verantwoord. 
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De waardering van het derivaat is afhankelijk van de afgedekte post en is als volgt:

• Op moment van eerste waardering wordt de reële waarde van het derivaat bepaald; over het algemeen is de uitkomst daarvan nihil en   

 wordt geen actief- of passiefpost op de balans opgenomen;

• De vervolgwaardering geschiedt tegen kostprijs of lagere marktwaarde waarbij een lagere waarde in geval van een effectieve hedge   

 relatie voor de waardering en resultaatbepaling niet in aanmerking worden genomen;

• Indien de afgedekte post tegen kostprijs in de balans wordt verwerkt, dan wordt ook het derivaat tegen kostprijs gewaardeerd;

• Zolang de afgedekte post in de kostprijshedge nog niet in de balans is verwerkt, wordt ook het hedge instrument niet geherwaardeerd.   

 Indien de afgedekte post een monetaire post in vreemde valuta betreft, wordt het derivaat, voor zover het valuta-elementen in zich heeft,  

 ook gewaardeerd tegen de contante koers op balansdatum. Indien het derivaat valuta-elementen in zich heeft, wordt het verschil tussen  

 de contante koers die geldt op het moment van afsluiten van het derivaat en de termijnkoers waartegen het derivaat zal worden  

 afgewikkeld, verdeeld over de looptijd van het derivaat. 

 

De resultaatbepaling is als volgt:

• Indien een deel van de hedgerelatie niet effectief is, dan wordt dat (niet effectieve) gedeelte op kostprijs of lagere reële waarde   

 gewaardeerd. De waardevermindering van het hedge-instrument wordt direct in de winsten verliesrekening verantwoord;

• Indien de afgedekte positie van een verwachte toekomstige transactie leidt tot een financieel actief of een financiële verplichting, dan   

 worden de daarmee verbonden nog niet in het resultaat verwerkte winsten of verliezen in dezelfde periode(n) in de winst en  

 verliesrekening verantwoord als waarin het verkregen actief of de aangegane verplichting van invloed is op het resultaat. Indien wordt  

 verwacht dat een (deel van een) verlies dat nog niet in de winst- en verliesrekening is verwerkt in de toekomst niet met een tegengestelde  

 winst uit de afgedekte positie wordt gecompenseerd, dan wordt dit verlies direct in de winst- en verliesrekening opgenomen.

Indien de afgedekte positie van een verwachte toekomstige transactie leidt tot de opname van een niet-financieel actief of een niet-financiële 

verplichting of indien een verwachte toekomstige transactie betreffende een niet-financieel actief of een niet-financiële verplichting een 

bindende overeenkomst wordt waarvoor kostprijs hedge-accounting wordt toegepast, worden de hiermee samenhangende nog niet in het 

resultaat verwerkte winsten en verliezen verantwoord in de winst- en verliesrekening in dezelfde periode(n) als waarin het verworven actief 

of de aangegane verplichting het resultaat beïnvloedt. Tot het moment van verantwoording in de winst- en verliesrekening worden eventueel 

gerealiseerde winsten of verliezen van hedge-instrumenten als overlopende posten op de balans opgenomen.

Kostprijs hedgeaccounting wordt beëindigd indien:

• Het hedge-instrument afloopt, wordt verkocht, wordt beëindigd of wordt uitgeoefend.

• Het cumulatieve gerealiseerde resultaat op het hedge-instrument dat nog niet in de winst- en verliesrekening is verwerkt toen er sprake  

 was van een effectieve hedge, wordt afzonderlijk in de overlopende posten in de balans verwerkt tot de afgedekte transactie plaatsvindt;

• De hedgerelatie niet meer voldoet aan de criteria voor hedge-accounting. Indien de afgedekte positie een in de toekomst verwachte   

 transactie betreft, vindt de verwerking van de hedgeresultaten als volgt plaats:

   -  Indien de verwachte transactie nog plaatsvindt, wordt hedgeaccounting vanaf dat moment stopgezet. Het hiermee   

   samenhangende cumulatieve resultaat op het hedge-instrument;

  -  Dat in de periode waarin de hedge effectief was buiten de winst- en verliesrekening of

  -  Off-balance was gehouden, blijft afhankelijk van de situatie off balance of op de balans.

  -  Indien de verwachte transactie niet meer plaatsvindt, wordt het hiermee samenhangende cumulatieve resultaat op   

   het hedge-instrument dat in de periode waarin de hedge effectief buiten de winst- en verliesrekening of off-balance was  

   gehouden, naar de winst- en verliesrekening overgebracht.

Niet langer in de balans opnemen van financiële activa en passiva
Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op 

economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot de positie aan een derde zijn overgedragen.

Leasing
De beoordeling of een overeenkomst een lease bevat, vindt plaats op grond van de economische realiteit op het tijdstip van het aangaan van 

het contract. Het contract wordt aangemerkt als een leaseovereenkomst als de nakoming van de overeenkomst afhankelijk is van het gebruik 

van een specifiek actief of de overeenkomst het recht van het gebruik van een specifiek actief omvat.

In geval van operationele leasing worden de leasebetalingen lineair over de leaseperiode ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht.
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6. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen
Baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben voor zover deze gerealiseerd zijn. De kosten worden bepaald met 

inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

(Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen 

indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het 

opnemen van voorzieningen.

Bijzondere baten of lasten die behoren tot de gewone bedrijfsuitoefening, worden op grond van aard,

omvang of het incidentele karakter afzonderlijk toegelicht 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 afzonderlijk toegelicht.

De winst-en-verliesrekening wordt zoals voorgeschreven in de Woningwet, gepresenteerd op basis van de functionele indeling, op basis 

van het op 25 oktober 2017 door het ministerie van Wonen en Rijksdienst uitgevaardigde modellenbesluit.

Huuropbrengsten
Opbrengsten uit de levering van (huur)diensten worden verantwoord naar rato van de geleverde prestaties. De huuropbrengsten 

zijn het resultaat van het gevoerde huurprijsbeleid van de groep, rekening houdend met de door het Rijk bepaalde kaders (zoals 

maximale huurverhoging, maximaal redelijke huur en maximale huursomstijging) en onder aftrek van huurderving wegens leegstand en 

oninbaarheid.

Opbrengsten en lasten servicecontracten
De opbrengsten servicecontracten betreffen vergoedingen van huurders boven de netto huurprijs voor leveringen en diensten 

(zoals energie, water, huismeesters, schoonmaakkosten, glasverzekering). De opbrengsten worden verminderd met derving wegens 

oninbaarheid. De kosten van de leveringen en diensten worden verantwoord onder de lasten servicecontracten.

Bedrijfslasten
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Hier worden zowel de directe lasten voor de verhuur en beheeractiviteiten als de indirecte lasten via de kostenverdeelstaat verantwoord, 

waaronder toegerekende lasten voor personeel en afschrijvingen.

Lasten onderhoudsactiviteiten
De werkelijke onderhoudskosten voor dagelijks- en mutatieonderhoud en planmatig onderhoud worden ten laste van de exploitatie 

gebracht. Het dagelijks- en mutatieonderhoud wordt onderscheiden in de kosten van derden en de kosten van eigen dienst. De lasten van 

onderhoud onderscheiden zich van activeerbare uitgaven wanneer geen sprake is van waardevermeerdering van het actief.

Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud verantwoord. Van toerekenbaarheid is 

sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden.

Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum worden verwerkt onder de niet in 

de balans opgenomen verplichtingen.

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Hieronder worden verantwoord de verhuurdersheffing, de kosten gerelateerd aan het niet kunnen incasseren van vorderingen op 

huurders anders dan huur en andere exploitatiekosten die niet tot een meer specifieke kostensoort behoren.

De groep verwerkt de overheidsheffingen zoals onroerendezaakbelasting en verhuurderheffing op het moment dat aan alle voorwaarden 

voor de overheidsheffing is voldaan.
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Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling
De opbrengsten van de verkopen van het vastgoed in ontwikkeling en onderhanden projecten.

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling en toegerekende organisatie- en financieringskosten
De lasten van het verkochte vastgoed in ontwikkeling inclusief de toegerekende organisatiekosten vanuit de kostenverdeelstaat en rente 

in het kader van financiering worden hieronder verantwoord.

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
De post Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille betreft het saldo van de behaalde verkoopopbrengst minus de 

toerekenbare verkoop- en organisatiekosten en de geactiveerde waarde met betrekking tot het vastgoed.

Opbrengst uit verkoop van vastgoed wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt als alle belangrijke rechten op economische voordelen 

alsmede alle belangrijke risico’s met betrekking tot de activa zijn overgedragen aan de koper, het bedrag van de opbrengst op betrouwbare 

wijze kan worden bepaald en ontvangst van de opbrengst waarschijnlijk is.

Op basis van deze criteria wordt onder deze post de verkoopopbrengst van vastgoed in exploitatie onder aftrek van verkoopkosten 

en de boekwaarde verantwoord. De boekwaarde is op basis van de marktwaarde. Daarnaast wordt onder deze post verantwoord de 

opbrengstwaarde van verkocht vastgoed bestemd voor de verkoop (koopwoningen voor derden) onder aftrek van de gemaakte direct 

toerekenbare verkoopkosten en de vervaardigingsprijs en daaraan toegerekende directe kosten, dan wel de lagere opbrengstwaarde. 

Verder wordt hieronder verantwoord de verkoopopbrengst van onder VOV teruggekochte en vervolgens zonder voorwaarden 

doorverkochte woningen onder aftrek van de boekwaarde. De boekwaarde is de marktwaarde op terugkoopmoment onder aftrek van de 

contractuele korting.

Gerealiseerde verkoopresultaten worden verantwoord op het moment van levering (passeren transportakte). Eventuele verliezen op 

koopprojecten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn.

Woningen verkocht onder voorwaarden worden niet in het resultaat verantwoord in het geval de belangrijkste economische voor- en 

nadelen niet zijn overgedragen aan de koper. Dergelijke transacties worden verantwoord als financieringstransactie. Verwezen wordt naar 

de post Vastgoed verkocht onder voorwaarden in de grondslagen van balanswaardering.

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Hieronder zijn begrepen de overige waardeveranderingen en de waardeveranderingen met betrekking tot de vastgoedportefeuille 

bestaande uit vastgoed in exploitatie, vastgoed in ontwikkeling, vastgoed verkocht onder voorwaarden en vastgoed bestemd voor 

verkoop. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten of mogelijke verliezen, die ontstaan door een 

wijziging in de waarde van het vastgoed bestemd voor verkoop in het verslagjaar.

Netto resultaat overige activiteiten

Hieraan zijn de opbrengsten en kosten van een Warmte- en Koudopslaginstallatie (WKO), beheer voor derden en VvE-beheer als ook 

opbrengsten zendmasten en erfpachtopbrengsten toegerekend.

Overige organisatiekosten
De opbrengsten en kosten die niet toerekenbaar zijn (ook niet na toerekening van indirecte kosten), worden opgenomen onder Overige 

organisatiekosten. Voorbeelden hiervan zijn (een deel van) de (salaris)kosten van het management en de raad van commissarissen.

Leefbaarheid
Onder deze post zijn leefbaarheidsuitgaven inzake sociale activiteiten en fysieke activiteiten opgenomen. De uitgaven inzake 

sociale activiteiten omvatten wijkgebonden uitgaven voor ondersteuning van bewonersinitiatieven, gebiedsgericht personeel 

(zoals leefbaarheidscoördinator, wijkbeheerder, huismeester), leefbaarheidsonderzoeken en uitgaven voor activiteiten zoals 

welkomstbijeenkomsten nieuwe bewoners, bestrijding woonoverlast, buurtbemiddeling, opvang van dak- en thuislozen, schuldsaneringen, 

tweede kansbeleid et cetera.
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De uitgaven inzake fysieke activiteiten omvatten wijkgebonden uitgaven voor buurtcentra, bijzondere gebouwen (zoals wijksteunpunten, 

buurtposten, HOED), onderhoud groenvoorziening, speeltoestellen, beveiliging openbare ruimte, cameratoezicht, schoonmaakacties et 

cetera en uitgaven voor activiteiten zoals inbraakbeveiliging, brandpreventie, verlichting achterpad, afsluiting portieken et cetera.

Kosten die zijn te relateren aan leefbaarheid, zijn kosten van werkzaamheden voor niet in eigendom zijnde gebouwen en gronden (zoals 

openbaar terrein) en die niet noodzakelijk zijn voor de verhuurexploitatie.

Rentebaten en rentelasten
Rentebaten worden tijdsevenredig in de winst-en-verliesrekening verwerkt rekening houdend met de effectieve rentevoet van de 

desbetreffende actiefpost, indien hun bedrag bepaalbaar is en hun ontvangst waarschijnlijk. Rentelasten worden toegerekend aan de 

opeenvolgende verslagperioden naar rato van de resterende hoofdsom. (Dis)agio en aflossingspremies worden als rentelast aan de 

opeenvolgende verslagperioden toegerekend zodanig dat tezamen met de over de lening verschuldigde rentevergoeding de effectieve 

rente in de winst-en-verliesrekening wordt verwerkt en in de balans de amortisatiewaarde van de schuld. Periodieke rentelasten en 

soortgelijke lasten komen ten laste van het jaar waarover zij verschuldigd worden.

Personeel
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst en-verliesrekening voor zover ze 

verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

De groep neemt een verplichting op als de groep zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden om een ontslag- of 

transitievergoeding te betalen. Als het ontslag onderdeel is van een reorganisatie neemt de groep de kosten van een ontslag- of 

transitievergoeding op in een reorganisatievoorziening.

Belastingen
De belasting over het resultaat wordt berekend op basis van het in de winst-en-verliesrekening verantwoorde resultaat, rekening houdend 

met fiscaal vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met de wijzigingen in 

de latente belastingvorderingen en -schulden uit hoofde van respectievelijk wijzigingen in het belastingtarief, herbeoordeling van de 

mogelijkheid tot realisatie van latente belastingvorderingen of een wijziging van de verwachte realisatie van een actief- of passiefpost. De 

aldus bepaalde belastingpost wordt in de winst-en-verliesrekening opgenomen, behoudens voor zover deze betrekking heeft op posten 

die rechtstreeks in het eigen vermogen worden opgenomen, in welk geval de belasting in het eigen vermogen wordt verwerkt.

