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Voorwoord

Een nieuwe start
In veel opzichten was 2020 een bewogen jaar. Eind 2020 zaten we nog volop in de coronapandemie
die ontegenzeggelijk veel betekenis heeft gehad voor de maatschappij als geheel, voor onszelf als
organisatie en onze huurders in het bijzonder. Teruggeworpen op het eigen thuis, in eenzaamheid
omdat iemand alleenstaand is, of juist in de hectiek omdat het hele gezin vanuit huis werkt, digitaal
naar school gaat, Teamend / Zoomend vergadert. Samenleven met buren die ook allemaal thuis zijn is
dan zo eenvoudig nog niet. Corona heeft ook ons als organisatie voor uitdagingen geplaatst: hoe ziet
de (digitale) dienstverlening van een corporatie er uit? Hoe doen we op een goede manier de dingen
in de wijk, aan de woning? Kunnen we zoveel mogelijk de dingen doen vanuit huis? Wat betekent dat
voor reparatieonderhoud, woningmutaties, de vastgoedprojecten? Hoe geven we dan betekenis aan
onze aanwezigheid in de wijk? Met elkaar blijken we toch heel flexibel te zijn. Iedereen kan werken
vanuit huis, we zijn vindingrijk bij de projecten en we passen ons aan in de 1,5 meter werkelijkheid.
Ondanks de pandemie hebben we vrijwel alle ambities uit het jaarplan 2020 kunnen realiseren. Haags
Buiten is opgeleverd met 124 nieuwe appartementen. Benedictus is bijna afgebouwd en verhuur
gereed in mei en juni 2021. De opgave in de bestaande woningvoorraad pakken we voortvarend op,
de verbetering van de eengezinswoningen in de Ministerbuurt I is gestart en de voorbereiding op de
aanpak Muziekbuurt afgerond. In Te Werve is de uitvoering door corona weliswaar vertraagd maar
inmiddels gaan de werkzaamheden weer volop door. Samen met de ingrijpende verbetering van de
Rembrandtkade staat voor circa 50 miljoen aan verduurzamingsprojecten in de startblokken om te
beginnen. Onze KWH-cijfers over de klanttevredenheid zijn verbeterd. En we hebben het jaar heel
goed benut om onszelf van een nieuw Koersplan te voorzien; met welke ambitie treden we de
toekomst tegemoet? Dit Koersplan is ontstaan uit de gesprekken met onze huurders, belanghouders,
en geschreven met en door medewerkers zelf. We kiezen nadrukkelijk voor ‘handen aan de wijk’,
maken onze duurzaamheidsambities belangrijk en zetten in op verbetering van de dienstverlening.
Daarnaast is er een enorme vastgoedopgave op te pakken: nieuwbouw om de grote vraag naar
sociale huurwoningen te bedienen. Bij dit alles: we doen het niet voor onszelf, maar voor de huurder
en de woningzoekende. En natuurlijk alles binnen verantwoorde financiële ratio’s. Daarbij proberen we
zo optimaal mogelijk ons vermogen in te zetten. Dit betekent dat we binnen de mogelijkheden die we
hebben, zoveel mogelijk ambities realiseren.
Bij dit alles is de winkel ook gewoon open geweest: fysiek (op afspraak, met 1,5 meter afstand) en
digitaal. We hebben extra aandacht gehad voor mensen die in betalingsproblemen verzeild zijn
geraakt als gevolg van corona. We hebben vergunninghouders gehuisvest. Het eerste jaar met de
nieuwe intake voor reparaties en mutaties hebben we achter de rug. Daarmee haalden we een
belangrijk deel van de dienstverlening weer in huis. We hebben succesvol verduurzamingsprojecten
afgerond en in gang gezet. Hadden we begin 2020 nog veel vacatures, aan het einde van het jaar
hebben we alle vacatures goed weten te vervullen. Dit betekent dat we in 2020 veel nieuwe collega’s
hebben mogen verwelkomen. Samen bouwen we aan een nog beter Rijswijk Wonen.
Terugkijkend op 2020 kunnen we constateren dat we erin geslaagd zijn om Rijswijk Wonen op geheel
nieuwe leest te schoeien; op een nieuwe locatie aan de Lange Kleiweg naast het station, centraal in
de stad en goed bereikbaar voor eenieder. Met een nieuw Koersplan. Anders georganiseerd om de
opgave in de wijken beter op te pakken en meer in direct contact te zijn met onze huurders. En
voorzien van nieuw logo en huisstijl.
Dit alles geeft veel vertrouwen voor komende jaren. Huurders, woningzoekenden en onze relaties
kunnen op ons rekenen!
Rob van den Broeke
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Koersplan

Het nieuwe Koersplan is eind 2020 gereed: ‘Bouwen aan beter Wonen’. We hebben de roerige wereld
om ons heen en de maatschappelijke vraagstukken hierin weten te vatten. Denk aan de
energietransitie en de aansluiting op de WarmtelinQ. Of bijvoorbeeld de huisvesting van mensen uit
een specifieke kant van de woningmarkt, zoals flexwoners en spoedzoekers, uitstromers uit
beschermde woonvormen en nieuwkomers van ver. We willen doorstroming bevorderen door ook
woningen voor middeninkomens beschikbaar te hebben. Het nieuwe Koersplan biedt het nieuwe
houvast. Koersvast treden we de toekomst tegemoet. Wendbaar, actief investerend, sterk presterend,
met een scherp oog voor dat wat maatschappelijk dringend gewenst is.
Ons Koersplan bestaat uit zes speerpunten, waarbij we de beweging benoemen van nu naar de
toekomst van 2025.
Thema

Van (nu)

Naar (toekomst)

Dienstverlening
dichtbij en betrokken

handboek en strakke
prestatienormen

mensgericht en meer maatwerk

Betaalbaarheid en
beschikbaarheid
goed wonen, nu en straks

veel van hetzelfde

meer en gevarieerd voor een
brede doelgroep

Leefbaarheid
samen maken we de buurt

stem

gezicht

Wonen en zorg
zorgzaam wonen

zelfredzame huurder

goed wonen in iedere levensfase
en bij elke zorgvraag

Duurzaamheid
duurzaam vooruit

voorzichtig (‘nice to have’)

vol overtuiging (‘need to do’)

Organisatie
klaar voor de toekomst

veilig binnen de lijntjes

samen (de grenzen opzoeken
om te) doen wat nodig is

2.1

Portefeuillestrategie

Het Koersplan geeft de strategische uitgangspunten voor de uitwerking van de portefeuillestrategie.
Eind 2020 is op basis van het nieuwe Koersplan ook een nieuwe portefeuillestrategie opgesteld. De
portefeuillestrategie geeft een beeld van de huidige stand van de complexenportefeuille, de opgave
waar we voor staan, de wensportefeuille over 10 jaar en de manier waarop we deze wensportefeuille
willen bereiken. We hanteren hierbij de volgende uitgangspunten:
• We vernieuwen de voorraad en breiden de woningvoorraad uit.
• We brengen het aanbod in balans met de vraag.
• We verduurzamen ons bezit met neutrale woonlasten.
• We werken met een integraal onderhoudsbeleid.
• We bieden gedifferentieerde wijken met ruimte voor doorstroming.
• We breiden onze woningvoorraad ook uit buiten de grenzen van Rijswijk.
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De huidige woningportefeuille bestaat eind 2020 uit 6.274 woningen. We verwachten dat de
portefeuille in 2030 ruim 6.800 woningen bevat. Naast het toevoegen van woningen onderzoeken we
waar vernieuwing en verdichting van het aantal woningen mogelijk is.
Per buurt is een strategie uitgewerkt die we de komende jaren volgen. De buurten Te Werve,
Muziekbuurt, Kleuren- en Artiestenbuurt, Havenkwartier en Ministerbuurt zijn hierbij vanuit het aandeel
kwetsbare woningen en een onvoldoende score op leefbaarheid als prioriteitswijken aangemerkt. We
werken voor deze wijken een aanpak uit die varieert van transformatie tot verduurzaming en/of het
verbeteren van leefbaarheid.
Naast vernieuwing werken we aan verbetering van de woningvoorraad. Onze bestaande portefeuille
kent een grote duurzaamheidsopgave. We zetten vol in op duurzaamheid, onze visie is dat Rijswijk
Wonen in 2050 duurzaam is. Voor ons houdt dat in dat we geen negatieve impact hebben op het
milieu: we zijn CO₂-neutraal en circulair. Op 31-12-2020 heeft onze woningvoorraad een gemiddelde
energie-index van 1.71 (label C). We verwachten dat in 2030 ruim de helft van onze woningen een
energie-index van maximaal 1,4 heeft (label B).
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3

Onze zes hoofddoelen

3.1

Dienstverlening

We hebben ook in 2020 hard gewerkt aan het verbeteren van onze dienstverlening, op alle gebieden.
Dit heeft tijd en aandacht nodig om zo een serieuze en toekomstbestendige dienstverlening te
realiseren. We beseffen dat dit een continu proces is. We kijken ook continu kritisch naar onze
prestaties, onder andere met de KWH-kwartaalmetingen van de klantwaardering op vijf van onze
belangrijkste klantprocessen.
Onze normen voor 2020 haalden we niet op alle onderdelen. Wel zien we over de hele linie een
stijging in klanttevredenheidscijfers. De gemiddelde klanttevredenheidsscore over de vijf gemeten
onderdelen steeg in 2020 van een 7,3 naar een 7,6.

3.1.1

Klanttevredenheid is verbeterd

Meten van klanttevredenheid
Hieronder de scores over 2019 en 2020 van de KWH-kwartaalmetingen en onze streefnormen voor
eind 2021.

Nieuwe woning
Woning zoeken
Huur opzeggen
Reparaties
Algemene dienstverlening
Gemiddeld

Realisatie 2019
7,8
7,4
7,5
7,2
6,7
7,3

Realisatie 2020
7,7
7,4
8,1
7,6
7,1
7,6

Norm 2021
7,8
7,8
7,9
7,7
7,3
7,7

Op drie onderdelen zien we ten opzichte van 2019 een mooie verbeterslag, namelijk op ‘huur
opzeggen’, ‘reparaties’ en ‘algemene dienstverlening’.
Een van de belangrijkste veranderingen in 2020 was het weer in huis halen van de intake voor
reparatieverzoeken en het afsluiten van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor ons
reparatieonderhoud. Hiermee wilden we zelf meer grip en regie op het proces en deze zoveel mogelijk
onder brengen bij een vaste partij. Dit was een duidelijke wens van onze huurders dat naar voren
kwam uit het luisterpanel dat we in 2019 hielden. Hier hebben we gehoor aan gegeven.
Medio 2020 gingen medewerkers, die verantwoordelijk zijn voor het betreffende proces, de metingen
zelf analyseren. Hierdoor ontstond veel meer grip op het proces en werden verbeteringen bedacht
door de medewerkers die er dagelijks mee werken en kennis van zaken hebben. Ook zijn onze
medewerkers begonnen met het nabellen van huurders die een lage waardering gaven. Zij konden
tijdens het gesprek doorvragen naar de oorzaak van de lage waardering en hoe wij konden
verbeteren. Hier kwamen een aantal concrete verbeteringen uit voort, die al direct het kwartaal daarna
in de KWH-meting zichtbaar werden. Zo zijn in de woningadvertenties de voor verhuur beschikbare
woningen beter beschreven en is bij het ondertekenen van het huurcontract meer uitleg gegeven aan
huurders over de nieuwe woning.
In 2021 willen we de tevredenheid maandelijks gaan meten zodat er meer zicht ontstaat op de
tevredenheid en we sneller kunnen herstellen.
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Verbeteracties
Andere concrete verbeteracties het afgelopen jaar waren het optimaliseren van de informatie op de
website en het vergroten van de kennis van onze medewerkers. We hebben sneller vragen van
klanten beantwoord en verzoeken afgehandeld. Daarnaast zorgden we voor duidelijke informatie aan
huurders over de vraag of het verzoek, zodat zij wisten waar ze aan toe zijn. Dit deden we
bijvoorbeeld bij opzegging van de huurovereenkomst of wanneer mensen willen reageren op een
advertentie van een beschikbaar komende woning.
Tot slot trainden we onze medewerkers op klantgerichtheid en het beter en vriendelijker te woord
staan. Al met al was er meer aandacht voor de klant. De veranderingen zijn terug te zien in de
verbeterde klantwaarderingscijfers en een stijging van het gemiddelde van een 7,3 naar een 7,6.
In 2021 willen we verder verbeteren richting uiteindelijk een gemiddelde van 8,0 in 2025.