Aandeel in resultaat van deelnemingen
Het aandeel in resultaat van deelnemingen gewaardeerd op nettovermogenswaarde is het resultaat van de deelnemingen bepaald op 

de waarderingsgrondslagen van Dunavie. Het resultaat op deelnemingen gewaardeerd tegen de kostprijs is bepaald op basis van de 

ontvangen dividenden.

Toerekening baten en lasten
Om tot de functionele indeling van de winst-en-verliesrekening te komen wordt gebruik gemaakt van een kostenverdeelstaat. Hierbij 

worden de personeelslasten verdeeld op basis van de werkelijke activiteiten van de werknemers. Deze verdeelsleutel wordt ook als 

uitgangspunt gebruikt voor de verdeling van de overige bedrijfslasten en de afschrijvingskosten van de materiële vaste activa ten dienste 

van de exploitatie. Hierbij is de toerekening aan onderhoudsactiviteiten uitgezonderd. Aan onderhoudsactiviteiten worden wel de kosten 

met betrekking tot de werkplaats en de aanschaf van gereedschap toegerekend.

Verder worden de richtlijnen gevolgd zoals uitgegeven door SBR Wonen in de handleiding toepassen functionele indeling winst- en 

verliesrekening bij corporaties, verslagjaar 2018.
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7. Grondslagen voor de opstelling van het geconsolideerd 
kasstroomoverzicht

Algemeen
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit 

operationele activiteiten.

GESCHEIDEN VERANTWOORDING DAEB/ NIET-DAEB
Dunavie heeft de gescheiden verantwoording DAEB/ niet-DAEB opgenomen in de toelichting op de enkelvoudige jaarrekening. De niet-

DAEB activiteiten van Dunavie zien toe op:

• Het verhuren van woningen die tot de niet-DAEB tak behoren met als doel de middenklasse te voorzien in hun woonbehoefte.

• Verhuur van bedrijfsmatig onroerend goed dat onlosmakelijk gekoppeld is aan DAEB eenheden.

• Verhuur van parkeerplaatsen en garages.

Uitgangspunten
Het vastgoed in exploitatie wordt op basis van het in december 2017 door de Autoriteit woningcorporaties goedgekeurd definitief 

scheidingsvoorstel plus eventuele verkopen binnen de Toegelaten Instelling tussen de DAEB- en niet-DAEB-tak, geclassificeerd naar 

DAEB- en niet-DAEB-vastgoed. Om tot een gescheiden balans, winst-en-verliesrekening en kasstroomoverzicht te komen worden een 

aantal uitgangspunten gehanteerd. Een aantal direct toe te rekenen posten worden in overeenstemming met het scheidingsvoorstel 

volledig aan de DAEB- dan wel aan de niet-DAEB activiteiten toegerekend. Voor andere niet direct toe te rekenen posten in de 

gescheiden balans, winst-en-verliesrekening en kasstroomoverzicht wordt uitgegaan van een aantal veronderstellingen. De belangrijkste 

veronderstellingen zijn:

• Wanneer activa, verplichtingen, baten, lasten respectievelijk kasstromen volledig toezien op DAEB- of niet-DAEB-activiteiten, zijn deze  

 volledig aan de DAEB-tak respectievelijk niet-DAEB-tak toegerekend;

• Wanneer deze toezien op zowel DAEB- als niet-DAEB activiteiten, zijn deze op basis van een verdeelsleutel toegerekend. Deze  

 verdeelsleutel is gebaseerd op het aandeel DAEB-verhuureenheden ten opzichte van het aandeel niet-DAEB-verhuureenheden;

• Vorderingen, verplichtingen, baten, lasten respectievelijk kasstromen uit hoofde van vennootschapsbelasting worden toegerekend  

 aan de DAEB- of niet-DAEB-tak op basis van het fiscale resultaat, met toerekening van de voordelen van de fiscale eenheid op basis  

 van de relatieve verdeling qua aantal verhuureenheden. Latente belastingen voor compensabele verliezen worden opgenomen in de  

 tak waar sprake is van compensabele verliezen. Latente posities uit hoofde van waarderingsverschillen tussen commercieel en fiscaal  

 worden gealloceerd naar de DAEB- of niet-DAEB-tak op basis van de relatieve verdeling van het aantal verhuureenheden met  

 uitzondering van die zaken die rechtstreeks aan de DAEB-tak of niet-DAEB tak kunnen worden gealloceerd.
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8. Toelichting op de geconsolideerde balans per 
31 december 2018

ACTIVA
VASTE ACTIVA
1. Vastgoedbeleggingen
DAEB vastgoed in exploitatie en niet-DAEB vastgoed in exploitatie

DAEB vastgoed in exploitatie
Niet-DAEB vastgoed in 

exploitatie

2018 2017 2018 2017

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari

Aanschaffingswaarde per 1 januari 344.054 328.427 83.415 83.387

Herwaardering 457.085 493.213 68.840 60.126

Stand per 1 januari 801.139 821.640 152.255 143.513

Mutaties

Opleveringen 23.891 15.852 750 0

Investeringen 2.040 2.676 196 108

Desinvesteringen verkoop -1.268 -2.129 -23 -399

Desinvesteringen sloop -1.254 -6.128 -50 -34

Herwaarderingen 111.728 -30.578 19.922 9.067

Herclassificaties 0 -194 0 0

Totaal mutaties 2018 135.137 -20.501 20.796 8.743

Boekwaarde per 31 december

Aanschaffingswaarde 367.966 344.054 84.348 83.415

Herwaarderingen 568.310 457.085 88.704 68.840

936.276 801.139 173.051 152.255

Uitgangspunten marktwaarde
De onderverdeling van het vastgoed in exploitatie naar vastgoedtype is als volgt:

Op de post DAEB vastgoed in exploitatie heeft foutherstel over 2017 plaatsgevonden welke in de Algemene Grondslagen is toegelicht. 

De impact van dit foutherstel voor DAEB vastgoed in exploitatie is als volgt: De waarde vorig jaar was € 842.525 en wordt € 801.139, een 

verschil van € 41.386.

Op de post niet-DAEB vastgoed in exploitatie heeft eveneens foutherstel over 2017 plaatsgevonden welke in de Algemene Grondslagen is 

toegelicht. De impact van dit foutherstel voor niet-DAEB vastgoed in exploitatie is als volgt: De waarde vorig jaar was € 155.590 en wordt 

€ 152.255, een verschil van € 3.335.

2018 x € 1.000 2017 x € 1.000 Waarderings variant

Eengezinswoningen 456.913 395.405 basis

Meergezinswoningen 622.691 529.252 basis

Parkeergelegenheden 9.869 10.498 basis

Bedrijfsmatig onroerend goed 8.908 8.737 full

Maatschappelijk onroerend goed 1.439 1.377 full

Zorgvastgoed (intramuraal) 9.509 8.125 full

Totaal 1.109.327 953.394
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Bij het bepalen van de marktwaarde in verhuurde staat is gebruik gemaakt van meerdere macro economische parameters en of 

schattingen. Het handboek modelmatig waarderen marktwaarde bepaalt de marktwaarde van de onroerende zaken in exploitatie op basis 

van de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen (Discounted Cash Flow methode). De toekomstige kasstromen worden 

bepaald aan de hand van een doorexploitatie- en een uitpondscenario.

Bij het doorexploitatiescenario is de veronderstelling dat het volledige complex in exploitatie blijft

gedurende de DCF-periode. Bij het uitpondscenario is de veronderstelling dat na mutatie tot verkoop van individuele woningen tegen 

leegwaarde wordt overgegaan.

De berekening wordt uitgevoerd over een DCF-periode van vijftien jaar. In het doorexploiteerscenario wordt

de huur bij mutatie aangepast naar de markthuur of de maximale huur, afhankelijk of de woongelegenheid bij mutatie is te liberaliseren.

• Indien de maximale huur lager dan of gelijk is aan de huurliberalisatiegrens, dan is de nieuwe huur het minimum van de markthuur en  

 de maximale huur volgens het woningwaarderingsstelstel.

• Indien de maximale huur hoger is dan liberalisatiegrens, dan is de nieuwe huur de markthuur. 

Om de te verwachten kasstromen in de DCF-berekening te bepalen, wordt gebruik gemaakt van de macro-economische parameters:

Parameters woongelegenheden 2018 2019 2020 2021 2022 e.v.

Prijsinflatie 1,60 % 2,50 % 2,30 % 2,20 % 2,00 %

Looninflatie 2,00 % 2,90 % 2,80 % 2,70 % 2,50 %

Bouwkostenstijging 5,60 % 5,90 % 2,80 % 2,70 % 2,50 %

Leegwaardestijging 10,70 % 6,35 % 2,00 % 2,00 % 2,00 %

Instandhoudingsonderhoud per vhe - EGW (€) 809 857 881 904 927

Instandhoudingsonderhoud per vhe - MGW (€) 853 903 929 954 978

Instandhoudingsonderhoud per vhe -  
Studenteneenheid (€)

531 562 578 594 609

Instandhoudingsonderhoud per vhe - 
Zorgeenheid (extr.muraal) (€)

741 785 807 828 849

Mutatieonderhoud per vhe - EGW (€) 883 935 961 987 1.012

Mutatieonderhoud per vhe - MGW (€) 663 702 722 741 760

Mutatieonderhoud per vhe - Studenteneenheid  (€) 199 211 217 222 228

Mutatieonderhoud per vhe - Zorgeenheid 

(extr.muraal) (€) 663 702 722 741 760

Beheerkosten per vhe - EGW (€) 436 447 457 467 477

Beheerkosten per vhe - MGW (€) 428 439 449 459 468

Beheerkosten per vhe - Studenteneenheid (€) 403 413 423 432 441

Beheerkosten per vhe - Zorgeenheid 
(extr.muraal) (€)

395 405 414 423 432

Gemeentelijke OZB (% van de WOZ) 0,09 % 0,09 % 0,10 % 0,10 % 0,10 %

Belastingen, verzekeringen en overige 
zakelijke lasten (% van de WOZ)

0,12 % 0,12 % 0,13 % 0,13 % 0,13 %

Verhuurderheffing (% van de WOZ) 0,59 % 0,56 % 0,59 % 0,59 % 0,59 %

Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar 1,00 % 1,20 % 1,30 % 0,50 %

Huurderving (% van de huursom) 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 %

Mutatiekans bij doorexploiteren 1,00 % 6,58 % 6,64 % 6,64 % 6,64 %

Mutatiekans bij uitponden 6,61 % 7,36 % 6,62 % 6,61 % 6,61 %

Verkoopkosten bij uitponden (% van de 
leegwaarde)

7,32 % 1,50 % 1,50 % 1,50 % 1,50 %
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Inschakeling taxateur
Jaarlijks wordt 1/3 deel van de onroerende zaken in exploitatie, met betrekking tot het bedrijfsmatig-, het maatschappelijk- en het 

zorgvastgoed, getaxeerd door een onafhankelijke en ter zake deskundige externe taxateur, ingeschreven bij het Nederlands Register 

Vastgoed Taxateurs. Dit betekent dat elk derde deel van de onroerende zaken in exploitatie minimaal eens per drie jaar opnieuw wordt 

getaxeerd. Het taxatierapport en het taxatiedossier waarin de waardering en de daarbij gehanteerde aanpassingen ten opzichte van de 

basisvariant zijn onderbouwd en vastgelegd zijn in het bezit van Dunavie en op aanvraag beschikbaar voor de Autoriteit woningcorporaties.

Toepassing vrijheidsgraden
Dunavie heeft voor een gedeelte van haar vastgoedbezit (bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed) verplicht de full versie van het 

Handboek toegepast. De reikwijdte, aard en omvang van de aanpassingen zijn van toepassing op meerdere complexen, derhalve worden de 

gehanteerde vrijheidsgraden hierna schematisch op portefeuilleniveau toegelicht. Indien en voor zover op complexniveau is afgeweken van 

de vrijheidsgraden op portefeuilleniveau, dan wordt dit separaat toegelicht.

Voor splitsingskosten is een norm gehanteerd van € 518 per te splitsen eenheid. De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting 

alsmede notaris- en registratiekosten, bedragen 7% van de berekende waarde van een verhuureenheid.

Parameters bedrijfsmatig en
maatschappelijk onroerend goed

2018 2019 2020 2021 2022 e.v.

Instandhoudingsonderhoud per m2 bvo (€) 5 6 6 6 6

Mutatieonderhoud per m2 bvo (€) 9 10 10 10 10

Beheerkosten % van de markthuur - BOG 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 %

Beheerkosten % van de markthuur - MOG 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 %

Gemeentelijke OZB (% van de WOZ) 0,30 % 0,31 % 0,32 % 0,32 % 0,33 %

Belastingen, verzekeringen en overige 
zakelijke lasten (% van de WOZ) 0,13 % 0,14 % 0,14 % 0,14 % 0,14 %

Disconteringsvoet: 8,46 % 8,46 % 8,46 % 8,46 % 8,46 %

Parameters parkeerplaatsen 2018 2019 2020 2021 2022 e.v.

Instandhoudingsonderhoud - parkeerplaats (€) 50 53 54 54 57

Instandhoudingsonderhoud - garagebox (€) 166 176 181 186 190

Beheerkosten - parkeerplaats (€) 26 27 27 28 28

Beheerkosten - garagebox (€) 37 38 39 40 40

Gemeentelijke OZB (% van de WOZ) 0,09 % 0,09 % 0,09 % 0,10 % 0,10 %

Belastingen, verzekeringen en overige 
zakelijke lasten (% van de WOZ) 0,24 % 0,25 % 0,26 % 0,26 % 0,27 %

Disconteringsvoet: 6,30 % 6,30 % 6,30 % 6,30 % 6,30 %

Parameters intramuraal zorgvastgoed 2018 2019 2020 2021 2022 e.v.