3.1.2

Digitalisering van het klantproces

We hebben verdere stappen gezet in de digitalisering. In het huurdersportaal op onze website is een
nieuwe functionaliteit toegevoegd; huurders kunnen 24/7 via onze website eenvoudig een
reparatieverzoek melden én in veel gevallen meteen een afspraak maken voor de uitvoering van de
reparatie.
We zien digitalisering van informatie en processen als een continu proces. We gaan daar in 2021
verder mee aan de slag.

3.1.3

Klanttevredenheid na projecten

Voor de uitvoering van duurzaamheid en onderhoudsprojecten werken we veel samen met andere
partijen. Deze samenwerkingspartners meten zelf de klanttevredenheid tijdens en vlak na de
uitvoering. Dit gebeurt vooral in de grotere verduurzamingsprojecten. Deze partijen kunnen hiermee
de processen voor de huurders verbeteren. En zij ontwikkelen ook voor zichzelf een lerend vermogen.
Voor de overige planmatig onderhoudsprojecten en investeringsprojecten, gaan we ook een
klanttevredenheidsmeting laten doen door KWH. In 2020 hebben we hierover afspraken gemaakt,
maar daarna zijn nog geen nieuwe projecten opgeleverd behalve de Tubasingel. Voor het project
Tubasingel vonden we een KWH-meting niet passend. Daar hebben we vooral op basis van de
ervaringen, gesprekken met de bewoners en onderzoek achteraf indringend geëvalueerd, leergeld
betaald, afsprakenkader met de contractpartijen aangepast en aannemer Hemubo de wacht
aangezegd.

3.1.4

Klachten over de dienstverlening

Rijswijk Wonen registreert zelf de klachten over de dienstverlening, onderhoud en mutaties.
Een interne coördinator bewaakt de voortgang en afhandeling. Daarnaast zijn er twee regionale
klachtencommissies en de landelijke huurcommissie, die alle een specifiek soort klachten of geschillen
voor hun rekening nemen.
Klachten
Klachten gemeld bij Rijswijk Wonen
Huurcommissie
Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland
Regionale klachtencommissie woonruimteverdeling
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2019
79
13
0
3

2020
127
6
0
7

Klachtenregistratie Rijswijk Wonen
In 2020 ontvingen we 127 klachten over de dienstverlening van onze eigen organisatie, maar ook over
de dienstverlening van onze contractpartijen die reparatieonderhoud, cv-onderhoud of overig
onderhoud voor ons uitvoeren. De toename in algemene zin is verklaarbaar, aangezien we huurders
met onvrede actiever attenderen op deze klachtenprocedure en is het makkelijker om een klacht via
internet te melden.
De klachten in 2020 waren zeer divers en gingen over het (niet) tijdig afhandelen van reparaties,
lekkage of vocht in de woning, cv-problemen en communicatie. De klachten over onderhoud zijn
afgestemd met de opzichters, aannemer Bouwmeester of andere aannemers en werden direct door
hen opgepakt. Daarnaast bespraken we deze klachten met Bouwmeester en de andere partijen
tijdens evaluatiegesprekken.
Huurcommissie
In 2020 zijn 6 zaken bij de Huurcommissie aangemeld en deels behandeld.
- Huurverlaging op grond van onderhoudsgebreken (3 verzoekschriften) – waarvan 2 zaken nog
lopend zijn en in 1 zaak is het verzoek niet-ontvankelijk verklaard in verband met het niet betalen
van voorschot leges.
- Afrekening service-/stookkosten (1 verzoekschrift) – deze zaak is nog in behandeling.
- Gedraging van de verhuurder (1 verzoekschrift) – de klacht is niet-ontvankelijk verklaard in
verband met het niet betalen van voorschot leges.
- Bezwaar jaarlijkse huurverhoging (1 verzoekschrift) – deze is ingetrokken door de huurder.
Daarnaast zijn in 2020 nog twee zaken afgewikkeld die in 2019 waren ingediend:
- Afrekening service- en stookkosten, de uitspraak was er uiteindelijk begin 2021 en deze is
gegrond verklaard. Rijswijk Wonen moet een deel van het te veel in rekening gebrachte bedrag
aan servicekosten terugbetalen.
- Gedraging van de verhuurder, die in 2020 ongegrond is verklaard.
Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland
In 2020 zijn geen zaken voor Rijswijk Wonen bij de klachtencommissie Wonen Zuid-Holland
behandeld. Meer informatie is te vinden op de website van deze klachtencommissie, zie
https://kcwzh.nl/uitspraken/uitspraken-2020/
Regionale klachtencommissie woonruimteverdeling
In 2020 zijn 7 zaken voor Rijswijk Wonen bij de Regionale klachtencommissie woonruimteverdeling
binnengekomen. Al deze klachten zijn niet ontvankelijk verklaard. Meer informatie is te vinden in het
jaarverslag van de Regionale klachtencommissie, zie https://www.woonnet-haaglanden.nl/informatieen-contact/de-regionale-klachtencommissie

3.2

Betaalbaarheid en beschikbaarheid

Betaalbaarheid bleef ook met ons nieuwe Koersplan onze belangrijkste maatschappelijke opgave.
Goed wonen voor mensen met de laagste inkomens betekent betaalbare huurprijzen, behapbare
woonlasten en voldoende betaalbare woningen. Kortom, betaalbaarheid van het wonen stond centraal
bij al ons werk.
We verhuurden uit onze bestaande woningvoorraad totaal 326 woningen, waarvan 20 niet-DAEB.
De dalende trend van de afgelopen jaren is hiermee voortgezet: er komen minder woningen vrij voor
verhuur en daarmee staat de beschikbaarheid onder druk. Punt van zorg betreft het feit dat meer
mensen in de kleinere vijver van vrijkomend woningaanbod vissen; wachttijd loopt op en slaagkans
neemt af. De coronapandemie leidde daarnaast niet tot een extra daling in het aantal verhuringen.
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Goed nieuws is wel dat we met de oplevering van 124 woningen aan de Nannie van Wehlstraat in
Haags Buiten, nieuw aanbod aan de voorraad hebben toegevoegd.
We verhuurden aan een diverse groep mensen uit verschillende levensfasen, van jong tot oud,
alleenstaanden en gezinnen. Daaronder zaten ook huurders die zorg nodig hebben, zoals ouderen,
mensen met beperkingen of mensen met een psychische kwetsbaarheid.

3.2.1

Verhuur aan onze doelgroepen

Het overgrote deel van onze doelgroep bestond uit mensen met de allerlaagste inkomens, namelijk
met een inkomen onder de € 39.055 (prijspeil 2020). We verhuurden dit jaar 72% aan deze groep, dat
is lager dan andere jaren en lager dan onze norm van 85%. Dat kwam vooral door ons
nieuwbouwproject Haags Buiten, waar we veel woningen verhuurden boven de aftoppingsgrens aan
mensen met lage middeninkomens, namelijk tot € 43.574. Het percentage toewijzingen aan de
allerlaagste inkomens is 86% wanneer Haags Buiten niet is meegerekend
Van de huishoudens in de doelgroep voor passend toewijzen zijn alle woningen passend toegewezen.

3.2.2

Sociaal huurbeleid

We hebben in 2020 ons streefhuurbeleid herijkt. Uitgangspunt daarbij was het streven naar een betere
mix in onze woningvoorraad, ook op wijkniveau. Dat betekent dat we woningen hebben in
verschillende huurklassen van goedkoop tot aan middelduur en dat deze gespreid liggen in de stad.
We zorgen dat de streefhuren betaalbaar zijn voor de verschillende inkomensgroepen.
Integraal huurbeleid
Op verschillende momenten passen we huurprijzen aan, zoals bij nieuwe verhuringen, jaarlijkse
huurverhoging en na een verbeter- en onderhoudsingreep. We letten daarbij ook op de relatie met de
totale woonlasten en de energie- en stookkosten. We varen daarin een consistente koers.
Tegelijkertijd ontwikkelt zich de wet- en regelgeving rondom het huurprijsdossier. Zo is de eenmalige
huurverlaging aangekondigd, hebben we via het Sociaal Huurakkoord Aedes – Woonbond een
vangnet gespannen voor mensen die door inkomensachteruitgang niet langer de huur meer kunnen
betalen. De stapeling van beleid noopt tot herijking van het gehele bouwwerk van het huurbeleid. Het
huurbeleid op al deze aspecten moet straks weer op elkaar aansluiten. In 2020 zijn we hiermee
gestart, dat traject ronden we af in 2021.
Maatwerk
We passen maatwerk toe waar dat nodig is. In 2020 zijn we gestart met de mogelijkheid voor huurders
om huurverlaging of bevriezing van de huurverhoging aan te vragen. Hier is vooral na de
communicatie over de huurverhoging gebruik van gemaakt. In totaal hebben we in 32 aanvragen voor
huurbevriezing en 18 aanvragen voor huurverlaging ontvangen. Hiervan zijn er respectievelijk 21 en 6
gehonoreerd. Voor de aanvragen huurbevriezing is ⅔ en voor huurverlaging ⅓ van de aanvragen
gehonoreerd.
We zagen dat het Rijk ons steeds meer maatregelen op gebied van huurbeleid oplegt, zoals de
aangekondigde eenmalige huurverlaging voor 2021.

3.2.3

Huurincasso en huisuitzettingen

We konden met ons huurbeleid niet alle betaalrisico’s voor de huurders voorkomen. Het ontstaan van
huurachterstanden komt vaker door inkomensachteruitgang of problemen met de uitgaven, dan door
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de hoogte van de huur. Corona heeft het inkomen bij een deel van onze doelgroep onder druk gezet.
We gingen coulant om met huurders van zowel woningen als bedrijfsruimten die vanwege de
coronapandemie problemen kregen met het betalen van de huur. We nodigden huurders uit om vooral
contact op te nemen bij betalingsproblemen, zodat we samen op zoek konden naar een oplossing.
Huurincasso
Wij hadden een sociaal incassobeleid, waarbij ons netwerk belangrijk is. We zoeken met hen contact
als het gaat om voorkómen, vroegtijdig signaleren en oplossen van financiële problemen en schulden.
Ook dit jaar werkten we volgens het convenant ‘Voorkomen problematische huurschulden’ en het
convenant ‘Vroeg erop af’. De totale huurachterstand bij zittende huurders was eind van het jaar
1,14%. Dat is hoger dan onze norm van 1% voor dit jaar. Dit huurachterstandspercentage is het meest
gestegen in de laatste maanden van 2020. Dit is te wijten aan de groep huurders die door de
coronapandemie in financiële problemen is geraakt. Met deze groep hebben we coulante afspraken
gemaakt om hen goed door de crisis heen te helpen.
Huisuitzettingen
Het aantal huisuitzettingen was met 4 een stuk lager dan andere jaren. Vanwege de corona-pandemie
gingen we alleen tot uitzetting over als sprake was van ernstige overlast, crimineel gedrag, of wanneer
de huurder niet meewerkte aan het maken van betaalafspraken of het accepteren van hulp. Met
huurders waar wel een ontruimingsvonnis lag en we niet hebben ontruimd, probeerden we tot goede
afspraken te komen.