Instandhoudingsonderhoud - per m2 bvo (€) 9 9 9 10 10

Mutatieonderhoud - per m2 bvo (€) 11 11 12 12 12

Beheerkosten (€) 395 405 414 423 432

Gemeentelijke OZB (% van de WOZ) 0,09 % 0,09 % 0,09 % 0,10 % 0,10 %

Belastingen, verzekeringen (% van de WOZ) 0,24 % 0,25 % 0,26 % 0,26 % 0,27 %

Disconteringsvoet: 8,46 % 8,46 % 8,46 % 8,46 % 8,46 %

 

102

Jaarrekening



Ten slotte wordt hier opgemerkt dat bij de gehanteerde vrijheidsgraden zoveel als mogelijk aansluiting is gezocht bij het document “Best 

Practices vrijheidsgraden behorende bij het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde”, dat tot stand is gekomen op basis van een 

samenwerking tussen diverse gespecialiseerde partijen.

De hierna genoemde vrijheidsgraden hebben betrekking op de mate van afwijking ten opzichte van de basisvariant.

Markthuur(stijging)
Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur heeft op complexniveau referenties geraadpleegd, uit de NVM-database teneinde marktconforme 

markthuur(stijgingen) voor de getaxeerde BOG/MOG-objecten in de taxaties te kunnen verwerken.

Exit yield
Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur acht een inschatting van de exit yield op basis van het model van de taxateur (waarbij onder meer 

de aanwezige huurpotentie als uitgangspunt wordt gehanteerd) beter passend en tot meer marktconforme waarderingsuitkomsten komend.

Leegwaarde(stijging)
Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

Disconteringsvoet
Deze vrijheidsgraad is wel toegepast. Taxateur is van mening dat de disconteringsvoet die tot stand komt op grond van de basisversie 

onvoldoende recht doet aan de afwijkende risicoprofielen van de complexen onderling, en heeft derhalve per complex een inschatting 

gemaakt van de disconteringsvoet.

Mutatie- en verkoopkans
Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

Onderhoud
Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur acht een inschatting van regulier onderhoud op basis van de

Vastgoedtaxatiewijzer 2016 beter passend.

Technische splitsingskosten

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

Bijzondere omstandigheden
Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

Erfpacht
Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

Exploitatiescenario
Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

Schattingen
Gelet op de huidige marktomstandigheden kunnen toekomstige marktontwikkelingen waarop zowel door interne als door externe taxateurs 

gehanteerde aannames en schattingen ter bepaling van de reële waarde van de vastgoedbeleggingen zijn gebaseerd, ten opzichte van de 

werkelijk te verwachten marktontwikkelingen van significante invloed zijn op de uitkomsten van de huidige waardering in de jaarrekening.

Om inzicht te geven in de effecten van redelijkerwijs mogelijke wijzigingen in belangrijke parameters op de reële waarde, is ten aanzien 

van de woningen] gewaardeerd volgens de DCF-methode, de volgende gevoeligheidsanalyse opgenomen (NB: neem in overzicht alleen de 

parameters op met de grootste uitslag):
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Overige informatie
Zekerheden en beperkingen
Zonder toestemming van het WSW is het de corporatie niet toegestaan om de woningen die met door het WSW geborgde leningen zijn 

gefinancierd te bezwaren met een beperkt recht (recht van pand/hypotheek, recht van opstal, recht van erfpacht, recht van vruchtgebruik) of 

de verplichting aan te gaan om deze woningen met een zekerheidsrecht te bezwaren (positieve hypotheekverklaring). Als gevolg hiervan zijn 

de woningen die met geborgde leningen zijn gefinancierd, niet met hypothecaire zekerheden bezwaard. Daarnaast heeft het WSW recht van 

eerste hypotheek op de woningen van de corporatie betreffende de door het WSW geborgde financiering.

Voor de door het WSW verstrekte borgstelling heeft de corporatie een obligoverplichting gebaseerd op de omvang van de door het WSW 

geborgde leningen. Deze obligoverplichting is in de toelichting op de geconsolideerde balans vermeld onder de Niet in de balans opgenomen 

verplichtingen en activa.

Juridische en feitelijke verplichtingen inzake de waardering van het vastgoed
Aangezien de corporatie zich jegens de gemeente tot en met 2019 heeft verplicht om 1.000 woningen uit de categorie duur/betaalbaar 

opnieuw te verhuren in de prijsklasse betaalbaar en niet te verkopen, is de marktwaarde voor dit deel van de vastgoedportefeuille bepaald op 

basis van het scenario doorexploiteren, uitgaande van een niet-marktconforme verhuur aan deze doelgroep.

WOZ-informatie
De WOZ-waarde bedraagt ultimo 2018 € 1.345.000.000,- (2017: € 1.295.000.000,-).

Sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie bestemd voor verkoop
De corporatie heeft voor de eerstkomende vijf jaar een verkoopplan opgesteld waarin 50 woningen bestemd zijn voor verkoop. Hiervan 

zullen naar verwachting 10 woningen in het komend boekjaar worden verkocht. De verwachte opbrengstwaarde van deze woningen bedraagt 

in totaal € 2,1 miljoen en de boekwaarde op basis van marktwaarde in verhuurde staat is € 1,5 miljoen.

Beleidswaarde
De beleidswaarde is van de marktwaarde afgeleid in overeenstemming met de uitgangspunten zoals deze door de Autoriteit Wonen (‘Aw’) en 

het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (‘WSW’) zijn voorgeschreven.

Het WSW en de Aw hebben in het kader van het nieuwe integraal toezichtskader besloten om met ingang van het boekjaar 2018 de in 

voorgaande jaren gehanteerde bedrijfswaarde te vervangen door een nieuw waardebegrip, de beleidswaarde. Corporaties vermelden met 

ingang van het jaarverslag 2018 de beleidswaarde in plaats van de bedrijfswaarde in de toelichting van de jaarrekening. In het bestuursverslag 

wordt een beleidsmatige beschouwing opgenomen.

De beleidswaarde sluit aan op het beleid van Dunavie en beoogt inzicht te geven in de verdiencapaciteit van haar vastgoed in exploitatie, 

uitgaande van dit beleid. Onder de beleidswaarde wordt verstaan de contante waarde van de aan een actief of samenstel van activa 

(kasstroom genererende eenheden) toe te rekenen toekomstige kasstromen uitgaande van het beleid van Dunavie.

De grondslagen voor de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie (zelfstandige- en onzelfstandige woongelegenheden) komen overeen 

met de grondslagen voor de bepaling van de marktwaarde, met uitzondering van:

Gehanteerd in reële 
waarde

Stel mogelijke 
afwijking Effect op reële waarde

x €1.000  in % reële waarde

Huurverhoging 2,60% -1,00% -6,500 -0,60%

Huurharmonisatie 2,50% -1,00% -8,200 -0,80%

Mutatiegraad 7,04% -1,00% -42,800 -3,90%

Disconteringsvoet 6,36% -1,00% 12,900 1,20%
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1 Enkel uitgaan van het doorexploiteerscenario, derhalve geen rekening houden met een uitpondscenario en geen rekening houden met   

 voorgenomen verkopen van vastgoed in exploitatie.

2 Inrekening van de intern bepaalde streefhuur in plaats van de markthuur, vanaf het ingeschatte moment van (huurders)mutatie. De s

 treefhuur betreft de huur die volgens het beleid van de corporatie bij mutatie in rekening wordt gebracht, passend binnen de geldende  

 wet- en regelgeving, feitelijke beklemmingen en prestatieafspraken met gemeenten. Dunavie hanteert in haar beleid een streefhuur van  

 79% van de maximaal redelijke huur voor DAEB woningen en 93% voor niet DAEB woningen.

3  Inrekenen van toekomstige onderhoudslasten, bepaald overeenkomstig het (onderhouds-)beleid van de corporatie en het als onderdeel  

 daarvan vastgestelde meerjaren onderhoudsprogramma voor het vastgoedbezit, in plaats van onderhoudsnormen in de markt. Dunavie  

 hanteert hierbij de volgende uitgangspunten ten opzichte van de marktwaarde:

  a. De gemiddelde norm voor planmatig onderhoud is ontleend aan de meerjaren onderhoudsbegroting met een looptijd van  

      50 jaar.

  b. De overige normen zijn gelijk aan de parameterbrief van oktober 2018.

  c. De norm serviceonderhoud is niet opgenomen in de beleidswaarde omdat hier een bijdrage van huurders tegenover staat.

  d. Naast bovenstaande directe kosten zijn ook de indirecte kosten toegerekend waarbij onderscheid gemaakt is naar DAEB  

      en niet-DAEB.

 De gemiddelde onderhoudskosten bedragen voor DAEB € 1.597 en voor niet-DAEB € 1.893 per jaar/ woning. De gemiddelde    

 onderhoudskosten in de marktwaarde bedraagt € 959

4  Inrekenen van toekomstige verhuur- en beheerlasten in plaats van marktconforme lasten ter zake. Hieronder worden verstaan de  

 directe en indirecte kosten die rechtstreeks zijn te relateren aan de verhuur- en beheeractiviteiten van de corporatie en zoals deze  

 worden opgenomen onder het hoofd ‘lasten verhuur en beheeractiviteiten’ in de resultatenrekening. Dunavie hanteert hierbij de  

 volgende uitgangspunten ten opzichte van de marktwaarde:

 De indirecte beheerskosten inclusief onroerend zaak belasting en verzekering zijn toegerekend naar DAEB en niet DAEB op basis van  

 vastgestelde verdeelsleutels en bedragen respectievelijk gemiddeld € 1.004 en € 1.065 per woning/jaar. De gemiddelde beheerlasten in  

 de marktwaarde bedragen gemiddeld € 818 per woning/jaar.

 De beleidswaarde van BOG / MOG / ZOG is gelijk aan de marktwaarde en hierbij wordt dus verondersteld dat de marktuitgangspunten  

 overeenkomen met de eigen beleidsuitgangspunten.

Voor zover afwijkend voor de bepaling van de marktwaarde in verhuurde staat gehanteerde uitgangspunten, zijn de gehanteerde 

uitgangspunten voor de toekomstige exploitatie - zoals toegepast voor de bepaling van de beleidswaarde van de activa in exploitatie 

- afgeleid van de meerjarenbegroting (ontwikkeling streefhuur, onderhoudslasten en de lasten van verhuur & beheer) en geënt op de 

wettelijke voorschriften opgenomen in RTiV artikel 151.

Dunavie heeft hierbij uitgangspunten bepaald die mede van invloed zijn op de beleidswaarde. Wijzigingen van deze uitgangspunten zijn 

derhalve van invloed op deze waarde.

De beleidswaarde is eerst gedurende 2018 ingevoerd, waarbij dit waardebegrip nog in ontwikkeling is. Verdere ontwikkeling van dit 

waardebegrip door de Aw en WSW zal kunnen leiden tot aanpassingen in de beleidswaarde in komende perioden, denk aan de nadere 

aanscherping van het begrip onderhoud / verbetering en beheerlasten.

Voor de beleidswaarde zijn overeenkomstig RJ 645 in de jaarrekening 2018 geen vergelijkende cijfers opgenomen.

Beleidswaarde
De beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie is gebaseerd op de methodiek zoals opgenomen in het Handboek en bedraagt per  

31 december 2018 € 584 miljoen.
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Per 31 december 2018 is in totaal € 530 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in het eigen vermogen begrepen (2017: € 404 miljoen) 

uit hoofde van de waardering van het vastgoed in exploitatie tegen marktwaarde in verhuurde staat. De waardering van dit vastgoed is 

in overeenstemming met het Handboek modelmatig waarderen bepaald en is daarmee conform de in de Woningwet voorgeschreven 

waarderingsgrondslag en daaruit afgeleide ministeriële besluiten geldend ten tijde van het opmaken van de jaarverslaggeving.

Uitgaande van waardering tegen beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie is een bedrag van € 525 miljoen in het eigen vermogen 

begrepen dat op basis van het beleid van de corporatie niet kan worden gerealiseerd. De realisatie van het verschil tussen marktwaarde en 

beleidswaarde is sterk afhankelijk van het te voeren beleid van Dunavie.

Effect aanpassing streefhuurbeleid op beleidswaarde
Het streefhuurbeleid van 79% voor de DAEB-categorie staat op gespannen voet met de prestatieafspraken rondom het thema 

betaalbaarheid. Daarom is er een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd op de streefhuur. Wanneer Dunavie haar streefhuur voor DAEB-woningen 

aanpast van 79% naar 70% en voor niet DAEB-woningen van 93% naar 90% heeft dit forse consequenties voor de beleidswaarde. De totale 

beleidswaarde daalt dan van € 584,2 miljoen met € 93,5 miljoen naar € 490,7 miljoen. Dit is 44% van marktwaarde verhuurde staat.

De mogelijkheden voor de corporatie om vrijelijk door (complexgewijze) verkoop of huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde staat van 

het DAEB-bezit in exploitatie te realiseren zijn beperkt door wettelijke maatregelen en maatschappelijke ontwikkelingen zoals demografie 

en ontwikkeling van de behoefte aan sociale (DAEB) huurwoningen. Omdat de doelstelling van de corporatie is om duurzaam te voorzien in 

passende huisvesting voor hen die daar niet zelf in kunnen voorzien, zal van het vastgoed in exploitatie slechts een beperkt deel vervreemd 

worden. Daarnaast zal bij mutatie van de woning slechts in uitzonderingssituaties de huur worden verhoogd tot de markthuur en zijn de 

werkelijke onderhouds- en beheerlasten hoger dan ingerekend in de marktwaarde, voortvloeiend uit de beoogde kwaliteit- en beheersituatie 

van de corporatie.

DAEB vastgoed in exploitatie  
Niet-DAEB vastgoed in  

exploitatie 

x € 1.000 x € 1.000

Marktwaarde per 31 december 2018 936.276 173.051

Aanpassing naar beleid doorexploiteren -78.629 -7.758

Aanpassing naar huurbeleid (max. streefhuur) -309.975 -30.583

Aanpassing onderhoudsnorm naar beleid Dunavie -46.037 -4.542

Aanpassing beheerskosten naar werkelijke uitgaven beheer -43.298 -4.272

Totaal aanpassingen -477.939 -47.154

Beleidswaarde per 31 december 2018 458.337 125.897
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Overige vastgoedbeleggingen

Onroerende zaken verkocht onder  
voorwaarden

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor 
eigen exploitatie

2018 2017 2018 2017

Boekwaarde per 1 januari x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Aanschaffingswaarde per 1 januari 26.651 26.579 11.748 9.995

Herwaardering 10.947 8.996 0 0

Stand per 1 januari 37.598 35.575 11.748 9.995

Mutaties

Investeringen 1.339 1.366 23.727 17.476

Inkopen VOV-woningen -2.066 -1.947 0 0

Herwaarderingen 4.149 2.410 0 0

Herclassificaties 0 194 0 0

Overboeking naar vastgoed in exploitatie 0 0 -24.641 -15.852

Overige waardeveranderingen 0 0 -1.853 129

Totaal mutaties 2018 3.422 2.022 -2.766 1.753

Boekwaarde per 31 december

Aanschaffingswaarde 25.924 26.651 8.981 11.748

Herwaarderingen 15.096 10.947 0 0

41.020 37.598 8.981 11.748

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Herclassificatie vastgoed verkocht onder voorwaarden
De post herclassificatie uit het verloopoverzicht betreft:

• De in het boekjaar teruggekochte VOV-woningen die de bestemming hebben gekregen te worden doorverkocht zonder voorwaarden en  

 ultimo boekjaar nog niet zijn verkocht; deze woningen zijn geherclassificeerd naar “Voorraden” tegen verkrijgingsprijs, zijnde de  

 getaxeerde leegwaarde onder aftrek van de contractuele korting op moment van afwikkeling van de terugkoopverplichting; de  

 woningen zijn onder de “Voorraden” opgenomen als vastgoed bestemd voor verkoop en worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen  

 verkrijgingsprijs of lagere verwachte opbrengstwaarde.

• De in het boekjaar teruggekochte VOV-woningen die in hetzelfde boekjaar zijn doorverkocht zonder voorwaarden; herclassificatie vindt  

 plaats met als kostprijs van de verkoop de getaxeerde leegwaarde onder aftrek van de contractuele korting op moment van afwikkeling  

 van de terugkoopverplichting; de opbrengstwaarde minus de kostprijs van deze woningen is in het resultaat verantwoord onder de post  

 Resultaat verkoop vastgoedportefeuille.

• Indien een eerder onder voorwaarden verkochte onroerende zaak wordt teruggekocht ten behoeve van de eigen exploitatie, vindt  

 herclassificatie plaats van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden naar onroerende zaken in exploitatie. De onroerende zaken in  

 exploitatie worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op basis van het handboek. Een eventuele waardevermeerdering of  

 -vermindering van de boekwaarde van de onroerende zaken bij terugkoop wordt verantwoord in de winst-en-verliesrekening. 

Gedurende 2018 zijn er geen woningen (2017: 2 woningen) uit het bestaand bezit onder een VOV-regeling aan derden overgedragen. Van de 11 in 

2018 teruggekochte VOV woningen (2017: 11 woningen) zijn er 7 woningen opnieuw onder voorwaarden verkocht (2017: 6 woningen). De overige 

4 woningen zijn zonder voorwaarden verkocht. Het aantal woningen verkocht onder voorwaarden bedraagt ultimo 2018 178 (2017: 182).
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Afschrijvingen
De afschrijvingen op de onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn bepaald volgens de lineaire methode rekening 

houdend met een eventuele restwaarde, onder toepassing van de componentenbenadering en gebaseerd op de volgende verwachte 

gebruiksduur:

• bedrijfsgebouw (exclusief grond): 50 jaar;

• inventaris kantoor: 10 jaar;

• automatisering en vervoer: 5 jaar;

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Grondposities
In deze post zijn strategische grondaankopen ad € 59.000,- (2017: € 59.000,-) begrepen, met het oog op ontwikkeling van vastgoedprojecten 

waarbij nog geen inzicht bestaat in de feitelijke projectontwikkeling. Deze is afhankelijk van Gemeentelijke besluiten. Zodra de grondposities 

daadwerkelijk in ontwikkeling worden genomen vindt herrubricering plaats naar de betreffende actiefposten.

2. Materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

31-12-2018 31-12-2017

x € 1.000 x € 1.000

Onroerende en roerende zaken ten dienste van 
de exploitatie

Bedrijfsgebouw 2.451 2.515

Automatisering 419 582

Onroerende en roerende zaken ten dienste 
van de exploitatie

262 261

3.132 3.358

2018 2017

Boekwaarde per 1 januari  x € 1.000 x € 1.000

Aanschaffingswaarde per 1 januari 8.707 8.475

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -5.348 -4.898

Stand per 1 januari 3.358 3.577

Mutaties

Investeringen 298 1.086

Desinvesteringen 0 -855

Terugname afschrijving desinvestering 0 163

Afschrijvingen -524 -613

Totaal mutaties 2018 -226 -219

Boekwaarde per 31 december

Aanschaffingswaarde 9.005 8.707

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -5.873 -5.348

3.132 3.358
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3. Financiële vaste activa

x € 1.000 x € 1.000

Deelneming Woningnet N.V.

Deelneming WoningNet NV te Amsterdam 1 1

Latente belastingvordering(en)

Latente belasting-vorderingen 0 5.906

Bij een aantal jaarrekeningposten is sprake van tijdelijke verschillen tussen de waardering van activa en passiva volgens 

jaarrekeninggrondslagen en fiscale grondslagen. Verder is sprake van fiscaal compensabele verliezen. De hieruit voortvloeiende latente 

belastingverplichtingen worden aldaar toegelicht.

De overige financiële activa bestaat uit:

Een aanvullende overeenkomst die met ABN-AMRO is afgesloten. De treshold van € 5 miljoen voor een periode van vijf jaar is omgezet in 

een bijstortingsplafond (Cap) van € 4 miljoen. De storting heeft plaatsgevonden in november 2016. Overeengekomen is dat over de Cap geen 

renteverrekening plaatsvindt. Na deze vijf jaar geldt minimaal weer de oorspronkelijke treshold-afspraak.

VLOTTENDE ACTIVA
4. Voorraden

Betreft de voorraad onderhoudsmaterialen van de Technische Dienst in het magazijn en de servicewagens.

5. Vorderingen

31-12-2018 31-12-2017

Overige financiële vaste activa x € 1.000 x € 1.000

Bijstortverplichting 4.000 4.000

Overige financiële activa 9 9

4.009 4.009

Overige voorraden 85 89
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Huurdebiteuren 856 823

Huurdebiteuren 856 823

Voorziening wegens oninbaarheid -266 -248

591 576

Belastingen

Vennootschapsbelasting boekjaar 408 762

Vennootschapsbelasting vorig boekjaar 0 -358

408 404

Overige vorderingen

Overige vorderingen 40 58

Leveranciers 0 213

40 271



Bij het opstellen van de jaarrekening 2017 is niet de juiste berekeningswijze gevolgd voor het berekenen van de mutatie herwaardering 

vastgoed onder voorwaarden over dat jaar. Bij de berekening van het verschil (indien positief) tussen de opnieuw vastgestelde leegwaarde 

en de boekwaarde op basis van de oude grondslag, is vorig jaar geen rekening gehouden met de aftrek van de contractuele korting die bij 

de verkoop onder voorwaarden is vastgelegd. Deze contractuele korting dient in mindering te worden gebracht op de nieuw vastgestelde 

leegwaarde. De aanpassing op de herwaarderingsreserve VOV van 2017 is in de vergelijkende cijfers over 2017 doorgevoerd.

Op de herwaarderingsreserve heeft foutherstel over 2017 plaatsgevonden welke in de Algemene Grondslagen is toegelicht. De impact van dit 

foutherstel voor de herwaarderingsreserve is als volgt: De waarde vorig jaar was € 451.870 en wordt € 412.639, een verschil van € 39.231.

Overlopende activa

6. Liquide middelen

PASSIVA  
7. Eigen vermogen

31-12-2018 31-12-2017

x € 1.000 x € 1.000

Diversen 467 1.239

Te ontvangen opbrengst verkopen 465 739

Vooruitbetaalde kosten 0 424

Overige overlopende posten 2 77

467 1.239

Banken 13.786 30.911

31-12-2018 31-12-2017

Herwaarderingsreserve x € 1.000 x € 1.000

Herwaarderingsreserve vastgoed verkocht onder 
voorwaarden 12.027 8.340

Herwaarderingsreserve vastgoed in exploitatie 530.386 404.299

542.413 412.639

Het waardering-
sreserve vastgoed 

verkocht onder voor-
waarden

Het waarderingsreserve vast-
goed in exploitatie

totaal

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Stand per 1 januari 2018 8.340 404.299 412.639

Mutatie herwaardering VOV 3.687 0 3.687

Mutatie herwaardering vastgoed 
in exploitatie 0 126.087 126.087

Stand per 31 december 2018 12.027 530.386 542.413
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2018 2017

x € 1.000 x € 1.000

Stand per 1 januari 412.639 437.296

Mutatie herwaardering VOV 3.687 -4.320

Mutatie herwaardering vastgoed in exploitatie 126.087 -20.337

Stand per 31 december 542.413 412.639

2018 2017

x € 1.000 x € 1.000

Stand per 1 januari 459.386 433.380

Resultaatbestemming boekjaar 30.566 26.006

Effect aanpassing belastingtarief -30.645 0

Stand per 31 december 459.307 459.386

De herwaarderingsreserve sociaal vastgoed en commercieel vastgoed in exploitatie betreft het positief verschil tussen de boekwaarde 

op basis van de marktwaarde (op basis van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde) en de boekwaarde op basis van 

historische kosten, inclusief het effect van belastingen op het vermogen, resultaat en aanpassing van het vennootschapsbelastingtarief 

in komende jaren naar 20,5% vanaf 2021. Deze aanpassing van het belastingtarief zorgt voor terugname vanuit de overige reserve naar de 

herwaarderingsreserve van €30,6 miljoen waarvan € 30,0 miljoen betrekking heeft op vastgoed in exploitatie en € 0,6 miljoen op vastgoed 

verkocht onder voorwaarden.

Overige reserves

Op de overige reserves heeft foutherstel over 2017 plaatsgevonden welke in de Algemene Grondslagen is

toegelicht. De impact van dit foutherstel voor de overige reserves is als volgt: De waarde vorig jaar was

€ 464.876 en wordt € 459.386, een verschil van € 5.490.

Het bestuur stelt aan de raad van commissarissen voor het resultaat over het boekjaar 2018 ad € 129,695 miljoen als volgt te bestemmen:

• Het gerealiseerde resultaat over het boekjaar 2018 ad € -0,079 miljoen in mindering te brengen op de overige reserves.

• Het niet-gerealiseerde resultaat ad € 129,774 miljoen (bestaande uit € 126,087 miljoen niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed  

 in exploitatie en € 3,687 miljoen niet-gerealiseerde waardeveranderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden) ten gunste van  

 de herwaarderingsreserve te brengen. 

De resultaatbestemming is, onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad van Commissarissen, in de jaarrekening verwerkt.

8. Voorzieningen
Onrendabele investeringen en herstructureringen

Stand per 1 januari 3.967 4.741

Dotatie 1.042 4.403

Onttrekking -2.580 -5.071

Vrijval 0 -106

Stand per 31 december 2.430 3.967
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Pensioenvoorziening
De gehanteerde pensioenregeling van de toegelaten instelling en haar groepsmaatschappijen is ondergebracht bij het 

bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). De belangrijkste kenmerken van deze pensioenregeling 

zijn:

• Er is sprake van een ouderdoms- en nabestaandenpensioen;

• Er is sprake van een middelloonregeling;

• De pensioenleeftijd is afhankelijk van de AOW pensioenleeftijd;

• De regeling kent zowel een levenslang als een tijdelijk partner- en wezenpensioen waarbij het partner- en wezenpensioen is verzekerd op  

 risicobasis;

• Voor het ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen stelt het bestuur van het pensioenfonds jaarlijks een premie vast met  

 een maximum van 25% van de ouderdomspensioengrondslag;

• Als de middelen van het pensioenfonds het toelaten, zal het bestuur van het pensioenfonds de opgebouwde aanspraken van (gewezen)  

 deelnemers en de ingegane pensioenen aanpassen overeenkomstig de consumentenprijsindex voor alle huishoudens. De  

 toeslagverlening is voorwaardelijk. Er is geen recht op toeslagverlening en het is voor langere termijn niet zeker of en in  

 hoeverre toeslagverlening zal plaatsvinden. Het bestuur van het pensioenfonds beslist jaarlijks in hoeverre pensioenuitkeringen en  

 pensioenaanspraken worden aangepast. 

 

De belangrijkste kenmerken van de uitvoeringsovereenkomst zijn:

• Deelneming in het ondernemingspensioenfonds is verplicht gesteld voor de werknemers en directie van Stichting Dunavie en haar  

 Nederlandse groepsmaatschappijen.

• Stichting Dunavie en haar Nederlandse groepsmaatschappijen zijn uitsluitend verplicht tot betaling van de vastgestelde premies. In geen  

 geval is een verplichting tot bijstorting of recht op teruggave/premiekorting. Derhalve is geen voorziening opgenomen.

De (maand)dekkingsgraad van SPW bedraagt ultimo 2018 110,3% (ultimo 2017: 115,8%). De beleidsdekkingsgraad bedraagt ultimo 2018 115,9% 

(ultimo 2017: 113,4%). Met deze beleidsdekkingsgraad voldoet het pensioenfonds aan de minimaal vereiste 104,1% die is voorgeschreven 

door De Nederlandse Bank (DNB). Er is daarom geen sprake van een dekkingstekort. Omdat de beleidsdekkingsgraad lager is dan de 

vereiste dekkingsgraad van 125,5% is er wel sprake van een reservetekort. Zolang er een reservetekort is wordt jaarlijks een herstelplan bij de 

toezichthouder ingediend waarmee wordt aangetoond dat SPW binnen 10 jaar uit het reservetekort kan komen.