3.2.4

Doorstroming

Met doorstroming komen betaalbare huurwoningen beschikbaar. Het afgelopen jaar hebben we een
aantal maatregelen genomen om doorstroming te bevorderen, zoals:
- Vergroten van het beschikbare aanbod van Rijswijk Wonen specifiek voor ouderen met een laag
middeninkomen. We zijn hier in 2019 mee gestart en in 2020 hebben we met deze maatregel
2 woningen verhuurd aan mensen met een middeninkomen die een schaarse sociale huurwoning
achterlaten. Zonder deze maatregel zouden deze mensen wellicht niet zijn verhuisd.
- Via de seniormakelaar van de SVH (Sociale Verhuurders Haaglanden) zijn 3 oudere huishoudens
geholpen bij het verhuizen en kwamen schaarse sociale huurwoningen van ons beschikbaar.
- Opstellen van een verhuurkader voor het nieuwbouwproject Nieuw-Benedictus waarin we
Rijswijkse woningzoekenden lokale voorrang geven voor een woning in dit seniorencomplex.
Daarnaast participeerden we in gemeentelijke en regionale overleggen over doorstroming. Het staat
hoog op de agenda van de politiek en bestuurders. Het blijft echter lastig om concrete doorstroming te
bevorderen, vooral als het om ouderen gaat. We hebben wel hoge verwachtingen van project NieuwBenedictus. Daarnaast denken we na over de mogelijkheid om via de realisatie van middenhuur (op
bijvoorbeeld Rijswijk Buiten) doorstroming vanuit de sociale huurvoorraad in Rijswijk te
bewerkstelligen. Tevens bekijken we de mogelijkheden om te werken met een twee-prijzenbeleid;
daarmee maken we het aanbod flexibeler en wordt het makkelijker om door te stromen. Ook
verkennen we de mogelijkheid van tijdelijke huurcontracten. Daaraan kleven echter ook weer
duidelijke nadelen. In 2021 hakken we hierin een knoop door.

3.2.5

Omvang van de vastgoedvoorraad

De vastgoedvoorraad van Rijswijk Wonen bestaat op 31 december 2020 uit 6.274 woningen. In 2020
is de voorraad per saldo uitgebreid met 79 woningen door oplevering van 124 sociale huurwoningen
van het project Haags Buiten, terugkoop van 5 woningen en sloop van 50 portiekwoningen ten
behoeve van het nieuwbouwproject De Schakel.
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In totaal hebben we circa 900 niet-woningen, die voor het overgrote deel bestaan uit parkeerplaatsen,
garages en bergingen. De voorraad bedrijfsonroerend goed en maatschappelijk onroerend goed is
met één eenheid afgenomen door sloop van het pand aan de Godfried Bomansstraat. Hier starten we
met een herontwikkeling. De voorraad parkeerplaatsen en garages is toegenomen door de oplevering
van 75 parkeerplaatsen in het project Haags Buiten.

3.2.6

Nieuwbouwprojecten

Haags Buiten (124 appartementen)
De bouw van ons eerste nieuwbouwproject in Den Haag is dit
jaar ondanks corona voorspoedig verlopen. De bouw was al
gestart in 2019 en duurde nog heel 2020. Het heeft ons veel
inzet en moeite gekost om de woningen te verhuren.
Ondanks de veelheid aan reacties, haakten veel kandidaten
af doordat de papieren niet op orde waren of omdat men toch
niet geïnteresseerd bleek. Begin oktober is het project
opgeleverd en vierden we coronaproof en in het bijzijn van de
wethouder van Den Haag de sleuteluitreiking aan de eerste
huurder van Haags Buiten. Uiteindelijk waren eind 2020 alle woningen verhuurd. Vanzelfsprekend
gaan we het verhuurproces en de reacties nog goed analyseren. Daarnaast bekijken we uit welke
inkomensgroepen en leeftijdsklassen de nieuwe huurders bestaan.
Nu hebben we onze eerste woningen in Den Haag in ons bezit. Het project is gerealiseerd met een
investering van ruim 23 miljoen euro.
Nieuw-Benedictus (98 appartementen voor senioren)
In december 2019 startte het heiwerk van dit nieuwe
complex. Na jarenlange voorbereiding, was het eindelijk
zover. Op het terrein van de voormalige Benedictuskerk
realiseren we 98 energiezuinige appartementen en een
gemeenschappelijke ruimte voor senioren. De heigeluiden
reikten door heel Rijswijk. Voor medewerkers van Rijswijk
Wonen, die jarenlang met de voorbereidingen van dit project
bezig waren, én voor bewoners die zich verheugden om
hiernaartoe te kunnen verhuizen, klonk dat als muziek in de
oren.
Op 3 september 2020 vierden we samen met de bouwer Adriaan van Erk Bouw en de gemeente
Rijswijk het bereiken van het hoogste punt. De bouw verliep ondanks het strikte coronaprotocol
volgens planning. Begin 2020 hebben we alsnog besloten om één woning op de begane grond te
bestemmen als gemeenschappelijke ruimte voor de bewoners. Vanwege de maatschappelijke opgave
voor het langer thuis wonen van ouderen, is een dergelijke ruimte waar bewoners elkaar ontmoeten
en professionals een luisterend oor bieden, een noodzaak. In beide bouwblokken wordt zowel in de
entree (3D-licht object) als in de scootmobielruimte (wandschildering op panelen) een kunstwerk
aangebracht. Vier kunstenaars zijn hiervoor geselecteerd.
De woningen worden in mei en juni 2021 opgeleverd. Het verhuurproces is voorbereid en in januari
2021 start de werving. In overleg met de gemeente verhuren we 80% van de woningen met voorrang
aan Rijswijkse ouderen. Eind 2020 hadden we een belangstellende registratie van meer dan 400
mensen die graag voor een woning in de Benedictus in aanmerking willen komen. We verwachten dan
ook dat de verhuur goed zal verlopen.
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De Schakel, Te Werve (56 woningen)
In de wijk Te Werve bouwen we 48 eengezinswoningen en 8
Tiny Houses. De nieuwbouw maakt onderdeel uit van een
breed wijkontwikkelingsplan voor de wijk Te Werve. Rijswijk
Wonen werkt met de gemeente en andere partijen nauw
samen om van Te Werve een gemêleerde en duurzame wijk
te maken. De woningen worden betaalbaar en energiezuinig,
en geven ook gezicht aan de wijk, met een hoogwaardige
uitstraling. Bouwbedrijf ‘Fijn Wonen’ realiseert dit project.
In 2020 zijn de school en de oude woningen op deze locatie
gesloopt. Een oude gevelsteen is voorzichtig uit de muur
gehakt en overgedragen aan een oude bewoonster die hier
haar kinderjaren woonde en graag deze gevelsteen van haar
geboortewoning in de familie wilde houden.
De nieuwbouw start medio 2021 en het project wordt in 2022
opgeleverd. De totale investering voor dit project is circa 13
miljoen euro.
Ondertussen is eind communicatie voor dit project voorbereid, waaronder die voor de Tiny Houses.
Hiervoor besteden we extra aandacht aan het bijzondere karakter van dit project, waarbij we een
speciale doelgroep zoeken: gemeenschapsgezinde, creatieve mensen met een groen hart.

3.2.7

Nieuwbouwprojecten in voorbereiding

Parkrijk, Rijswijk Buiten (135 appartementen)
Rijswijk Wonen heeft in 2020 met de gemeente Rijswijk
(programmabureau Rijswijk Buiten) en Dura Vermeer
overeenstemming bereikt over de turnkey aankoop van 135
appartementen in de Spoorzone Parkrijk.
Het betreft een woongebouw met 6 tot 7 woonlagen op een
winkelplint ten behoeve van een supermarkt.
De 135 appartementen worden gasloos en gebouwd in
hoogwaardige kwaliteit. 30 van de 135 appartementen zijn bestemd voor jongeren met een
verstandelijke beperking. We hebben hiervoor afspraken gemaakt met ‘De Blauwe Parel’, een initiatief
van ouders van deze jongeren. De zorg zal worden geleverd door Levin Zorg.
In oktober 2020 is het investeringsbesluit goedgekeurd door de RvC. Eind 2020 werkten we aan de
afronding van de contracten met ontwikkelaar Dura Vermeer en de huurovereenkomsten voor De
Blauwe Parel en de individuele huurders. De bouw zal starten in het voorjaar van 2021 en het project
wordt in 2022 opgeleverd.
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Our House in Parkrijk, Rijswijk Buiten (15 appartementen en voorzieningen)
Our House is een ouder collectief voor ouders met
jong/volwassenen met autisme. Stichting Our House heeft
samen met Stone Vastgoed dit gebouw ontwikkeld en met de
gemeente Rijswijk een intentieovereenkomst afgesloten voor
levering van de grond. Rijswijk Wonen neemt de woningen
turnkey af.
In juli 2020 is de intentieovereenkomst tussen Our House,
Stone Vastgoed, Tetteroo en Rijswijk Wonen ondertekend.
Vervolgens is in oktober 2020 het investeringsbesluit door de RvC goedgekeurd.
Eind 2020 werkten we aan de afronding van de contracten met Tetteroo en de huurovereenkomsten
voor Our House en de individuele huurders. De bouw start in het voorjaar van 2021 en een jaar later
kunnen de woningen worden verhuurd.
Godfried Bomans, Steenvoorde Zuid (24 appartementen)
Het plan was om hier 24 woningen te bouwen voor mensen die begeleiding krijgen bij het wonen. In
2020 zijn diverse gesprekken gevoerd tussen Rijswijk Wonen, de gemeente Rijswijk en
Fonteynenburg over het vormgeven van dit project. Dat heeft in 2020 nog geen concrete afspraken
opgeleverd. Dit komt mede door een verschil van inzicht van met name de gemeente en
Fonteynenburg over de invulling van de doelgroep. Ondertussen wacht Rijswijk Wonen de uitkomst
van deze gesprekken niet af en ging verder met de voorbereiding van circa 24 kleine 2-kamer
appartementen van circa 50 m² waarin diverse doelgroepen gehuisvest kunnen worden.
Eind 2020 is Rijswijk Wonen gestart met een uitvraag voor de aannemer op basis van ‘Design &
Build’, wat betekent dat deze partij zowel het ontwerp als de bouw van het project op zich neemt.
Daarnaast is eind van het jaar het huidige schoolgebouw gesloopt. In 2021 gaan we in overleg met de
omwonenden en de naastgelegen school over de tijdelijke inrichting van het terrein voor de periode
van een jaar.
LOF, Den Haag (40 benedenbovenwoningen)
Voor de nieuwe wijk aan de rand van het Erasmusveld in Den
Haag heeft Topvorm een Turn Key aanbieding gedaan voor
de koop van 40 BeBo’s. Topvorm is een samenwerking
tussen Toplevel Development en Vorm. Over het product is
inmiddels overeenstemming bereikt tussen Rijswijk Wonen en
Topvorm. Eind 2020 werkten we nog aan de contractvorming.
Bij het doorlopen van de aanpassing van het
bestemmingsplan zijn veel bezwaren uit de omgeving binnengekomen en is het ontwerp door
Welstand afgekeurd. Onderzoek naar de inhoud van de bezwaren en gesprekken met de
bezwaarmakers liep eind 2020 nog. Ook is het ontwerp aangepast. Wegens de bezwaren op het
bestemmingsplan is de planning vertraagd en kunnen we waarschijnlijk eind 2021 starten met de
bouw.
Kantoor Admiraal Helfrichsingel
Eind 2020 zijn wij verhuisd naar de Lange Kleiweg en zijn we gestart met onderzoek naar een nieuwe
invulling voor het oude kantoor. We onderzochten drie herontwikkelingsscenario’s variërend van
transformeren van het huidige pand, eventueel met een paar nieuwe lagen op het gebouw tot aan
sloop/nieuwbouw. In principe gaat het om appartementen voor kleine huishoudens. In 2021 zal het
meest passende scenario worden gekozen. Wij verwachten het lege kantoor een tijdelijke bestemming
te kunnen geven door een samenwerking met Welzijn Rijswijk aan te gaan.
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Te Werve Oost
De wijkontwikkeling van Te Werve Oost lag dit jaar enige tijd stil. In de tweede helft 2020 hebben we
samen met de gemeente het proces weer opgepakt en een gezamenlijke kwartiermaker aangesteld.
Deze kwartiermaker kreeg de taak om een integrale opdracht te formuleren waarmee de ontwikkeling
van de wijk door alle partijen gedragen wordt en voortgang krijgt.
Voor Rijswijk Wonen is de scoop van de ontwikkeling het aanpakken van circa 355 verouderde
woningen. Wij deden een uitvraag aan drie gebiedsontwikkelaars om ons daarbij te ondersteunen.
Samen met de geselecteerde gebiedsontwikkelaar gaan we een plan opstellen voor deze omvangrijke
herontwikkelingsopgave. Omdat het een grote ontwikkeling betreft is de doorlooptijd behoorlijk lang en
zal naar verwachting in 2025 met de eerste nieuwbouw gestart worden.