Tevens heeft het bestuur van het pensioenfonds in 2017 besloten de opgebouwde aanspraken van (gewezen) deelnemers en de 

ingegane pensioenen per 1 januari 2018 te verhogen met een gedeeltelijke toeslag. Er was ruimte voor een gedeeltelijke toeslag omdat 

de beleidsdekkingsgraad per eind oktober 2017 hoger was dan 110%. Het fonds had echter onvoldoende middelen voor een volledige 

toeslag. Daarvoor moet de beleidsdekkingsgraad hoger zijn dan 128%. Voor gewezen deelnemers en pensioengerechtigden betekende 

de gedeeltelijke toeslag een verhoging van de opgebouwde aanspraken met 0,22%. De ambitie van het fonds was 1,40%. Voor actieve 

deelnemers is geen toeslag verleend, doordat er in de branche Woningcorporaties geen sprake is geweest van een loonstijging in de periode 

van 31 juli 2016 tot en met 31 juli 2017.

Latente belastingverplichtingen

Bij een aantal jaarrekeningposten is sprake van tijdelijke verschillen tussen de waardering van activa en passiva volgens 

jaarrekeninggrondslagen en fiscale grondslagen. Verder is sprake van fiscaal compensabele verliezen. De hieruit voortvloeiende latente 

belastingverplichtingen worden hierna toegelicht.

Van de voorziening wordt een bedrag van € 0,8 miljoen (2017: € 1,3 miljoen) naar verwachting binnen één jaar gerealiseerd.

31-12-2018 31-12-2017

Latente belastingverplichtingen x € 1.000  x € 1.000

5.012 892
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Vastgoed in exploitatie
Ten aanzien van het DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie is sprake van een waarderingsverschil tussen de commerciële en fiscale 

boekwaarde. De marktwaarde van het vastgoed in exploitatie bedraagt ultimo 2018 € 1.109 miljoen. De fiscale boekwaarde bedraagt ultimo 

2018 € 1.066 miljoen. Ultimo 2017 was de marktwaarde € 953 miljoen en de fiscale waarde € 1.042 miljoen.

Projecten in ontwikkeling 
Bij projectontwikkeling kan de fiscale waardering afwijken van de commerciële waardering vanwege voor de sector geldende fiscale 

waarderingsvoorschriften volgens de Vaststellingsovereenkomsten VSO 1 en 2. Voor het waarderingsverschil is in de jaarrekening een actieve 

latentie gevormd. De actieve latentie ad € 1,4 miljoen is tegen de nominale waarde opgenomen.

Leningen o/g en u/g 
In de jaarrekening is voor de leningenportefeuille een latente belastingvordering tegen de nominale waarde verantwoord voor het verschil 

tussen de waardering die de fiscus toepast (i.c. reële waarde) en de waardering zoals toegepast in de jaarrekening (geamortiseerde kostprijs). 

De latentie ad € 0,2 miljoen loopt af over de resterende looptijd van de leningen.

Embedded derivaten 
In de jaarrekening is voor de embedded derivaten een verschil verantwoord ad € 1,9 miljoen tussen de waardering die de fiscus toepast en de 

waardering zoals toegepast in de jaarrekening. De latentie loopt af over de resterende looptijd van de derivaten en is tegen nominale waarde 

verantwoord.

Fiscaal verrekenbare verliezen 
Er wordt een latente belastingvordering uit hoofde van fiscaal compensabele verliezen gevormd voor zover er voldoende sterke aanwijzingen 

zijn dat er in de toekomst voldoende fiscale winst beschikbaar zal zijn ter realisatie van de latente vordering. In de jaarrekening is hiervoor 

een latente belastingvordering tegen de nominale waarde verantwoord. Ultimo 2018 is sprake van een verrekenbaar verlies van € 4,6 miljoen 

(2017: € 15,9 miljoen). In de jaarrekening 2017 was sprake van een verrekenbaar verlies van € 13,9 miljoen. Dit bedrag is bijgesteld naar 

aanleiding van de aangifte vennootschapsbelasting 2016.

De voorziening betreft ook de berekende latente belastingverplichting over de herinvesteringsreserve (HIR) waar fiscaal rekening 

mee mag worden gehouden. De verwachting is dat deze reserve fiscaal wordt aangewend voor toekomstige investeringen. De latente 

belastingverplichting is nominaal gewaardeerd.

Van de voorziening wordt een bedrag van € 0,3 miljoen (2017: € 1,3 miljoen) naar verwachting binnen één jaar gerealiseerd.

Stand latente belastingverplichting tot waardering gebracht
De latente belastingvorderingen opgenomen in de geconsolideerde balans en de hiermee samenhangende latente belastinglasten/-baten in 

de geconsolideerde winst-en-verliesrekening zijn als volgt te specificeren:

Latente belastingverplichting:

Balans Winst-en-verliesrekening

2018 2017 2018 2017

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Beschikbare voorwaartse verliescompensatie  

Verrekenbare/belastbare tijdelijke verschillen uit 

hoofde van vastgoedbeleggingen  

Verrekenbare/belastbare tijdelijke verschillen uit 

hoofde van onderhanden projecten  

Verrekenbare/belastbare tijdelijke verschillen  

uit hoofde van derivaten 

Overige verrekenbare tijdelijke verschillen

-946  

 

8.840 

  

-1.424  

 

-2.129 

671

-3.389 

 

0 

 

0 

 

-2.509 

882

-2.443 

 

-8.840  

1.424  

-380 

211

3.389 

 

-223

 

0  

-397

62

Totaal latente belastingverplichtingen 5.012 -5.015 -10.027 2.831

113

Jaarrekening



Onder de Latente belastingverplichting een post opgenomen uit hoofde van beschikbare voorwaartse verliescompensatie ter grootte van  

€ 946 (2017: € 3.389). Dit is het gevolg van het verlies geleden in het jaar 2013, waarbij het waarschijnlijk is dat er voldoende toekomstige 

fiscale winst beschikbaar zal zijn binnen de fiscale eenheid om het verlies te compenseren voor de expiratiedatum.

Omdat het tarief voor de vennootschapsbelasting de komende jaren daalt van 25% naar 20,5% vanaf 2021 is bij de berekening van de latenties 

gerekend met een gemiddeld tarief van 20,5%, daarbij rekening houdende met de looptijd.

De latenties uit hoofde van tijdelijke verschillen, zijn gebaseerd op de volgende nominale waarderingsverschillen ultimo 2018:

In bovenstaande specificatie is het bedrag uit hoofde van beschikbare voorwaartse verliescompensatie ter grootte van € 946 niet 

meegenomen aangezien deze niet tot de tijdelijke verschillen behoort.

9. Langlopende schulden

Langlopende schulden met een resterende looptijd van minder dan één jaar, waaronder de aflossingsverplichtingen voor komend jaar, zijn 

verantwoord onder de kortlopende schulden.

Zekerheden
Van de leningen bij kredietinstellingen is het volledige bedrag ad € 115 miljoen (2017: idem, € 119 miljoen) geborgd door het WSW.

Voor de door het WSW geborgde leningen heeft Dunavie zich verbonden het onderliggend onroerend goed in exploitatie met een actuele 

waarde van € 1,1 miljard niet zonder toestemming te bezwaren, van bestemming te veranderen, te vervreemden of teniet doen gaan.

Aflossingssysteem
De leningen worden afgelost op basis van het lineaire, annuïtaire dan wel het fixe systeem.

Gestructureerde leningen

Jaarrekening Fiscaal Verschil 20,5%

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Waarde van vastgoed in exploitatie 1.109.327 1.066.206 -43.121 -8.840

Waarde van onderhanden projecten 117.575 124.520 6.945 1.424

Waarde van derivaten 124.517 115.946 10.386 2.129

Overige tijdelijke verschillen 2.376 4.850 -2.474 -671

1.353.795 1.311.522 -28.264 -5.958

31-12-2018 Aflossings verplicht-
ing 2019

Resterende looptijd 
> 1 jaar

Resterende looptijd 
> 5 jaar

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Gestructureerde leningen 9.479 0 9.479 0

Leningen kredietinstellingen 115.039 1.547 6.376 107.116

Verplichtingen uit hoofde van onroerende 
zaken verkocht onder voorwaarden

40.950 0 40.950 0

Waarborgsommen 138 0 138 0

165.606 1.547 56.942 107.116

2018 2017

x € 1.000 x € 1.000

Stand per 1 januari 8.907 10.276

Mutatie als gevolg van herwaardering 572 -1.369

Langlopend deel per 31 december 9.479 8.907
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Leningen kredietinstellingen

Rentekasstroomrisico’s leningen kredietinstellingen.
De contractuele renteherzieningsdata of aflossingsdata indien laatstgenoemde eerder liggen en de effectieve rentevoet van de zowel in de 

balans als niet in de balans opgenomen financiële instrumenten van de groep waarover rentekasstroomrisico wordt gelopen, luiden als volgt:

2018 2017

x € 1.000 x € 1.000

Stand per 1 januari 119.134 120.604

Opgenomen gelden 10.000 0

Aflossingen -14.095 -1.471

Stand per 31 december 115.039 119.134

Aflossingsverplichting komend boekjaar -1.547 -1.595

2018 variabele leningen Bedragen x € 1.000

Balanspost < 1 
jaar

2 jaar 3 jaar 4 jaar > 5 jaar Totaal gemiddelde gewogen 
effectieve rente

Financieel vaste Activa

ABN AMRO gestorte cap 4.000 4.000 0%

Totaal 4.000 4.000

Financiele passiva

Krediet instelling rolloverleningen

Krediet instelling basisrenteleningen

12.500

10.000 10.000 3.500 20.000

12.500

43.500

-0,26%

3,55%

Bruto posities 12.500 10.000 10.000 3.500 20.000 56.000 2,70%

Renteswap 12.500 12.500 4,33%

Netto - 6.000 10.000 3.500 20.000 39.500

2017 variabele leningen Bedragen x € 1.000

Balanspost < 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar > 5 jaar Totaal gemiddelde gewogen 
effectieve rente

Financieel vaste Activa

ABN AMRO gestorte cap 4.000 4.000 0%

Totaal 4.000 4.000

Financiele passiva

Krediet instelling rolloverleningen

Krediet instelling basisrenteleningen

25.000

3.500

10.000 10.000 20.000 25.000

43.500

-0,26%

3,61%

Bruto posities 28.500 - 10.000 10.000 20.000 68.500 2,20%

Renteswap 25.000 25.000 4,61%

Netto 3.500 - 6.000 10.000 20.000 39.500
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Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

De terugkoopverplichting uit hoofde van woningen verkocht onder de Koopgarantregeling heeft betrekking op 178 woningen (2017: 182), 

waarvan 27 huurwoningen uit bestaand bezit (2017: 27) en 151 nieuwbouwkoopwoningen (2017: 155).

In de vergelijkende cijfers heeft een aanpassing plaats gevonden ten opzichte van de verantwoording over het verslagjaar 2017. In de 

jaarrekening 2017 werd de waarde van de terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht en de cumulatieve waardeverandering niet op de 

juiste wijze weergegeven. Dit is met de bovenstaande aangepaste opstelling hersteld.

Waarborgsommen
De waarborgsommen hebben betrekking op bedrijfsruimten en op enkele woningen.

31-12-2018 31-12-2017

x € 1.000 x € 1.000

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 40.950 37.506

2018 2017

x € 1.000 x € 1.000

Saldo per 1 januari 33.440 33.880

Vermeerderingen / verminderingen 4.066 0

Stand per 1 januari 37.506 33.880

Bij: verplichtingen ontstaan bij nieuwe overdrachten 1.339 1.560

Af: teruggekochte onroerende zaken verkocht onder voorwaarden -2.059 -1.999

Herwaarderingen 4.165 4.066

Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht 32.720 33.440

Herwaarderingen 8.231 4.066

Stand per 31 december 40.950 37.506
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10. Kortlopende schulden

31-12-2018 31-12-2017

x € 1.000 x € 1.000

Schulden aan overheid

Gemeente Katwijk 163 0

Schulden aan kredietinstellingen

Leningen kredietinstellingen 1.547 1.595

Schulden aan leveranciers

Crediteuren 2.629 2.662

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 1.653 1.581

Loonheffing 0 15

1.653 1.595

Overige schulden en overlopende passiva

Rente leningen 1.153 1.322

Nettoloon 23 0

Vooruit ontvangen huren 541 493

Af te rekenen servicekosten 310 360

Nog te betalen servicekosten 0 114

Vakantiedagen 214 191

Overige 392 200

2.633 2.680

FINANCIËLE INSTRUMENTEN
Algemeen
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten van de omvang van risico’s die 

verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de balans opgenomen financiële instrumenten.

Doelstellingen en beleid inzake beheer financiële risico’s
Dunavie maakt gebruik van derivaten om het rente- en kasstroomrisico af te dekken. Voor de verwerking, waardering en resultaatbepaling 

past Dunavie met betrekking tot deze derivaten (hedge-instrumenten) kostprijs hedge-accounting toe. Derivaten waarbij op het moment van 

afsluiten van het instrument niet exact te bepalen is welk mogelijk verlies geleden kan worden (open eind derivaten), zijn niet toegestaan. 

De marktwaarde van de derivaten, gebaseerd op de opgave van de ABNAMRO is ultimo 2018 € 7, 8 miljoen negatief. Ultimo 2017 bedroeg de 

marktwaarde van deze derivaten € 18,5 miljoen negatief (ABNAMRO € 7,9 miljoen, Deutsche Bank € 10,6 miljoen). De daling wordt verklaard 

door het feit dat eind 2018 het derivaten contract met Deutsche bank is afgewikkeld.

De belangrijkste risico’s uit hoofde van de financiële instrumenten van de groep zijn het kredietrisico, liquiditeitsrisico, valutarisico, 

renterisico (prijs- en kasstroomrisico en marktrisico.
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Het beleid van de groep om deze risico’s te beperken is als volgt.

Kredietrisico
Dit betreft het risico dat financiële instellingen niet aan hun contractuele verplichtingen jegens Dunavie kunnen voldoen.

Dunavie maakt gebruik van meerdere banken teneinde dit risico te beperken. Verder handelt de groep enkel met kredietwaardige partijen 

en heeft zij procedures opgesteld om de kredietwaardigheid vast te stellen (rating) en de omvang van het kredietrisico bij elke partij te 

beperken.

Liquiditeitsrisico
Dit betreft het risico dat Dunavie over onvoldoende middelen beschikt om aan haar directe verplichtingen te kunnen voldoen.

Dunavie heeft gewaarborgd dat zij aan haar verplichtingen kan blijven voldoen zijn door de mogelijkheid om langlopende leningen aan te 

trekken en door het aanhouden van een minimale liquiditeitspositie. Met een stand aan liquide middelen van bijna € 14 miljoen beschikt 

Dunavie over een toereikende buffer.

Valutarisico
Dunavie loopt geen valutarisico. Zij is alleen werkzaam in Nederland waardoor alle inkomende en uitgaande kasstromen in euro’s zijn.

Renterisico (prijs- en kasstroomrisico’s)
Dunavie loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder financiële vaste activa) en rentedragende langlopende en 

kortlopende schulden.

Voor vorderingen en schulden met variabele rente-afspraken loopt de woningcorporatie risico ten aanzien van toekomstige kasstromen. Met 

betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt Dunavie risico’s over de marktwaarde.

Met betrekking tot vorderingen worden geen financiële derivaten met betrekking tot renterisico afgesloten. Met betrekking tot bepaalde 

langlopende schulden heeft Dunavie renteswaps en Caps afgesloten, zodat de rente is gemaximeerd.

Derivatencontract
Het in 2008 afgesloten derivatencontract is ultimo 2018 als volgt verdeeld in boekwaarde, nominale waarde en marktwaarde:
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Gestructureerde leningen
Naast de derivaten heeft Dunavie nog vier gestructureerde leningen met rente-afspraken. Deze zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Bedragen x € 1.000
SWAP-transacties

lening 1 Partij

Partij

Hoofdsom 

Afsluitdatum 

Stortingsdatum 

Totale looptijd

NWB 

12.500 

20-6-2008 

1-6-2009 

50 jaar

ABN-AMRO

12.500

Periode 1 - Looptijd

- Rente

- Cap

- Overschotten

5 jaar 

1 maands euribor 

5% 

1 maands euribor

Periode 2 - Ingangsdatum 

- Einddatum

- Rente

- Cap

- Floor

- Product

1-6-2014 

1-6-2039 

3 maands Euribor + 7 

basispunten

Zie swap 

Zie swap

2-6-2014 

1-6-2039 

Op basis van verschil 10 

jrs en 2 jrs CMS

0,054

0,0375

cms-spread

Periode 3 - Ingangsdatum 

- Einddatum

- Rente 

- Extra

1-6-2039 

1-6-2059 

Nieuwe aanbieding 

Dunavie recht van 

boetevrije aflossing

Toestemming WSW ja

Boekwaarde per 31-12-2011 0

Marktwaarde per 31-12-2013 -4.439

Marktwaarde per 31-12-2014 -9.078

Marktwaarde per 31-12-2015 -7.647

Marktwaarde per 31-12-2016 -8.995

Marktwaarde per 31-12-2017 -7.887

Marktwaarde per 31-12-2018 -7.858

Tijdelijk overeengekomen (tot 2021) Cap gestort in 2015. 4.000

119

Jaarrekening



*) De leningen zijn per 30-1-2019 overgenomen door de NWB.

Bovenstaande leningen bevatten zogenaamde ‘embedded derivaten’. Omdat bij ‘extendibles’ geen ‘nauw verband’ wordt gezien tussen 

de economische kenmerken en de risico’s van het derivaat en de economische kenmerken en risico’s van het basiscontract, zijn deze als 

gevolg van de wijzigingen in de richtlijn rondom verslaggeving voor financiële instrumenten (RJ-Uiting 2013-15) vanaf 2014 afgesplitst van de 

leningen. De waardemutaties na het aanvangsjaar zijn ten laste gebracht van het resultaat (€ 0,5 miljoen negatief). De marktwaarden zijn 

bepaald door een extern bureau.

Hedges
Algemene hedgestrategie
Dunavie maakt gebruik van leningen met een variabele rente. De rente op deze leningen wordt gemaximeerd door het gebruik van Caps. 

Dunavie heeft voor deze strategie gekozen, omdat wij van mening zijn dat wij op deze manier goedkoper kunnen lenen dan wanneer de 

leningen met een vaste rente zouden zijn aangetrokken.

In twee gevallen hebben wij gebruik gemaakt van derivaten waar naast de Cap, ook sprake is van een variabel gedeelte op basis van een 

index. Naar onze verwachtingen zal Dunavie hierdoor over de gehele looptijd van de derivaten rentevoordelen behalen. Als gevolg van de 

index kan het renterisico binnen de marge van de Cap en Floor worden versterkt. Door het lage niveau van de huidige rentestand zijn de 

marktwaarden van deze derivaten ultimo 2016 negatief. Door de Cap in deze derivaten zal Dunavie echter nooit meer rente betalen dan 

5,4%. Behalve een Cap zit in de derivaten ook een Floor. De Floor geeft de bank zekerheid dat, indien de rente onder een bepaalde bodem 

zakt, de bank een minimum rentevergoeding ontvangt. Deze Floors zijn onderdeel van de totale packagedeal. Voor Dunavie geldt dat zelfs 

wanneer de Floor-rente moet worden betaald, de dan te betalen rente zeer laag is in vergelijking met de rest van de leningen-portefeuille en 

branchegemiddelden.

Bedragen x € 1.000 Lening 1 Lening 2 Lening 3 Lening 4

Hoofdsom

Stortingsdatum 

Geldgever

7.000 

15-jun-06 

Fortis Bank*

5.000 

14-jul-06 

Fortis Bank*

5.000 

15-aug-06 

Fortis Bank*

5.000 

1-dec-06 

NWB

1e rente-aanpassing

Looptijd
15-jun-06 

15-jun-11

14-jul-06 

15-jul-09

15-aug-06 

15-aug-09

1-dec-06 

1-dec-26

Rente
3 maands 

Euribor

3 maands 

Euribor

3 maands

Euribor

3,78%

(kwartaalcoupon)

2e rente-aanpassing

Looptijd
15-jun-11 

15-jun-23

15-jul-09 

15-jul-24

15-aug-09 

15-aug-25

1-dec-26 

1-dec-46

Rente
3,85%

(kwartaalcoupon)

3,88%

(kwartaalcoupon)

3,92%

(kwartaalcoupon)

4,20% of 

3 maands Euribor

3e rente-aanpassing

Looptijd
15-jun-23

15-jun-43

15-jul-24 

15-jul-44

15-aug-25 

15-aug-45

n.v.t.

Rente
4,2% of 

3 maands

4,2% of 

3 maands

4,2% of 

3 maands

n.v.t.

Toelichting Geldgever heeft het 
recht om per 15 juni 

2023 de lening te  
verlengen tot 15 juni 
2043 tegen 4,20% 
of tegen 3 maands 

Euribor

Geldgever heeft het 
recht om per 15 juli 
2024 de lening te  

verlengen tot 15 juli 
2044 tegen 4,20% 
of tegen 3 maands 

Euribor

Geldgever heeft het 
recht om per  

15 augustus 2025 de 
lening te verlengen 

tot 15 augustus 
2045 tegen 4,20% 
of tegen 3 maands 

Euribor

Geldgever heeft het 
recht om per  

1 december 2026 de 
lening te verlengen 

tot 1 december 2046 
tegen 4,20% of tegen 

3 maands Euribor
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Hedge accounting 
Dunavie past kostprijs hedge-accounting toe op basis van generieke documentatie.

Afgedekte positie 
Dunavie dekt de variabiliteit in kasstromen voortvloeiende uit toekomstige rentebetalingen gerelateerd aan huidige en toekomstige leningen 

af. Hierbij worden de kasstromen van de rentebetalingen van de afgesloten respectievelijk af te sluiten leningen per dag afgedekt. Deze 

kasstromen worden naar kalenderjaar gegroepeerd.

Hedge-instrumenten
Dunavie maakt gebruik van rentederivaten om de variabiliteit van toekomstige kasstromen gerelateerd aan rentebetalingen van huidige en 

toekomstige leningen te beheersen. Dunavie maakt gebruik van gestructureerde derivaten, waarin de rente is gemaximeerd door middel van 

Caps. De Cap zorgt ervoor dat de rente gemaximeerd is, waardoor de rente beheersbaar is en renterisico is afgedekt.

In de gehanteerde rentederivaten is de renteontwikkeling binnen de bandbreedte van de Cap en Floor gekoppeld aan een index. Als gevolg 

van de index kan het renterisico binnen de marge van de Cap en Floor worden versterkt.

Accounting
De derivaten van Dunavie hebben uitsluitend het afdekken van het renterisico tot doel.

Met ABN-AMRO is in december 2015 in een aanvullende overeenkomst afgesproken dat de treshold van € 5 miljoen voor een periode van 

vijf jaar wordt omgezet in een bijstortingsplafond (Cap) van € 4 miljoen. Na deze vijf jaar geldt minimaal weer de oorspronkelijk treshold-

afspraak. Deze aanvullende overeenkomst is in februari 2016 door de Raad van Commissarissen goedgekeurd. Deze overeenkomst is 

geformaliseerd in december 2016 en er is € 4 miljoen gestort. Over de gestorte Cap wordt geen rente berekend.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN REGELINGEN EN VERPLICHTINGEN
Voorwaardelijke verplichtingen
WSW obligoverplichting
Leningen van toegelaten instellingen, die deelnemer zijn van het WSW worden door het WSW geborgd. Het WSW stelt zich borg jegens de 

geldgever voor de betaling van de leningsverplichtingen. Op grond van deze borgstelling zijn corporaties verplicht een obligo aan te houden 

ter grootte van een bepaald percentage (2018: 3,85%) over het schuldrestant van de door hun aangetrokken en door het WSW geborgde 

leningen. Met deze obligoverplichting staan toegelaten instellingen als deelnemer van het WSW garant voor elkaar. Per 31 december 2018 

heeft Dunavie een aangegane obligoverplichting van € 4,4 miljoen (2017: € 4,6 miljoen). Deze verplichting is voorwaardelijk: zij is opeisbaar 

indien de borgstellingsreserve (risico- of garantievermogen) van het WSW niet voldoende is om op grond van aanspraken van geldgevers de 

betalingsverplichtingen van WSW-deelnemers over te nemen.

Niet-verwerkte activa en verplichtingen
Heffing voor saneringssteun
De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) heeft aan de corporatiesector een heffing voor saneringssteun opgelegd. Het WSW heeft bij de 

opvraag van de prognose-informatie 2018-2022 aangegeven dat rekening gehouden moet worden met een heffing voor saneringssteun in de 

jaren 2018 tot en met 2022 van jaarlijks 1,0% van de jaarlijkse huursom. Op basis van deze percentages en de geschatte jaarlijkse huursom 

verwacht de corporatie dat de heffing voor de komende vijf jaren € 2,5 miljoen zal zijn.

Deze heffing is niet als verplichting in de balans opgenomen.

Verkoop woningen
Op balansdatum zijn er geen woningen verkocht waarvan de overeenkomst nog niet notarieel is verleden.

Aansprakelijkheid bij fiscale eenheid
Stichting Dunavie vormt met Dunavie Projekten B.V. een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting. Op grond van 

de standaardvoorwaarden zijn de Stichting en de met haar gevoegde dochteronderneming ieder hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake door 

de combinatie verschuldigde vennootschapsbelasting.

Stichting Dunavie vormt met Dunavie Projekten B.V. een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Op grond van de voorwaarden zijn 

de stichting/vereniging en de met haar gevoegde dochteronderneming ieder hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake door de combinatie 

verschuldigde omzetbelasting.
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Licentieovereenkomst automatisering
Begin 2014 is een nieuwe overeenkomst getekend met Aareon voor de duur van zeven jaar. Deze overeenkomst is in de loop van de jaren 

uitgebreid met nieuwe modules. Het gaat om een verplichting van € 246.000 per jaar (prijspeil 2019).

Uitgestelde beloningen
De uitgestelde beloningen met betrekking tot jubileumgratificaties betreffen een niet materiële verplichting die niet uitgaat boven 1% van het 

balanstotaal. 

Bij de vaststelling van de CAO van 2010 is een persoonsgebonden loopbaanbudget afgesproken. Elke medewerker krijgt afhankelijk van 

indiensttreding een budget toegekend dat jaarlijks verhoogd zal worden. Het maximale budget per medewerker bij een deeltijdpercentage 

van 100% bedraagt € 4.500. Besteding dient plaats te vinden betreffende opleidingen die niet functiegebonden zijn. Een budget dat niet is 

besteed vervalt bij uitdiensttreding van de medewerker. Het totaal budget voor alle medewerkers bedraagt € 0,3 miljoen eind 2018. Gezien de 

verwachte beperkte uitstroom van middelen en het feit dat dit moeilijk is in te schatten is deze post niet gewaardeerd in de balans.

Meerjarige financiële verplichtingen 
Huurverplichtingen
De met derden aangegane huurverplichtingen inzake onroerend goed (werkplaats) bedraagt in totaal € 93.000 tot 1 september 2021.

Erfpachtverplichtingen
Dunavie heeft twee complexen waarbij de grond in erfpacht is uitgegeven. Voor het complex 342 Korfoester met een grondoppervlakte van 

1.768 m2 is de erfpacht voor 50 jaar afgekocht tot 2057. Voor complex 371 Zuideinde met een grondoppervlakte van 675 m2 is de jaarlijkse 

erfpacht € 3.780,- met een herzieningsdatum in 2055.