3.3

Leefbaarheid

Leefbaarheid kwam in 2020 in ander daglicht te staan. Ten eerste waren we, mede vanuit het nieuwe
Koersplan, voornemens om leefbaarheid weer flink op de kaart te zetten. Toen brak de corona
pandemie uit en konden we niet de wijken in en naar de mensen toe. Toch leerden we door het jaar
heen hoe het wel kon. En zo hebben we zeker het een en ander bereikt op het gebied van
leefbaarheid. Tegelijkertijd was inzet op leefbaarheid harder nodig dan ooit, omdat het samenleven
met de buren tijdens een lockdown veel vraagt van buren onderling.
Naast de aandacht voor het samenleven, hebben we ons zoals we gewend zijn gericht op het schoon,
heel en veilig houden van onze woningen en de directe woonomgeving.
Dit jaar hebben we de samenwerking met onze partners in de stad flink verstevigd, zoals met de
gemeente, Vidomes en Welzijn Rijswijk. Na de ongewenste terugtrekkende bewegingen van een paar
jaar geleden, mede vanuit de toenmalige nieuwe Woningwet, zien we nu weer de nut en noodzaak
voor de samenwerking. De eerste signalen van achteruitgang van de leefbaarheid en het samenleven
versterken dit inzicht en de behoefte aan samenwerking.

3.3.1

Woonbelevingsonderzoek en wijkstrategieën

Begin 2020 voerden we een woonbelevingsonderzoek uit onder alle huurders van Rijswijk Wonen. We
deden dit onderzoek samen met Vidomes en WoonInvest, waardoor ook huurders uit andere
gemeenten zijn ondervraagd.
De uitkomsten van het onderzoek zijn geanalyseerd op wijk-, buurt- en complexniveau. Vervolgens is
deze analyse intern getoetst en aangevuld door onze medewerkers. Hieruit kwamen Te Werve en
Muziekbuurt naar voren als de wijken met de grootste leefbaarheidsproblemen en laagste
tevredenheid van de huurders. We hebben deze wijken benoemd als focuswijken en zijn hier vanaf
medio 2020 extra gaan inzetten op leefbaarheid. Daarnaast zijn er bepaalde buurten en complexen
die ook extra aandacht behoeven, zoals Steenvoorde Zuid en het Havenkwartier. Voor de komende
jaren hebben we extra inzet benoemd in ons leefbaarheidsprogramma.
We streven ernaar om samen met de gemeente en collega corporatie Vidomes tot wijkstrategieën te
komen. In 2020 is de samenwerking geïntensiveerd als basis om de strategie en het programma per
wijk goed op elkaar af te stemmen. We verwachten in 2021 integrale wijkstrategieën op te leveren.
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3.3.2

Leefbaarheidsmaatregelen

De nieuwe samenwerking met Welzijn Rijswijk en collega corporatie Vidomes heeft een flink aantal
activiteiten opgeleverd. Dit jaar hebben we het leefbaarheidsbudget voor een groot deel benut, meer
dan in eerdere jaren, waarbij we leefbaarheidsplannen vaak niet geheel uitvoerden. Zelfs ondanks het
feit dat we enkele activiteiten niet konden uitvoeren of moesten versoberen vanwege de
coronapandemie.
Lief en leed in Muziekbuurt
In de Muziekbuurt is onder aanvoering van Stichting Welzijn
Rijswijk het ‘lief en leed’ project gestart, waar wij samen met
vele anderen aan meewerkten. Het idee is dat actieve
huurders worden gezocht die op pad gaan langs eenzame en
zieke medebewoners en hen een hart onder de riem steken
met een kaart of bloemetje. Een groot aantal huurders van
Rijswijk Wonen heeft zich hiervoor aangemeld. Eind van het
jaar is het gestart in twee complexen, waarvan een van
Rijswijk Wonen.
Tuinen in Te Werve
In Te Werve zijn huurders uitgenodigd om mee te denken met het inrichten van binnentuinen. Zo is er
samen met bewoners een moestuin opgezet achter de Marius Bauerstraat. En in het verduurzamingsproject is in de binnentuinen van de van Kollaan en de Karel Doormanlaan grond afgegraven, waarna
samen met bewoners een nieuwe invulling wordt gegeven. Ook dit gebeurt in nauwe samenwerking
met Stichting Welzijn Rijswijk.
Verbinding in Steenvoorde Zuid
In deze wijk met haar vele hoogbouwflats zijn de bewoners al van oorsprong goed georganiseerd. Nu
er meer ruimte komt voor bewonersgroepen in een flat, in wat voor vorm dan ook, merken we dit. In
een aantal flats zijn nieuwe bewonersgroepen ontstaan van huurders die zich willen inzetten voor de
flat. Rijswijk Wonen heeft met deze initiatiefgroepen actief de verbinding gemaakt en de
bewonersgroepen gefaciliteerd.

3.3.3

Schoon, heel, veilig en groen

Naast de reguliere inzet op schoon en heel, wat bestaat uit aanwezig zijn in de wijk, actie nemen op
signalen van bewoners of op zaken die we zelf signaleren, hebben we een aantal andere acties
uitgevoerd.
Op het gebied van schoon hebben we een portiekactie uitgevoerd waarbij portieken een maandlang
schoongemaakt zijn om vervolgens de bewoners te stimuleren de nette portieken zelf meer schoon te
houden.
In de Planetenflats hebben we het camerasysteem vernieuwd om beter te kunnen handhaven op
schoonhouden van de omgeving en de veiligheid beter te kunnen waarborgen. In onze flats aan de
Titus Brandsmastraat, M.L. Kinglaan, Brederode- en Henri Dunantlaan en ons nieuwbouwproject
Haags Buiten hebben we camerasystemen aangebracht om beter toe te kunnen zien, zowel op
veiligheid als op schoonhouden.

17

Op het gebied van groen hebben we enkele kleine voortuinen
terug in eigen beheer genomen. Inmiddels zijn alle kleine
tuinen die hiervoor in aanmerking komen terug in beheer bij
Rijswijk Wonen, tenzij de bewoner deze graag zelf wilde
blijven onderhouden. Dit jaar zijn we verder gegaan met het
in 2019 gestarte moestuinproject in samenwerking met IVN.
In 2020 zijn beide moestuinen gerealiseerd en feestelijk
geopend. Helaas konden we minder voorlichtingsbijeenkomsten hierover voor de bewoners organiseren, maar
dat gaan we in 2021 alsnog doen.

3.3.4

Overlast

Het jaar 2020 was een zwaar jaar voor veel huurders en de coronapandemie was duidelijk zichtbaar in
een toename van het aantal overlastklachten. Mensen waren veel thuis, kinderen gingen niet naar
school en de spanning in veel huishoudens liep op. Tegelijkertijd was het voor onze medewerkers
heel moeilijk om iets te doen aan deze overlastklachten. Huisbezoeken en gesprekken op kantoor
waren niet of zeer beperkt mogelijk. Onze woonconsulenten hebben hier veel tijd en energie in
gestoken. In zeer ernstige gevallen zijn toch huisbezoeken gedaan of huurders op ons kantoor
uitgenodigd. Ook werden we creatief, door bijvoorbeeld gesprekken te voeren op straat of op de
galerij, en werd op die manier de verbinding gezocht tussen bewoners onderling.
Voor het afhandelen van overlastklachten werken we van oudsher met Buurtbemiddeling, die in een
vroeg stadium in gesprek gaan met de huurders. Komt Buurtbemiddeling er niet uit, of is er sprake van
een casus met zeer ernstige overlast, dan neemt Rijswijk Wonen de zaak over. Ondanks de
coronapandemie heeft Buurtbemiddeling in 2020 nog 78 verzoeken kunnen oppakken. Hiervan
werden 19 door Rijswijk Wonen aangeleverd, 11 door de politie en 48 huurders namen zelf contact
met Buurtbemiddeling op. In totaal is in 62% van de gevallen de situatie na inzet van
Buurtbemiddeling verbeterd.

3.3.5

Huurdersparticipatie

In 2020 is de bestaande participatiestructuur geëvalueerd, omdat deze vooral bestond uit
wijkcommissies en dit niet meer aansloot bij de wensen van onze huurders. De evaluatie heeft ertoe
geleid dat we weer teruggaan naar complexgerichte bewonersparticipatie. We geven hiermee
huurders weer de mogelijkheid om te participeren op complexniveau, waardoor zij kunnen meepraten
en invloed uitoefenen op zaken die direct voor hen van toepassing zijn. Begin 2021 is het plan voor de
hernieuwde huurdersparticipatie door de Bewonersvereniging Rijswijk (BVR) en Rijswijk Wonen
ondertekend.
Daarnaast hebben we met andere, eigentijdse en laagdrempelige manieren onze huurders betrokken
bij ons werk. We hebben twee keer een enquête gehouden onder ons huurderspanel. In december
organiseerden we een online themabijeenkomst met leden van het huurderspanel over het thema
leefbaarheid. Dit was een succes en wordt in 2021 herhaald over het thema onderhoud.
We gaan verder aan de slag met een groepje enthousiaste huurders die een ambassadeursrol voor
hun complex willen gaan vervullen. En we gaan – zodra corona dat weer toelaat - meer de wijken in
om portiekgesprekken te voeren, expedities te houden, et cetera.
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3.4

Wonen en zorg

Het thema wonen en zorg staat sinds dit jaar weer stevig op de kaart. Vanuit ons nieuwe
Koersplan gaan we werken aan een woonplek voor iedereen. Ook voor mensen die om wat voor
reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben. Dat betekent voor ons werk dat we aandacht
hebben voor onze huurders en dat wij dat signaleren en goed doorverwijzen. Daarnaast verkennen we
met (zorg)partners wat wij vanuit huisvesting kunnen betekenen voor ouderen of mensen die
begeleiding nodig hebben bij het wonen.
Om hier te komen hebben we in 2020 de eerste stappen gezet.

3.4.1

Ouderen

Voor ouderen zijn er woningen nodig die fysiek geschikt zijn, dus zonder drempels en andere
obstakels. Daarnaast is het van belang dat het er veilig en gezellig is, met zorg in de buurt als dat
nodig is. In 2020 zijn we gestart met een brede inventarisatie van de fysieke aanpassingen die nodig
zijn, waaronder scootmobielstallingen, ophogen galerijvloeren en plaatsen van automatische
deuropeners. Met de uitbreiding van scootmobielruimten zijn we gestart en in projecten zijn
galerijvloeren opgehoogd en deuropeners geplaatst. De totale fysieke aanpak pakken we de komende
jaren verder op.
Op gebied van een veilige en gezellige woonomgeving gingen we voort met de ontwikkeling van de
flatcoach. We zijn gestart met de voorbereiding om deze naar een 2e flat uit te breiden. Daarnaast zijn
we gestart met het ‘wonen met een plus’ concept in samenwerking met Florence, waarmee de zorg
dichter bij de bewoner komt en laagdrempelig aanwezig is. In 2021 gaat dit op kleine schaal van start.

3.4.2

Uitbreiding scootmobielstallingen in seniorencomplexen

We hebben in 2020 in drie wooncomplexen (extra)
scootmobielvoorzieningen aangebracht.
- Henri Dunantlaan, Wethouder Brederodelaan,
Steenvoorde Zuid: nieuwe ruimte gerealiseerd.
- Titus Brandsmastraat, Steenvoorde Zuid: uitbreiding
huidige ruimte, flatcoach flat.
- Generaal Berenschotlaan 14, Te Werve.
In deze complexen was het mogelijk om de stallingen
inpandig te realiseren. Er staan nog meer wooncomplexen op
de wensenlijst voor de aanleg van scootmobielruimten. Hier is
echter geen ruimte in het gebouw zelf, maar moet deze
buiten het gebouw worden gerealiseerd. We hebben in 2020 in beeld gebracht om welke complexen
dit exact gaat en gaan aan de slag met een meerjarenplanning en uitvoering.

3.4.3

Mensen met woonbegeleiding

Met de gemeente spraken we af dat we in 2020 23 woningen zouden verhuren aan cliënten van
zorginstellingen die de volgende stap vanuit de instelling naar zelfstandig wonen kunnen maken. Zij
krijgen daarbij begeleiding bij het wonen, meestal voor een bepaalde periode van 1 à 2 jaar.
We verhuren woningen aan cliënten van Parnassia Groep, Fonteynenburg, Leger des Heils,
Perspektief, Stichting Anton Contandse en het Jeugdteam van de gemeente. We hebben uiteindelijk
22 woningen verhuurd aan mensen met woonbegeleiding.
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3.4.4

Statushouders

Het afgelopen jaar hebben we 8 woningen verhuurd aan totaal 15 statushouders. We voldoen hiermee
aan de taakstelling van de Provincie aan de gemeente Rijswijk, waarbij de afspraak is dat de
corporaties deze taakstelling uitvoeren. De verwachting is dat deze aantallen in 2021 duidelijk hoger
uitpakken. Duidelijk wordt dat meer woningzoekenden vissen in dezelfde kleinere vijver. De inzet
richting gemeente is erop gericht om het aanbod verder te vergroten opdat reguliere
woningzoekenden niet in het gedrang komen.

3.4.5

Woonzorgvisie gemeente Rijswijk

We participeerden in het gemeentelijk proces voor het
opstellen van een brede woonzorgvisie op ouderen en
kwetsbare mensen in de stad. Zorgpartijen waren hier ook bij
betrokken. Om een impuls te geven aan de samenwerking,
organiseerden wij samen met Vidomes in juni 2020 een
bestuurlijke bijeenkomst wonen en zorg.
Daarnaast verstevigen we ook zelf ons eigen partnernetwerk van zorgpartijen die opereren in Rijswijk.
Als het gaat om het bouwen van een netwerk van zorgpartijen, neemt Rijswijk Wonen een leidende rol
op zich.
3.5

Duurzaamheid & kwaliteit

Rijswijk Wonen heeft een aanzienlijke voorraad kleine, betaalbare, maar verouderde woningen uit de
jaren ’50 en ’60. Dit maakt de voorraad kwetsbaar naar de toekomst toe, zeker in relatie tot de
aanstaande vergrijzing, de verduurzamingsopgave en de toename van kleine huishoudens.
In 2020 maakten we flinke stappen in de verduurzaming van ons bezit. We hebben de verduurzaming
van 80 woningen aan de Tubasingel afgerond. In 164 woningen in Te Werve en de Ministerbuurt zijn
we gestart we met een verduurzamingsproject. En in 381 woningen aan de Rembrandtkade en in de
Muziekbuurt gingen we door met de voorbereiding van verduurzamingsprojecten.
Voor delen van ons bezit is verduurzaming niet voldoende om de kwaliteit op het gewenste niveau te
krijgen. Daarvoor verkennen we sloop en transformatie. In 2020 is hiervoor in de nieuwe
portefeuillestrategie een basis gelegd, om de komende jaren verder uit te werken.

3.5.1

Duurzaamheidsstrategie

In de portefeuillestrategie hebben we onze duurzaamheidsstrategie uitgewerkt. In de periode tot 2030
verduurzamen we ruim 2.300 woningen tot een energie-index van maximaal 1,4 (label B). Hiermee
beogen wij drie doelen:
- De woningen zijn energetisch verbeterd.
- Het comfort van de woningen is verbeterd.
- De woonlasten van huurders blijven neutraal, dat wil zeggen dat de maandelijkse lasten die een
huishouden betaalt aan energie en huur gelijk blijven of lager worden.
Deze visie werken we in 2021 uit in een duurzaamheidsbeleidsplan waarin we onder andere ook de
thema’s klimaatadaptatie en circulariteit vormgeven. Tegelijkertijd is in 2020 de energietransitie en de
aansluiting van onze voorraad op lokale warmtenetten een steeds prominentere rol in de
verduurzaming van ons bezit gaan innemen.
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3.5.2

Verduurzamingsprojecten

Een aantal projecten zijn in 2020 afgerond of gestart. Vanwege corona werd een flink beroep gedaan
op onze flexibiliteit én die van de bewoners. De communicatie verliep anders dan voorheen en meer
online. Werkzaamheden konden vaak niet in bewoonde staat plaatsvinden vanwege de 1,5 meter
maatregel. Veel bewoners zijn tijdelijk naar volledig gestoffeerde en ingerichte wisselwoningen
uitgeweken. Voor bewoners gaf dit meer rust, omdat ze niet in de herrie en het stof hoefden te wonen
én ze rustiger thuis konden werken. En de aannemer hoefde minder rekening te houden met
aanwezigheid van bewoners tijdens het werk.
Tubasingel, Muziekbuurt afgerond (80 appartementen)
De appartementen in deze hoogbouwflat uit de jaren ’60 zijn
verbeterd en verduurzaamd. De werkzaamheden in de
woningen zijn eind 2019 opgeleverd, de totale oplevering was
in het voorjaar van 2020.
Helaas kreeg dit project in de zomer 2019 veel negatieve
publiciteit, onder andere veroorzaakt door problemen bij de
aannemer en gebrekkige communicatie over en weer. Begin
2020 was onze communicatie verbeterd en de sociale
begeleiding van bewoners is geïntensiveerd. Ook was dit een goede les voor de projecten die later dit
jaar startten.
In september 2020 is het project opgeleverd door Rijswijk Wonen, waarna er nog wat financiële
afhandeling heeft plaatsgevonden evenals compensatie door de aannemer vanwege schades in de
woningen en aan de liften. Naast deze financiële afwikkeling met de aannemer, dienden de bewoners
zelf een dagvaarding in, omdat ze een hogere ongeriefsvergoeding (€ 6.000 per woning) en
huurcompensatie eisten. Het vonnis heeft op alle fronten positief uitgepakt voor Rijswijk Wonen.
Storklaan, Ministerbuurt 1, gestart (78 eengezinswoningen)
We verduurzamen deze eengezinswoningen uit 1958 en
maken ze geschikt om aan te sluiten op een toekomstig
restwarmtenet. Ook werden kozijnen en dakpannen
vervangen en werd de uitstraling van het complex verbeterd.
Na ondertekening van de realisatieovereenkomst met Dura in
juli 2020, kon het project van start.
Bewoners kozen gezamenlijk voor de kleurstelling en
favoriete voordeuren. Uit een selectie van deze voorkeuren
heeft de architect een gevarieerde indeling gemaakt.
Vanwege corona verliep het contact met bewoners veelal in
kleine groepen of met een app waarmee de bewoners geïnformeerd werden over het verbetervoorstel
en de huurverhoging. De instemming van tenminste 70% is binnen drie weken behaald.
Tijdens de werkzaamheden hebben we rustplekken aangeboden, waar bewoners tijdelijk thuis konden
werken of even afstand konden nemen van het werk in hun woning. De eerste twee blokken aan de
J.C. Markenlaan zijn in 2020 opgeleverd. De bewoners waren positief over de uitvoering en het
resultaat. De overige woningen worden rond de zomer van 2021 opgeleverd.
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Van Kollaan, Te Werve 1, gestart (86 portiekwoningen)
Hier verbeteren en verduurzamen we 86 portiekwoningen in
vijf bouwblokken rondom open binnentuinen. Het project is
eind 2019 gestart. Eerst is de buitenzijde aangepakt met
vervanging van kozijnen en beglazing, aanbrengen gevel- en
dakisolatie, vervangen van de dakpannen en het isoleren van
het plafond in de bergingen. Deze fase is in 2020 afgerond.
Bewoners waren positief, met name de nieuwe uitstraling
wordt gewaardeerd.
De tweede fase, de werkzaamheden in de woning, ging begin
2020 van start. Hier werden standleidingen vervangen en de keuken, badkamer en toilet vernieuwd.
Doordat de meeste bewoners tijdelijk naar wisselwoningen gingen, kon de aannemer in iets meer tijd
het werk toch realiseren. Na een aantal weken konden de bewoners terugkeren in hun woning met
een nieuwe keuken, badkamer en toilet. Bewoners zijn tevreden met de resultaten. We zetten deze
manier van werken door tot de afronding medio 2021.
Rembrandtkade, Oud Rijswijk, in voorbereiding (93 eengezinswoningen)
Deze 93 karakteristieke eengezinswoningen uit 1922 met
ondertussen flink wat technische gebreken gaan we in 2021
verbeteren en verduurzamen tot label A. In 2020 vonden
onderzoeken plaats, veelal in leegstaande woningen, als
basis voor een plan voor het onderhoud en de verduurzaming
van de woningen, waarbij het karakteristieke uiterlijk
behouden blijft.
Er is door het jaar heen afstemming geweest met een
klankbord van bewoners en leden van de huurdersorganisatie Bewonersvereniging Rijswijk.
Met hen is een schetsontwerp besproken en een sociale afsprakenlijst opgesteld. Een afspraak was
dat wij de oudere bewoners met een verhuiswens helpen om voor de start van de werkzaamheden te
verhuizen naar een passende woning elders in Rijswijk. Door de ingrijpende aanpak worden alle
bewoners tijdens de uitvoering tijdelijk in een volledig gestoffeerde en gemeubileerde woning met alle
voorzieningen gehuisvest. De werkzaamheden starten in 2021.
Mandolinestraat, Muziekbuurt, in voorbereiding (288 portiekwoningen)
We gaan deze woningen verbeteren en verduurzamen en
geschikt maken om aan te sluiten op een toekomstig
restwarmtenet. Hierbij worden de asbesthoudende gevels
aangepakt. Aannemer Willems Vastgoedonderhoud voert het
project uit en Twinstone verzorgt de communicatie. In juli
2020 is de realisatieovereenkomst getekend.
De bewoners zijn regelmatig op verschillende manieren
geïnformeerd, waaronder bij bewonersbijeenkomsten. Een klankbordgroep is opgericht, die input
leverde. Het ophalen van akkoord van huurders kostte de nodige inspanning, wat mede heeft te
maken met de diversiteit van de bewoners en haar achtergrond.
De minimum benodigde instemming van 70% is uiteindelijk bereikt. Eind van het jaar was 80% van de
bewoners akkoord en de overige 20% bleek nog niet of moeilijk bereikbaar.
We hebben ervoor gekozen om eerst te starten met de werkzaamheden aan de buitenzijde en de
installaties. De werkzaamheden in de woning komen dan later aan bod, en dan zijn hopelijk de
coronamaatregelen versoepeld. Waarschijnlijk zal een aantal bewoners tijdelijk naar een wisselwoning
verhuizen tijdens de verbouwing van de badkamer, keuken en toilet. De werkzaamheden starten in
2021.
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3.5.3