Investerings- en onderhoudsverplichtingen
Per balansdatum zijn de aangegane verplichtingen met betrekking tot investeringen en onderhoud aan het bestaand bezit € 5,0 miljoen. Het 

onrendabel deel is in de jaarrekening verwerkt. Deze verplichtingen komen naar verwachting tot afwikkeling in een periode van één tot vijf 

jaar na balansdatum.

Er is sprake van niet in de balans opgenomen investeringsverplichtingen voor nieuwbouw van woningen voor een totaalbedrag van € 0,2 

miljoen, zijnde het verschil tussen de afgesloten contracten en de per balansdatum uitgevoerde werkzaamheden. Eventueel uit de contracten 

voorvloeiende verliezen als gevolg van onrendabele investeringen zijn voorzien in de jaarrekening.

Terugkoopverplichtingen
De terugkoopverplichtingen uit hoofde van woningen verkocht onder de Koopgarant regeling zijn vermeld in de toelichting op de 

geconsolideerde balans bij de post Verplichtingen inzake onroerende zaken verkocht onder voorwaarden.

Prestatieafspraken
Dunavie heeft met de gemeenten Katwijk meerjarige afspraken gemaakt voor de periode 2016-2019 onder andere over de ontwikkeling van 

woningen en het investeren in energiebesparende maatregelen. Dunavie heeft zich vastgelegd om deze afspraken te realiseren.
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9. TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2018

NETTO RESULTAAT EXPLOITATIE VASTGOEDPORTEFEUILLE

11. Huuropbrengsten

12. Opbrengsten servicecontracten

13. Lasten servicecontracten

 

2018 2017

x € 1.000 x € 1.000

Woningen en woongebouwen DAEB 41.914 41.387

Onroerende zaken niet zijnde woningen DAEB 18 25

Woningen en woongebouwen Niet-DAEB 6.314 6.109

Onroerende zaken niet zijnde woningen Niet-DAEB 1.564 1.612

49.809 49.133

Huurderving wegens oninbaarheid -88 0

Huurderving -305 -531

49.416 48.602

Overige goederen, leveringen en diensten 2.664 2.684

Af te rekenen servicekosten -383 -399

Vergoedingsderving -13 -19

2.268 2.266

Servicecontracten 2.277 2.189

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.

14.  Lasten verhuur en beheeractiviteiten

De gemiddelde huurverhoging per 1 juli 2018 bedroeg 1,52%. Voor het DAEB-bezit betrof dit 1,52% en voor het niet-DAEB-bezit 1,60%. 

Huurders in een DAEB woning en met een inkomen > € 41.056 kregen een gemiddelde huurverhoging van 4,23%.

De toegerekende organisatiekosten aan verhuur en beheeractiviteiten volgen uit de kostenverdeelstaat. Daarin worden de organisatiekosten, 

welke onder andere bestaan uit lonen en salarissen en overige bedrijfskosten, op basis van een interne inschatting van de urenbesteding naar 

activiteiten verdeeld. Hierbij wordt in hoofdlijnen onderscheid gemaakt naar exploitatie, projectontwikkeling, verkoop en leefbaarheid.

Toegerekende organisatiekosten 5.957 4.532
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De gestegen kosten met betrekking tot inhuur komen voort uit extra inzet ten behoeve van klantprocessen in het bijzonder en als gevolg 

van de reorganisatie in het algemeen. Onder de overige organisatiekosten is een BTW heffing opgenomen als gevolg van belaste verhuur van 

garages over een periode van zes jaar. De huisvestingskosten zijn gedaald. In 2017 heeft de verhuizing naar één locatie plaats gevonden.

De toegenomen kosten voor reparatieonderhoud zijn een gevolg van prijsstijgingen en een toename van het aantal reparatieverzoeken. 

Wij verwachten dat deze toename voort komt uit de laagdrempelige meldingsmogelijkheden die Dunavie aanbiedt via ‘Mijn Dunavie’. De 

kostentoename bij mutatieonderhoud zijn een gevolg van prijsstijgingen.

2018 2017

x € 1.000 x € 1.000

Lonen en salarissen 5.410 5.381

Af: direct toerekenbare lonen en salariskosten -817 -738

Uitzendkrachten, inleen, et cetera 682 282

Automatiseringskosten 617 644

Huisvestingskosten 155 374

Bankkosten 40 34

Advieskosten 474 312

Afschrijvingskosten 525 613

Overige toe te rekenen kosten 1.714 135

Toe te rekenen organisatiekosten 8.800 7.037

Organisatiekosten toegerekend aan:

- Lasten verhuur en beheeractiviteiten 5.957 4.532

- Lasten onderhoudsactiviteiten 1.627 1.103

- Lasten verkoop vastgoed in ontwikkeling 26 7

- Lasten verkoop vastgoedportefeuille 82 164

- Overige bedrijfsopbrengsten 106 193

- Overige organisatiekosten 410 695

- Leefbaarheid 593 343

Totaal toegerekende organisatiekosten 8.800 7.037

Toerekening organisatiekosten

15. Lasten onderhoudsactiviteiten

Reparatieonderhoud 2.021 1.551

Mutatieonderhoud 1.564 1.479

Contractonderhoud 997 930

Planmatig onderhoud 3.116 3.054

Toegerekende organisatiekosten 1.627 1.103

Onderhoudsbijdrage aan VvE’s 242 301

9.567 8.417
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De overige directe operationele lasten zijn gestegen als gevolg van de saneringsheffing in 2018 (niet van toepassing in 2017) en de hogere 

WOZ waarde en tariefstijging bij de berekening van de verhuurderheffing.

Voor het verkochte sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie is de boekwaarde de marktwaarde in verhuurde staat. Voor het 

teruggekochte vastgoed onder VOV dat is doorverkocht zonder voorwaarden, is de boekwaarde de marktwaarde op terugkoopmoment onder 

aftrek van de contractuele korting.

Het in de winst-en-verliesrekening verantwoorde resultaat bij verkoop van vorengenoemd vastgoed is derhalve beperkt, gezien het geringe 

verschil tussen de opbrengstwaarde en de boekwaarde.

17. Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling

18. Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling

19. Toegerekende organisatiekosten

NETTO GEREALISEERD RESULTAAT VERKOOP VASTGOEDPORTEFEUILLE

20. Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

2018 2017

x € 1.000 x € 1.000

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 1.572 0

2018 2017

x € 1.000 x € 1.000

Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling 557 0

2018 2017

x € 1.000 x € 1.000

Toegerekende organisatiekosten 26 7

16. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

Belastingen 1.608 1.617

Verzekeringen 97 215

Verhuurderheffing 6.834 6.074

Juridische kosten 0 35

Overige 737 474

9.276 8.415
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De verkoopopbrengst betreft 11 na terugkoop verkochte VOV-woningen (2017: 11 woningen)

Op de Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille heeft foutherstel over 2017 plaatsgevonden welke in de Algemene 

Grondslagen is toegelicht. De impact van dit foutherstel voor de Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille is als volgt: 

De waarde vorig jaar was € 23.209 positief en wordt € 21.512 negatief, een verschil van € 44.721.

 WAARDEVERANDERINGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE

Verkoop huurwoningen (sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie)

Verkoopopbrengst 1.994 3.225

Af: Verkoopkosten -61 -138

Af: Toegerekende organisatiekosten -82 -164

Af: Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -1.291 -2.527

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 561 396

De verkoopopbrengst betreft 8 verkochte woningen en 1 garage (2017: 16 woningen).

Verkoop teruggekochte woningen VOV (voorraden)

Verkoopopbrengst 214 409

Af: Verkoopkosten -38 -1

Resultaat in winst-en-verliesrekening 176 407

21. Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

22. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

23. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden

2018 2017

x € 1.000 x € 1.000

Aanpassing beginstand vastgoed in ontwikkeling 0 1.163

Terugname afwaardering vastgoed in ontwikkeling 767 5.200

Dotatie voorziening ORT vastgoed in ontwikkeling -1.042 -4.403

Vrijval voorziening ORT vastgoed in ontwikkeling 0 106

Overige waardeveranderingen -777 -5.812

-1.053 -3.747

Waardeverandering Sociaal vastgoed in exploitatie 111.728  -30.579

Waardeverandering Commercieel vastgoed in exploitatie 19.922 9.067

131.650 -21.512

Waardeverandering Sociaal vastgoed in exploitatie 4.149 2.410

Waardeverandering Commercieel vastgoed in exploitatie -4.165 -2.253

-15 157
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27. Leefbaarheid

2018 2017

x € 1.000 x € 1.000

Woonmaatschappelijk werk 524 795

Schone woonomgeving-overlast-veiligheid (LBH) 127 67

Overige kosten (incl. toegerekende kosten) 51 344

702 1.206

De kosten voor leefbaarheid zijn gedaald ten opzichte van 2017. Er wordt kritischer gekeken naar de mogelijkheden op het gebied van 

leefbaarheid onder de Nieuwe Woningwet. Verder is Dunavie nog bezig met het opstellen van wijkvisies en wijkplannen waarbij leefbaarheid 

aan de orde komt.

26. Overige organisatiekosten

Treasury en fiscaliteit 55 50

Personeel en organisatie 106 446

Personeels(vereniging) 9 12

Accountantskosten jaarverslag 237 185

Overige kosten 2 2

410 695

25. Kosten overige activiteiten

Overige beheerkosten 37 0

Kosten overige dienstverlening 69 193

106 193

NETTO RESULTAAT OVERIGE ACTIVITEITEN

24. Opbrengsten overige activiteiten

Beheervergoedingen VvE’s en derden 19 72

Vergoeding administratiekosten 0 83

Verkoopresultaat activa t.d.v. 0 77

Teruggaaf OB 2012-2015 0 80

Overige dienstverlening 128 24

147 335

127

Jaarrekening



28. Financiële baten en lasten

29. Belastingen

De sterke stijging van de rentekosten wordt verklaard door het feit dat Dunavie in 2018 heeft besloten om de toekomstige mandatory breaks 

bij de Deutsche Bank vervroegd af te wikkelen voor € 10,9 miljoen, en de onderliggende lening van de € 12,5 miljoen vervroegd af te lossen.

De afwikkeling is conform de voorschriften van de externe toezichthouders uitgevoerd. De marktconformiteit van de transactie is getoetst 

door een externe specialist. Voor financiering van de afwikkelkosten is een nieuwe fixe lening van € 10 miljoen aangetrokken.

Waardemutatie gestructureerde leningen -572 1.369

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 0 46

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 32 17

Rentelasten en soortgelijke kosten -15.584 -4.832

-16.123 -3.400

Schattingen 
De acute en latente belastingen in de jaarrekening zijn bepaald met inachtneming van de fiscale regels volgens de door de sector met 

de belastingdienst gemaakte afspraken (Vaststellingsovereenkomst I en II). De toepassing van deze regels is op een aantal onderwerpen 

niet zonder meer duidelijk en voor discussie vatbaar. Deze onderwerpen zijn onder andere het onderscheid tussen onderhoudskosten en 

verbeteringen, de toerekenbare kosten inzake projectontwikkeling en de inschatting van het op basis van een fiscale winstplanning naar 

verwachting te verrekenen deel van beschikbare fiscale verliezen. Eerst bij de aangifte zal blijken of en in hoeverre de fiscus de door de groep 

gevolgde standpunten zal overnemen en accorderen. Om die reden kan de in de jaarrekening bepaalde acute en latente belasting achteraf 

nog aan veranderingen onderhevig zijn.

2018 2017

x € 1.000 x € 1.000

Belastingen 0 762

Mutatie latente belastingverplichting -10.027 2625

-10.027 3.387

Aansluiting toepasselijk en effectieve belastingtarief
Het toepasselijk (wettelijk) belastingtarief bedraagt 20% tot € 200.000 en daarboven 25% (2017: idem). Het effectieve belastingtarief, zijnde 

de belastinglast in de winst-en-verliesrekening uitgedrukt als % van het jaarresultaat voor belastingen, bedraagt 10,6 % (2017: -8,0 %).

Het verschil tussen het statutaire vennootschapsbelastingtarief van 25% en de effectieve belastingdruk van 10,6% is met name het gevolg van 

de wijziging van het vennootschapsbelastingtarief en de herwaardering van niet of gedeeltelijk gewaardeerde latente belastingvorderingen- 

en schulden per begin en eind van het boekjaar.