Energietransitie gemeente Rijswijk

Door het Rijk, Aedes en gemeenten werd gewerkt aan kaders en regelgeving die van invloed zijn op
ons werkgebied en onze manier van werken. Denk bijvoorbeeld aan:
- Een Nederlands Klimaatakkoord dat in 2020 in werking ging met als doelstelling: 95% minder
CO2 uitstoot in 2050 t.o.v. 1990 (en 49% in 2030).
- Klimaattafel gebouwde omgeving (2019) met als doelstelling: in 2050 7 miljoen woningen en
1 miljoen gebouwen van het aardgas af. Corporaties werden gezien als startmotor van de
grootschalige verduurzaming van woningen.
- Grondstoffenakkoord (2017) circulaire economie: in 2050 en 50% minder primaire grondstoffen in
2030.
- Sinds 1 juli 2018 zijn nieuwbouwwoningen aardgasvrij en alle woningen aardgasvrij in 2050.
- Energievisie gemeente Rijswijk als opmaat voor de transitievisie warmte in 2021.
Warmtelinq
Een van de grootste regionale projecten op gebied van
energietransitie is de aanleg van de Warmtelinq, een leiding
van Vlaardingen via Delft en Rijswijk naar Den Haag die
restwarmte uit het Rotterdamse Havengebied transporteert.
Deze is van groot belang voor de warmtetransitie van onze
woningvoorraad, op basis van de eerste verkenningen van de
gemeente Rijswijk is de kans groot dat 75% van onze
woningen kan aansluiten op de Warmtelinq.
Voor onze woningvoorraad zien wij dit als een kans omdat andere alternatieven, zoals geheel
elektrisch, veel duurder zijn. Om woningen op de Warmtelinq te kunnen aansluiten, is een minimaal
isolatieniveau van label B noodzakelijk. In 2020 zijn onze wijkstrategieën voor verduurzaming mede
gebaseerd op de ligging dicht bij de Warmtelinq.

3.5.4

Vervanging open verbrandingstoestellen

In twee complexen met galerijflats van totaal 340 woningen
hebben we de geisers vervangen door een collectief
warmwatersysteem. Het collectief warmwatersysteem is
geplaatst op het dak van de flatgebouwen vanwaar het
warme water vaak in nieuwe leidingen naar de woningen
wordt geleid. Dit gebeurde in 180 woningen aan de Martin
Luther Kinglaan/Wethouder Brederodelaan en in 160
woningen aan de Titus Brandsmastraat.
In deze complexen wonen veel ouderen, dus we besteedden
extra aandacht aan zorgvuldige communicatie en begeleiding.
De afronding van deze werkzaamheden is het sluitstuk van een jarenlang project voor het verwijderen
van geisers uit ons woningbezit.
Martin Luther Kinglaan, Henri Dunantlaan en Wethouder Brederodelaan
De werkzaamheden zijn in november 2020 afgerond. De bewoners zijn over het algemeen tevreden.
Er zijn nauwelijks klachten geweest tijdens het project. Er zijn bij enkele woningen wel
temperatuurschommelingen bij het gebruik van warm water. We zijn gestart met het doen van proeven
om deze schommelingen terug te dringen.

23

Titus Brandsmastraat (160 woningen)
Door onvoorziene omstandigheden liep het project anders dan gepland en verwacht.
Zo zouden de werkzaamheden in eerste instantie binnen de woningen plaatsvinden, maar snel na de
start bleek dit niet haalbaar omdat er met veel water geboord moest worden. We vonden een
mogelijkheid om de werkzaamheden via de buitenzijde plaats te laten vinden.
Daarnaast was er een tegenslag door onverwacht asbest.
Tenslotte vereiste de variatie aan werkzaamheden, de eventuele huurverhoging en schadevergoeding
zorgvuldige communicatie vanuit Rijswijk Wonen naar de bewoners. Alhoewel een eerste uitvraag
onder huurders wel heeft geleid tot het 70% benodigde draagvlak, bleek later dat er toch nog een
aantal vragen en zorgen leven onder een aantal huurders.
Daarom hebben we het project even on hold gezet en loopt de individuele aansluiting vertraging op.
De werkzaamheden buiten de woningen gebeurden voortvarend en waren eind van het jaar gereed.
In 2021 vinden – zodra corona het toe laat- bewonersbijeenkomsten plaats om vragen en zorgen op te
helderen en pakken we de individuele aansluiting verder op.

3.6

Samenwerking

We hebben in 2020 geïnvesteerd in de relatie met onze samenwerkingspartners in de stad en de
regio, zowel ambtelijk, politiek en bestuurlijk. We zochten nieuwe verbindingen met zorg- en
welzijnsorganisaties en hielden goed contact met de gemeente.

3.6.1

Partners zijn betrokken bij Koersplan: Rijswijk Wonen bouwt aan beter wonen

Onze partners zijn direct en intensief betrokken bij het opstellen van ons nieuwe Koersplan. Zowel aan
de voorkant hielden we interviews en gesprekken om bij hen op te halen wat volgens hen de opgaven
zijn van het wonen voor onze doelgroepen. En we voerden consultatiegesprekken over het concept
Koersplan met onze belangrijkste partners, zoals de gemeente, Bewonersvereniging Rijswijk en
collega corporatie Vidomes. Zo is een Koersplan ontstaan met veel draagvlak, binnen en buiten de
organisatie.

3.6.2

Bod en Lokale prestatieafspraken

In 2020 was het bestuurlijk een onrustig jaar. Omdat het een jaar eerder niet was gelukt om nieuwe
lokale prestatieafspraken te ondertekenen, bleven de lopende afspraken 2019-2022 gelden. Het
verschil in visie tussen gemeente en corporaties over uitbreiding van nieuwbouw van de sociale
woningvoorraad in Rijswijk heeft er wederom toe geleid dat er geen nieuwe afspraken zijn opgesteld.
In de loop van het jaar vond een portefeuillewissel plaats tussen de wethouders, waardoor we met
een nieuwe wethouder wonen te maken kregen. De discussie over nieuwbouw sociaal is eind 2020
niet beslecht. Ook andere gemeentelijke processen, zoals het addendum op de woonvisie, de nieuwe
woningmarktafspraken en de gemeentelijke woonzorgvisie, liepen vertraging op.
Samen met Vidomes hebben we een stadsakkoord opgesteld met afspraken op hoofdlijnen, als
positieve impuls voor de samenwerking. De tekst van het Stadsakkoord is tot op heden niet
gefinaliseerd. Wel heeft Rijswijk Wonen met de gemeente Rijswijk overeenstemming bereikt over de
koppeling tussen de realisatie van middenhuur op de ene plek en de compensatie in de sfeer van
sociale huur elders in de stad. Een belangrijk mijlpaal in de samenwerking en een bouwsteen voor
mogelijk een Stadsakkoord en/of lokale prestatieafspraken op een later moment.
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Daarnaast hebben wij aan onze wettelijke verplichting voldaan met het bod aan zowel de gemeente
Rijswijk als Den Haag voor 1 juli 2020.

3.6.3

Huurdersorganisatie BVR

We werken goed samen met de Bewonersvereniging Rijswijk (BVR), onze overkoepelende
huurdersorganisatie. We doen dit op basis van een samenwerkingsovereenkomst, die medio 2020 is
herijkt en in januari 2021 is ondertekend.
De BVR was in 2020 nauw betrokken bij het opstellen van de nieuwe participatiestructuur en het
nieuwe Koersplan en portefeuillestrategie. Ze heeft formeel advies uitgebracht over de jaarlijkse
huurverhoging, het nieuwe Koersplan, portefeuillestrategie, jaarplan en begroting 2021.

3.6.4

Sociale Verhuurders Haaglanden

We participeren rondom verschillende thema’s met collega-corporaties uit de regio onder de paraplu
van de SVH (Sociale Verhuurders Haaglanden). Rijswijk Wonen is één van de vijftien leden van de
SVH. De SVH faciliteert de woningtoewijzing van de sociale huurwoningen. Daarnaast coördineert ze
de samenwerking op gebied van regionale prestatieafspraken, huisvestingsverordening, verdeling van
de sociale voorraad in de regio, duurzaamheid, dienstverlening en doorstroming.
Belangrijke onderwerpen die in 2020 in de SVH aan de orde kwamen, zijn:
- Afstemming over nieuwe woningmarktafspraken Haaglanden over de regionale opgave van de
sociale woningvoorraad vertaald naar de opgave per gemeente. Gemeenten maken deze
afspraken in afstemming met de provincie en de corporaties. Eind 2020 hebben de gemeentes
hun eerste bod aan de provincie uitgebracht, medio 2021 moet dit leiden tot definitieve afspraken.
- Duurzaamheid en aanleg van de ‘Warmtelinq’ in de regio.
- Start van het SVH Klant Contact Centrum, waar woningzoekenden telefonisch met vragen terecht
kunnen.
Een behoorlijk aantal medewerkers van Rijswijk Wonen neemt deel aan diverse overleggen en
bestuursadviescommissies (BAC’s). De directeur-bestuurder van Rijswijk Wonen heeft eind 2020 het
voorzitterschap overgenomen van de BAC duurzaamheid.

3.7

Organisatie

In 2020 hebben we flinke stappen gezet om de organisatie op orde te krijgen en gereed om de
ambities uit het Koersplan te kunnen verwezenlijken.