Ondertekening van de jaarrekening

Katwijk, 17 juni 2019

P.F.Th. Sponselee

Belastingdruk winst-en-verliesrekening
De belastinglast/-bate over het resultaat in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening bestaat uit de volgende componenten:
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Enkelvoudige 
jaarrekening 

2018
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Enkelvoudige balans per 31 december 2018 

Enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2018 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de enkelvoudige jaarrekening 

Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2018 

Enkelvoudige jaarrekening 2018
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10. ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

(na resultaatbestemming)

ACTIVA  
VASTE ACTIVA

31 december 2018 31 december 2017

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

DAEB vastgoed in exploitatie 936.276 801.139

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 173.051 152.255

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 41.020 37.598

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 8.981 11.748

1.159.329 1.002.740

Materiële vaste activa 3.132 3.358

Financiële vaste activa (30)

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 13 13

Deelneming Woningnet N.V. 1 1

Latente belastingvordering(en) 0 5.906

Overige financiële vaste activa 4.009 4.009

4.023 9.930

TOTAAL VASTE ACTIVA 1.166.484 1.016.028

Vlottende activa

Voorraden 85 89

Vorderingen

Huurdebiteuren 591 576

Belastingen 403 404

Overige vorderingen 58 271

Overlopende activa 467 1.239

1.519 2.489

Liquide middelen 13.758 30.884

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 15.362 33.463

TOTAAL ACTIVA 1.181.846 1.049.491
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PASSIVA 

EIGEN VERMOGEN (7)

31 december 2018 31 december 2017

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Herwaarderingsreserve 542.413 412.639

Overige reserves 459.307 459.386

1.001.720 872.025

Voorzieningen

Onrendabele investeringen en herstructureringen 2.430 3.967

Latente belastingverplichtingen 5.012 892

7.442 4.859

Langlopende schulden

Gestructureerde leningen 9.479 8.907

Leningen kredietinstellingen 113.492 117.539

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken 
verkocht onder voorwaarden

40.950 37.506

Waarborgsommen 138 137

164.059 164.089

Kortlopende schulden

Schulden aan overheid 163 0

Schulden aan kredietinstellingen 1.547 1.595

Schulden aan leveranciers 2.629 2.662

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.653 1.595

Overige schulden en overlopende passiva 2.633 2.666

8.626 8.518

TOTAAL PASSIVA 1.181.846 1.049.491
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 11. ENKELVOUDIGE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2018

2018 2017

x € 1.000 x € 1.000

Huuropbrengsten 49.416 48.602

Opbrengsten servicecontracten 2.268 2.266

Lasten servicecontracten -2.277 -2.189

Lasten verhuur en beheeractiviteiten -5.957 -4.532

Lasten onderhoudsactiviteiten -9.567 -8.417

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -9.276 -8.415

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille 24.608 27.314

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 1.572 0

Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling -557 0

Toegerekende organisatiekosten -26 -7

Nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 988 -7

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 2.109 3.494

Toegerekende organisatiekosten -82 -164

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -1.291 -2.527

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 737 804

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -1.053 -3.747

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 131.650 -21.512

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden -15 157

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 130.582 -25.102

Opbrengsten overige activiteiten 147 335

Kosten overige activiteiten -106 -193

Nettoresultaat overige activiteiten 41 142

Overige organisatiekosten -409 -695

Leefbaarheid -702 -1.206

Bedrijfsresultaat 155.844 1.249

Financiële baten en lasten -16.123 -3.400

Resultaat voor belastingen 139.721 -2.150

Belastingen -10.027 3.387

Resultaat na belastingen 129.694 1.237
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De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de aanvullende vereisten uit hoofde van de 

Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvestig 2015.

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 de toelichting op de onderscheidende activa en passiva en de resultaten wordt verwezen naar de 

toelichting op de geconsolideerde jaarrekening, voor zover hierna niets anders wordt vermeld.

Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden 

gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de 

grondslagen van Dunavie.

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de vennootschap geheel of ten dele 

instaat voor schulden van de desbetreffende deelneming, wordt een voorziening gevormd, primair ten laste van de vorderingen op deze 

deelneming en voor het overige onder de voorzieningen ter grootte van het resterende aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, 

dan wel voor de verwachte betalingen door de vennootschap ten behoeve van deze deelnemingen.

13. TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER  2018
30. Financiële vaste activa

14. OVERIGE INFORMATIE
Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

ABNAMRO

Het derivatencontract dat in 2008 met ABN AMRO is gesloten, kent zogenaamde bijstortingsverplichtingen. In 2016 is middels een 

aanvullende overeenkomst de treshold van € 5 miljoen omgezet in een cap van € 4 miljoen. Concreet betekent dit dat Dunavie bij een 

negatieve marktwaarde groter dan € 4 miljoen nooit meer bijstort dan de overeengekomen € 4 miljoen. ABN AMRO heeft in 2019 

aangegeven in dit specifieke geval afstand te doen van haar rechten en dat de bijstortverplichting van € 4 miljoen, die in de jaarrekening 

onder de financiële vaste activa is verantwoord, niet langer aangehouden hoeft te worden. Dit bedrag wordt in 2019 terugbetaald aan 

Dunavie.

Lonen, salarissen en sociale lasten

2018 2017

x € 1.000 x € 1.000

Lonen en salarissen 4.090 4.061

Sociale lasten 711 690

Pensioenlasten 609 631

Overige personeelskosten 457 415

5.866 5.796

12. ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING

Dunavie Projekten B.V.

2018 2017

x € 1.000 x € 1.000

Stand per 1 januari 13 22

Waardeverminderingen 0 -9

Stand per 31 december 13 13
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Personeelsleden
Bij de groep waren in 2018 gemiddeld 86 werknemers in dienst (2017: 89). Het aantal fulltime equivalenten bedroeg in 2018 gemiddeld 73,34 

(2017: 74,39). Deze werknemers waren in 2018 allen in Nederland werkzaam (2017: idem).

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de Stichting en de in de consolidatie betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd 

door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties), alsook door 

accountantskantoren, fiscale- en advieskantoren.

Accountantshonoraria

Enkelvoudige jaarrekening 2018

2018 2017

x € 1.000 x € 1.000

Controle van de jaarrekening 166 104

Controle jaarrekening voor-
gaand jaar

71 82

Fiscale advisering 35 40

Andere niet-controlediensten 1 0

274 226

2018 2017

Onderverdeeld naar: 1 1

Bestuur 22 22

Bedrijfsvoering & Control 28 30

Woondiensten 22 21

73 74
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15. GESCHEIDEN VERANTWOORDING DAEB/ NIET-DAEB
Enkelvoudig gescheiden balans per 31 december 2018
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

DAEB Niet-DAEB

€ €

Vaste activa

Vastgoedbeleggingen

DAEB vastgoed in exploitatie 936.276 0

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 0 173.051

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 4.721 36.299

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 8.404 578

949.400 209.928

Materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 3.132 0

Financiële vaste activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 13 0

Netto vermogenswaarde niet-DAEB 135.929 0

Interne lening 40.800 0

Deelneming Woningnet N.V. 1 0

Overige financiële vaste activa 4.009 0

180.753 0

SOM DER VASTE ACTIVA 1.133.285 209.928

Vlottende activa

Voorraden

Overige voorraden 59 26

Vorderingen

Huurdebiteuren 505 85

Belastingen 403 0

Overige vorderingen 58 0

Overlopende activa 402 66

1.368 151

Liquide middelen 7.737 6.021

SOM DER VLOTTENDE ACTIVA 9.165 6.198

TOTAAL ACTIVA 1.142.450 216.126
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PASSIVA

DAEB Niet-DAEB

€ €

Eigen vermogen

Herwaarderingsreserve 460.521 81.891

Overige reserves 541.198 54.038

1.001.719 135.929

Voorzieningen

Onrendabele investeringen en herstructureringen 2.430 0

Latente belastingverplichtingen 3.703 1.309

6.132 1.309

Langlopende schulden

Gestructureerde leningen 9.479 0

Leningen kredietinstellingen 113.492 0

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 4.721 36.230

Waarborgsommen 0 138

Interne lening 0 40.800

127.691 77.168

Kortlopende schulden

Schulden aan overheid 140 23

Schulden aan kredietinstellingen 1.547 0

Schulden aan leveranciers 2.287 342

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.422 231

Overige schulden en overlopende passiva 1.511 1.123

6.907 1.719

TOTAAL PASSIVA 1.142.450 216.126
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Enkelvoudige gescheiden winst-en-verliesrekening over 2018

DAEB Niet-DAEB

€ €

Huuropbrengsten 41.817 7.599

Opbrengsten servicecontracten 1.805 463

Lasten servicecontracten -2.059 -217

Lasten verhuur en beheeractiviteiten -5.123 -834

Lasten onderhoudsactiviteiten -8.394 -1.173

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -8.338 -937

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille 19.707 4.901

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 1.572

Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 -557

Toegerekende organisatiekosten 0 -26

Nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 988

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 1.918 191

Toegerekende organisatiekosten -82 0

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -1.268 -23

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 569 168

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -1.174 121

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 111.728 19.922

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden -5 -10

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 110.550 20.032

Opbrengsten overige activiteiten 127 21

Kosten overige activiteiten -91 -15

Nettoresultaat overige activiteiten 35 6

Overige organisatiekosten -352 -57

Leefbaarheid -608 -94

Bedrijfsresultaat 129.901 25.943

Financiële baten en lasten -15.278 -844

Resultaat voor belastingen 114.623 25.099

Belastingen -7.535 -2.491

Resultaat niet-DAEB tak 22.607 0

Resultaat na belastingen 129.694 22.607
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Enkelvoudig gescheiden kasstroomoverzicht 2018
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.

DAEB Niet-DAEB

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Operationele Ontvangsten

Huren 41.644 7.727

Vergoedingen 2.115 247

Overige Bedrijfsontvangsten 64 5

Renteontvangsten 860 1

44.683 7.980

Operationele Uitgaven

Erfpacht -4 0

Personeelsuitgaven -4.715 -768

Onderhoudsuitgaven -6.812 -863

Overige Bedrijfsuitgaven -6.218 -1.160

Renteuitgaven -15.298 -850

Sectorspecifieke Heffing -115 -6

Verhuurdersheffing -6.264 -571

Leefbaarheid externe uitgaven niet investering gebonden -109 -25

Vennootschapsbelasting 1 0

-39.534 -4.242

Kasstroom uit operationele activiteiten 5.149 3.738
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Kasstroom uit investeringsactiviteiten

DAEB Niet-DAEB

€ €

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

MVA Ingaande Kasstroom

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden 1.564 30

Verkoopontvangsten woongelegenheden

(VOV) na inkoop in dPi periode 345 2.099

Verkoopontvangsten grond 0 1.437

(Des)Investeringsontvangsten overig 739 0

2.647 3.566

MVA Uitgaande Kasstroom

Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden -12.183 0

Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden -10.075 0

Verbeteringen niet te borgen 0 -820

Nieuwbouw verkoop, woon- en niet woongelegenheden 0 -81

Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop -349 -1.931

Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden -1.150 0

Sloopuitgaven niet te borgen 0 -84

Aankoop grond -1.206 0

Investeringen overig -298 0

-25.260 -2.916

Financiele Vaste Activa

FVA Ontvangsten 1.600 0

FVA Uitgaven 0 -1.600

1.600 -1.600

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -21.013 -950

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuwe te borgen leningen 10.000 0

Aflossing door WSW geborgde leningen -14.049 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -4.049 0

-19.914 2.788
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DAEB Niet-DAEB

€ €

Liquide middelen

Mutatie Liquide middelen -19.914 2.788

Liquide middelen per 1 januari 27.651 3.233

Liquide middelen per 31 december 7.737 6.021

-19.914 2.788

0 0

WNT-VERANTWOORDING 2018 DUNAVIE
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Dunavie. Het voor Dunavie 

toepasselijke bezoldigingsmaximum is € 156.000 (klasse F).

1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
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Toelichting op tabel:

Beloning: bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld;

Er is sprake van een onbelaste onkostenvergoeding van € 125 per maand;

Deze onkostenvergoeding hoeft niet te worden meegenomen in de totaaltelling omdat deze is ondergebracht in de WKR.

De directeur-bestuurder, A.G. Busser, is het gehele jaar in dienst geweest bij Stichting Dunavie als topfunctionaris. De omvang van het 

dienstverband is 36 uur per week. De directeur-bestuurder heeft recht op een maximale bezoldiging van € 156.000. De WNT bezoldiging 

komt uit op € 168.012, waardoor er sprake is van een overschrijding. Aangezien de bezoldigingsafspraken voor 1 januari 2013 tot stand zijn 

gekomen, vallen deze afspraken onder de overgangsregeling.

Bedragen x € 1 Ir. A.G. Busser

Functiegegevens Directeur-bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1,0

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 146.895

Beloningen betaalbaar op termijn 21.117

Subtotaal 168.012

Individueel toepasselijk maximum voor de betreffende periode 156.000

-/- Onverschuldig betaald bedrag -

Totaal bezoldiging 168.012

Reden waarom de overschrijding is toegestaan:

De bezoldigingsafspraken zijn voor 1 januari 2013 overeengekomen.

Gegevens 2017

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband 2017 (in fte) 1,0

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 147.374

Beloningen betaalbaar op termijn 20.641

Subtotaal 168.015

Individueel toepasselijk maximum voor de betreffende periode 151.000

Totaal bezoldiging 2017 168.015
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Bedragen x € 1 T.G. van Beek J.A. van  
Antwerpen

M. Souverijn G.J.W. Cop-
pus

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 1/7 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Individueel toepasselijk maximum voor de betreffende periode 23.400 7.800 15.600 15.600

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 16.875 6.000 11.250 11.250

Beloningen betaalbaar op termijn - - - -

Subtotaal 16.875 6.000 11.250 11.250

-/- Onverschuldig betaald bedrag - - - -

Totaal bezoldiging 16.875 6.000 11.250 11.250

Reden waarom de overschrijding is toegestaan: N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

De bezoldigingsafspraken zijn voor 1 januari 2013 overeengekomen N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen - - 9.000 9.000

Aanvang en einde functievervulling in 2017 - - - -

Totaal bezoldiging 2017 - - 9.000 9.000

Bedragen x € 1 M.J.M. Linssen J.M.M. 
Janzen

T.G. van 
Beek

R.M. de  
Koning

Functiegegevens Lid Vice- 
voorzitter

Vice- 
voorzitter

Voorzitter

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Individueel toepasselijk maximum voor de betreffende periode 15.600 15.600 - -

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 11.250 11.250 - -

Beloningen betaalbaar op termijn - - - -

Subtotaal 11.250 11.250 - -

-/- Onverschuldig betaald bedrag - - - -

Totaal bezoldiging 11.250 11.250 - -

Reden waarom de overschrijding is toegestaan: N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

De bezoldigingsafspraken zijn voor 1 januari 2013 overeengekomen N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 9.000 9.000 9.000 13.500

Aanvang en einde functievervulling in 2017 - - - -

Totaal bezoldiging 2017 9.000 9.000 9.000 13.500
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3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven 

het individuele WNT-maximum hebben ontvangen . Er zijn in 2017 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond 

van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

Ondertekening van de jaarrekening
Katwijk, 17 juni 2019

P.F.Th. Sponselee
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OVERIGE GEGEVENS
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OVERIGE GEGEVENS
1. Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat
In de statuten van Woningcorporatie Stichting Dunavie zijn geen bepalingen opgenomen aangaande de resultaatbestemming. Conform 

de bepaling in de Woningwet (art. 42) heeft het Bestuur besloten om het resultaat uitsluitend aan te wenden voor werkzaamheden op het 

gebied van de volkshuisvesting.
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