3.7.1

Verhuizing naar de Lobby en nieuwe organisatie

Eind 2020 zijn we verhuisd naar ons nieuwe kantoor ‘The Lobby’. We hebben het zo georganiseerd
dat de organisatie er niet al te veel mee belast werd. Corona en het thuiswerken, bleek hierbij zelfs
een voordeel, en zo kon de verhuizing soepel verlopen.
Eind 2020 voltooiden we het drieluik Koersplan-Verhuizing-Huisstijl. Deze drie belangrijke wijzigingen
leidden gezamenlijk tot een nieuw Rijswijk Wonen. Het nieuwe Koersplan is vormgegeven in de
nieuwe huisstijl, wat het nieuwe Rijswijk Wonen geheel bekrachtigd, zowel op inhoud als op uitstraling.
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3.7.2

Medewerkers

In 2020 is veel inzet gepleegd om nieuwe medewerkers aan te trekken voor het nieuw opgerichte
bedrijfsbureau, voor extra ondersteuning voor de (nieuwbouw)projecten en voor uitbreiding van het
Klant Contact Centrum vanwege het weer in huis halen van de reparatieverzoeken. Omdat dit niet
altijd volledig lukte, waren op een aantal functies tijdelijk inhuurkrachten werkzaam. Dit deden we zo
min mogelijk, omdat we uiteindelijk streven naar een organisatie met vooral vast personeel.
De vastgestelde formatie voor 2020 is 58 fte, maar de daadwerkelijke bezetting was eind 2020
55,4 fte. Door inzet van tijdelijke krachten liepen de personeelskosten iets op. Onze vaste formatie
kost in 2020 circa € 4 mln. Daarnaast huren we mensen in voor circa € 866K.
Er is in 2020 flink minder besteed aan opleidingen en ook het individueel loopbaan ontwikkelbudget is
beperkt gebruikt. Het fysiek deelnemen aan opleidingen en trainingen heeft de voorkeur, echter door
de coronapandemie was dit niet mogelijk. Tegelijkertijd vond er nu een (versnelde) omslag plaats naar
meer digitaal onderwijs.
Het ziekteverzuimcijfer over 2020 is 4,98%. Het verzuim bestond afgelopen jaar voornamelijk uit
langdurig verzuim. In het 1e kwartaal van 2020 is het verzuim nog relatief hoog. Het Covid 19 virus lijkt
beperkt van invloed te zijn op het verzuimcijfer in 2020. Nu het virus langer rond dwarrelt dan gedacht
leidt dit mogelijk in de toekomst tot een risico voor de gezondheid, vanwege de psychische belasting
van het thuiswerken, thuisonderwijs van de kinderen, beperkt sociaal contact en dergelijke.
In 2020 is de gesprekscyclus geëvalueerd op basis waarvan deze gesprekscyclus in een moderner
jasje gestoken gaat worden, die beter past bij onze wenscultuur. We hebben de huidige
gesprekscyclus eind 2020 afgeschaft en gaan in 2021 starten met ontwikkelgesprekken.

3.7.3

Goede samenwerking met de ondernemingsraad

Rijswijk Wonen heeft een goed functionerende Ondernemingsraad (OR). De OR voert constructief
overleg met de directie en de verstandhoudingen zijn goed te noemen.
Samenstelling OR
In de eerste twee maanden van 2020 vonden er wat wisselingen plaats in de OR leden.
In januari is Erwin van Uden als vijfde lid toegevoegd. Per 1 februari verliet voorzitter Arie Blaak
Rijswijk Wonen en werd de rol van voorzitter ingevuld door Gabriëlla Naaijkens. De vrijkomende
vacature is in maart ingevuld door Alyssa Hofman.
Per maart 2020 bestond de OR uit de volgende leden:
- Gabriëlla Naaijkens - voorzitter;
- Tanja van den Berg - secretaris;
- Lydia de Puy - lid;
- Erwin van Uden - lid;
- Alyssa Hofman - lid.
Overleg met het bestuur
In 2020 zijn tien reguliere overlegvergaderingen met het bestuur geweest. De belangrijkste
gesprekthema’s waren de verhuizing naar The Lobby, organisatieontwikkeling naar aanleiding van het
nieuwe Koersplan, invulling van openstaande vacatures, de corona-aanpak en de bedrijfseigen
regeling Vol Energiebudget.
De OR heeft twee adviesaanvragen ontvangen over de kantoorhuisvesting The Lobby en de
organisatiebetekenis van het Koersplan. De OR heeft op beide adviesaanvragen positief advies
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uitgebracht. Daarnaast zijn er vier instemmingsverzoeken geweest: klachtenregeling,
screeningsbeleid, herziening gesprekscyclus en de verhuizing The Lobby. Met alle verzoeken heeft de
OR ingestemd.
De OR heeft een initiatiefvoorstel gedaan voor de invoering van het Vol Energiebudget, waarbij
medewerkers een budget à € 350 kunnen besteden aan activiteiten op het gebied van vitaliteit (sporten gezondheid). Dit is positief ontvangen door de bestuurder en de regeling gaat in per januari 2021
voor een periode van twee jaar.

3.8

Bedrijfsvoering

3.8.1

Huurderving

De huurderving door leegstand was met 1,4% iets hoger dan begroot. Dat zit voor een groot deel in
het aantal woningen dat leeg wordt gehouden om tijdens verduurzamingsprojecten ingezet te worden
als wisselwoning voor de huurders uit het project. Voordat het verduurzamingsproject daadwerkelijk
van start ging, zijn deze woningen tijdelijk ter beschikking gesteld aan spoedzoekers. Daarnaast was
er aanvangsleegstand bij ons nieuwbouwproject in Haags Buiten.

3.8.2

Realisatie versus begroting

In dit jaarverslag beschrijven we onze prestaties en activiteiten van 2020. Maar we vinden het ook
belangrijk om te laten zien hoe zich dit verhoudt tot de kosten en opbrengsten die we hadden begroot.
Enkelvoudige winst- en verliesrekening
(in duizenden euro’s)

Realisatie 2020

Begroting 2020

Bedrijfsopbrengsten
Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Energie prestatievergoeding
Geactiveerde productie voor
eigen bedrijf
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

41.620
2.887
64
271

42.954
3.398
62
554

83

405
44.925

47.373

Bedrijfslasten
Lonen en salarissen
Onderhoudslasten
Leefbaarheid
Lasten servicecontracten
Overige bedrijfslasten
Som der bedrijfslasten

-3.981
-15.444
-201
-2.583
-11.343

-4.704
-14.806
-296
-3.398
-12.876
-33.552

-36.080

De toelichting op de belangrijke afwijkingen ten opzichte van de begroting is als volgt:
Huuropbrengsten
De gerealiseerde huuropbrengsten zijn lager dan begroot door het niet doorgaan van de aankoop van
bestaand bezit van een andere corporatie én het later in verhuur komen van Haags Buiten.
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Geactiveerde productie voor eigen bedrijf
De aan projecten toegerekende kosten vanuit de reguliere organisatie zijn lager dan begroot doordat
de realisatie van investeringen achter is gebleven bij de begroting.
Overige bedrijfsopbrengsten
De opbrengst van het serviceabonnement is verantwoord onder de servicekosten. Dit veroorzaakt de
afwijking van de begroting.
Lonen en salarissen
De realisatie blijft achter bij de begroting als gevolg van het nog niet vervuld hebben van een aantal
vacatures. Ultimo 2020 is het aantal niet vervulde vacatures overigens beperkt tot twee.
Onderhoudslasten
In 2020 zijn de gerealiseerde kosten aan onderhoud hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk
veroorzaakt doordat circa € 2 mln. aan onderhoud vanuit projecten alsnog is verantwoord onder
onderhoudslasten. Daarnaast overschrijdt het mutatieonderhoud (inclusief de werkzaamheden keuken
badkamer en toilet) de begroting met € 0,5 mln. Het achterblijven van het planmatig onderhoud € 1,7
mln. en beperkte onderschrijdingen bij de overige onderhoudssoorten van in totaal € 0,2 mln. ‘werken
de andere kant op’. Per saldo leidt dit tot een overschrijding van het totale onderhoud van ruim € 0,6
mln. ten opzichte van de begroting.
Planmatig Onderhoud
De onderschrijding ten opzichte van de begroting wordt voornamelijk veroorzaakt door de vertraging
van onderhoudsprojecten bij de Titus Brandsmastraat en de Van Vredenburchweg. Daarnaast bleek
bij de kritische herbeoordeling dat er een aantal werkzaamheden niet uitgevoerd hoefde te worden.
De inzet is er op gericht om enerzijds vooraf meer zekerheid te verkrijgen over de aard en noodzaak
van uit te voeren werkzaamheden en anderzijds de realisatie in overeenstemming te brengen met de
begroting. De verwachting is dat daarmee de betrouwbaarheid van zowel begroting als realisatie wordt
vergroot.
Klachtenonderhoud
De realisatie van het klachtenonderhoud blijft binnen de begroting. Dit komt omdat we 1 januari 2020
van start gingen met nieuwe onderhoudspartners waar we gunstigere prijsafspraken mee maakten.
Mutatieonderhoud
Het mutatieonderhoud overschrijdt de begroting met 40%. Deze forse overschrijding werd veroorzaakt
door:
- Veel mutaties in woningen met een lange woonduur, waar het weer verhuurbaar maken veel
kosten met zich meebracht.
- Meer mutaties in T3 dan eerder in 2020 gedacht.
- De mutatiekosten in de woningen die we als wisselwoning inzetten voor duurzaamheidsprojecten.
De kosten ten behoeve van wisselwoningen drukken op het mutatiebudget, maar leiden niet tot
nieuwe verhuringen – de kosten vertekenen daarmee het beeld.
Keuken, badkamers en renovaties
Op het budget voor keuken-, badkamer- en toiletrenovaties (KDT) hebben we 10% minder besteed,
omdat we minder KDT renovaties uitgevoerd hebben dan vooraf verwacht. Bewoners hebben
waarschijnlijk vanwege corona minder verzoeken ingediend voor keuken-, badkamer- en
toiletrenovaties. Daarnaast hebben we de afgelopen jaren bij een aantal projecten en tijdens een pilot
‘vraaggestuurd onderhoud’ een groot aantal KDT’s gerenoveerd.
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Asbest
Op het gebied van asbest saneren is de begroting overschreden. In de loop van 2019 is bekend
geworden dat asbest ook kan voorkomen in tegellijmen. Een nader onderzoek in de asbestbranche
loopt nog. Wel hebben wij vanaf begin 2020 bij renovaties geïnventariseerd op de aanwezigheid van
asbest in tegellijmen. Dit werd regelmatig in onze woningen aangetroffen en daar hebben we dit
vervolgens conform geldende richtlijnen gesaneerd. Dit leidde tot meer kosten voor asbestsanering.
Leefbaarheid
Alhoewel leefbaarheid een speerpunt is in het beleid van Rijswijk Wonen, lijkt de inzet uitgedrukt in
euro’s op het eerste gezicht beperkt. Het is goed om te realiseren dat onder ‘leefbaarheid’ slechts een
deel van de kosten is verantwoord en dat de loonkosten van de inzet van wijkbeheer, die van
consulenten, alsmede de kosten die we maken in de sfeer van het onderhoud (schoon, heel en veilig)
hier buiten beschouwing blijven. We beperkten ons hier tot de Woningwetgerelateerde kosten, zijnde
A, B en C.
Overige Bedrijfslasten
De overige bedrijfslasten onderschrijden de begroting voornamelijk als gevolg van:
• Geen kosten Aw Saneringsfonds.
• Lagere kosten Automatisering en ICT.
• Lagere kosten project verbeteren Datakwaliteit.
• Lagere Huisvestingskosten.
• Lagere Overige personeelskosten.

3.8.3

Aedes-Benchmark

De Aedes-Benchmark 2020 is gebaseerd op onze prestaties in 2019. De scores zijn als volgt.
2018
2019
2020
Betaalbaarheid
A
A
A
Huurdersoordeel
C
C
C
Duurzaamheid
C
C
C
Onderhoud
B
B
B
Bedrijfslasten
C
B
C
De score A bij Betaalbaarheid laat zien dat wij betaalbaarheid nog altijd hoog in het vaandel hebben.
Op de onderdelen Huurdersoordeel en Duurzaamheid van de Aedes-Benchmark scoren we nog laag.
De score C op duurzaamheid is gezien de kenmerken van onze woningvoorraad geen verassing. Ook
een aandeel verouderde informatie uit de EPA-labels leiden tot lagere cijfers over de energie index. In
2020 zijn deze geactualiseerd en zal dat zichtbaar zijn in de benchmark 2021.
Het cijfer voor onderhoud laat zien dat huurders gemiddeld tevreden zijn over het onderhoud en de
kwaliteit van de woning.
Het lage cijfer over het huurdersoordeel blijft nog achter bij de doelen die we onszelf stellen. Maar
zoals te lezen in dit jaarverslag hebben we met het nieuwe Koersplan én concrete verbeterpunten
naar aanleiding van bijvoorbeeld KWH metingen stappen gezet.
Na een lichte verbetering van de bedrijfslasten in 2019, zaten we dit jaar weer op het oude niveau.
Wat hier meespeelt is het feit dat wij een middelgrote woningcorporatie zijn in een stedelijk gebied met
een grote opgave op gebied van verduurzaming en uitbreiding. Daarvoor is gekwalificeerd personeel
en automatisering nodig én soms extra inhuur.
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4

Financiële positie

4.1

Kengetallen

Financiele Ratio
ICR

Definitie
ICR - Interest Coverage Ratio (de mate waarin Rijswijk
Wonen kan voldoen aan de renteverplichtingen uit de
operationele kasstromen).

LTV o.b.v. beleidswaarde

Vreemd vermogen/ beleidswaarde vastgoed in
exploitatie x 100%.

Solvabiliteit o.b.v.
beleidswaarde

Realisatie
Realisatie
Begroting
2020
2019
2020
4,6
4,0
5,9

27%

36,3%

36,6%

Solvabiliteit (de verhouding tussen het eigen vermogen
en het totale vermogen o.b.v. beleidswaarde).

64,0%

66,4%

61,6%

Dekkingsratio

Marktwaarde leningen / Marktwaarde vastgoed

17,3%

15,3%

18,2%

Onderpandsratio

Marktwaarde leningen / Onderpand WSW

17,3%

15,3% niet bepaald
bij begroting

Het waarborgen van de financiële continuïteit houdt in dat op langere termijn de doelstellingen, zoals
beschreven in het ondernemingsplan, realiseerbaar zijn en blijven. Rijswijk Wonen heeft de
kwantitatieve criteria uit het vernieuwde beoordelingskader van het WSW gehanteerd als toetssteen.
Die kwantitatieve criteria zijn vastgelegd in de volgende financiële ratio’s, waarbij Rijswijk Wonen de
normstelling van het WSW volgt:
- Interest Coverage Ratio (ICR) > 1,4;
- Loan to Value (LTV) op basis van beleidswaarde < 85%;
- Solvabiliteit op basis van beleidswaarde > 15%;
- Dekkingsratio: maximaal 70%.
- Onderpandsratio: maximaal 70%
Voor 2020 kunnen we concluderen dat Rijswijk Wonen ruimschoots voldoet aan de normen van het
WSW.
ICR
De Interest Coverage Ratio (ICR) meet in hoeverre een corporatie in staat is om de
renteverplichtingen op het vreemd vermogen te voldoen uit de kasstroom uit operationele activiteiten.
Als dat exact het geval is, is de ICR 1,0. De ICR ultimo 2020 bedraagt 4,6 en is daarmee lager dan de
begrote waarde van 5,9.
Loan to Value
De Loan to Value geeft de verhouding tussen het vreemd vermogen en de beleidswaarde van het
vastgoed in exploitatie weer. In 2020 nam de Loan to Value toe als gevolg van extra leningen ten
behoeve van de investeringen die op gang komen en de beleidswaarde die fors is gedaald ten
opzichte van 2019, met name als gevolg van het grotere onderhoudsprogramma dat Rijswijk Wonen
de komende jaren inrekent en gaat uitvoeren. Deze ontwikkeling wordt bij de beschouwing op de
beleidswaarde nader toegelicht.
Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft de verhouding weer tussen het eigen vermogen en het totale vermogen.
Geconcludeerd kan worden dat Rijswijk Wonen voldoet aan de criteria, die door het WSW zijn gesteld.
Om dezelfde redenen als genoemd bij de toelichting van de Loan to Value vermindert ook de
solvabiliteit ten opzichte van 2019.
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Dekkingsratio
De dekkingsratio geeft de verhouding weer tussen de marktwaarde van de leningen en
de marktwaarde van het bezit.
Onderpandsratio
Het onderpandsratio geeft de verhouding weer tussen de marktwaarde van de leningen en al het
vastgoed (ongeacht DAEB of niet-DAEB) waarop WSW bij volmacht hypotheek heeft gevestigd
(onderpand).
4.2

Beschouwing op de ontwikkeling van de marktwaarde

Het jaar 2020 kenmerkt zich door een wederom aangetrokken woningmarkt. Zowel in de koop- als de
huurmarkt blijft een toenemende druk zichtbaar. Voor de woningportefeuille van Rijswijk Wonen heeft
dit tot een stijging van de marktwaarde gezorgd. De totale waarde van de woningportefeuille is met
€ 86 mln. gegroeid naar een waarde van € 884 mln. wat een waardegroei van 11% betreft. De
gemiddelde marktwaarde van woningen, die in beide jaren in exploitatie zijn, is gestegen van
€ 126.967 naar € 137.427 (+8,3%).
Het verloop van de waardeontwikkeling is als volgt te schetsen:
Bedrag x € 1.000,Marktwaarde verhuurde staat 2019
Voorraadmutaties
Mutatie objectgegevens
Methodische wijzigingen
Mutatie waarderingsparameters - Validatie handboek
Mutatie waarderingsparameters – Waardeontwikkeling
Subtotaal

Totaal
€ 798.081
€ 22.562
€ 44.122
-€ 2.846
€ 20.089
€ 2.192
€ 86.119

€ 884.200

Marktwaarde verhuurde staat 2020

De grote voorraadmutatie is hoofdzakelijk de oplevering van Haags Buiten. De 124 appartementen en
75 parkeerplaatsen hebben een waarde van € 21 mln.
Onder de objectgegevens is de gemiddelde contracthuur van woningen gestegen met 3,5%. Dit heeft
een positief effect van € 12 mln. Daarnaast is de positieve waardeontwikkeling vooral het gevolg van
een verder aangetrokken koopmarkt, waarin de toegenomen vraag en krapte resulteren in een
leegwaarde groei van de vastgoedportefeuille (+9,7%). De lage rentestand blijft hier mede een
bepalende factor in.
Als gevolg van de ontwikkelingen op de markt ligt de disconteringsvoet van woongelegenheden in het
handboek 2020 over het algemeen een fractie lager dan de disconteringsvoet in het handboek 2019.
Dit heeft een positief effect van € 24 mln. op de marktwaarde.
De macro-economische parameters (met name prijsinflatie) zijn in 2020 lager ingeschat dan in 2019.
Dit heeft een negatief effect op de marktwaarde. Er zijn meer onderdelen die een (klein) negatief effect
hebben op de marktwaarde zoals het inrekenen van achterstallig onderhoud, de hogere
onderhoudskosten en de verhoogde overdrachtskosten.

4.3

Beschouwing op de beleidswaarde

Het WSW en de Aw hebben in het kader van het nieuwe integraal toezichtskader besloten om met
ingang van het boekjaar 2018 de bedrijfswaarde te vervangen door een nieuw waardebegrip, de
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beleidswaarde. De ontwikkeling van de beleidswaarde wordt deels beïnvloed door de hiervoor
genoemde ontwikkeling van de marktwaarde in verhuurde staat, omdat de beleidswaarde de
marktwaarde als vertrekpunt neemt. Het verloop van de waardeontwikkeling is als volgt te schetsen:
Bedrag x € 1.000,Beleidswaarde 2019

Totaal
€ 314.445

Af: Beleidswaarde 2019 niet-woningen
Voorraadmutaties woningen
Methodische wijzigingen
Mutatie objectgegevens
Mutatie waarderingsparameters – Marktwaarde
Mutatie waarderingsparameters – Beleidswaarde
Subtotaal
Bij: Beleidswaarde 2020 niet-woningen

-30.961
€ 12.888
€ 375
€ -741
€ 39.678
€ 64.010
€ 116.211
32.243

€ 431.938

Beleidswaarde 2020

In het boekjaar is de beleidswaarde toegenomen van € 314 mln. naar € 432 mln. Deze toename wordt
met name veroorzaakt door:
− De nieuwbouw (beleidswaarde-effect +€ 12 mln.).
− Aanpassing beheerkosten: De gemiddelde beheernorm van woningen is gedaald van € 1.240
naar € 1.076 (-13,23%). (beleidswaarde-effect +€ 29 mln.).
− Aanpassing onderhoudskosten: De gemiddelde onderhoudsnorm van woningen is gedaald van
€ 1.996 naar € 1.895 (-5,06%). (beleidswaarde-effect +€ 13 mln.).
− Disconteringsvoet: De gemiddelde disconteringsvoet doorexploiteren van woningen is gedaald
van 6,53% naar 6,01% (-0,52 procentpunt). (beleidswaarde-effect + € 27 mln.).
− Aanpassing streefhuurbeleid: De gemiddelde beleidshuur van woningen is gestegen van
€ 578,70 naar € 596,74 (+3,12%). (beleidswaarde-effect +21 mln.).
De ontwikkeling van de beleidswaarde wordt enerzijds beïnvloed door gewijzigde beleidskeuzes welke
door Rijswijk Wonen zijn gemaakt en invloed hebben op relevante parameters zoals de (streef) huur
en de normen voor onderhoud en beheer en anderzijds door gewijzigde parameters in de
marktwaarde in verhuurde staat.

4.4

Beschouwing verschil marktwaarde en beleidswaarde

Het bestuur van Rijswijk Wonen heeft een inschatting gemaakt van het gedeelte van het eigen
vermogen dat bij ongewijzigd beleid niet of op zeer lange termijn realiseerbaar is. Deze schatting ligt in
lijn met het verschil tussen de beleidswaarde van het DAEB- en niet DAEB-bezit in exploitatie en de
marktwaarde in verhuurde staat van dit bezit en bedraagt € 452 mln. Dit impliceert dat circa 60% van
het totale eigen vermogen niet of op zeer lange termijn realiseerbaar is. Gezien de volatiliteit van (met
name) de beleidswaarde, is dit aan fluctuaties onderhevig. Het verschil tussen de marktwaarde en de
beleidswaarde ultimo 2020 bestaat uit de volgende onderdelen:
Bedrag x € 1.000,Marktwaarde verhuurde staat 2020

Totaal
€ 884.200
-€ 49.314
-€ 253.263
-€ 83.911
-€ 65.774
-€ 452.263

Stap 1 Beschikbaarheid (doorexploiteren)
Stap 2 Betaalbaarheid (huren)
Stap 3 Kwaliteit (onderhoud)
Stap 4 Beheer (beheerkosten)
Subtotaal

€ 431.938

Beleidswaarde 2020
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Het onderstaande figuur geeft visueel de stappen weer van marktwaarde naar beleidswaarde (de
zogenaamde ‘waterval’).

4.5

Behaalde resultaten en verwachte gang van zaken

Resultaten
Rijswijk Wonen realiseerde in 2020 met een huuropbrengst van € 41,6 mln. na aftrek van de
exploitatielasten een positief exploitatieresultaat van € 11,4 mln. Na aftrek van de lasten van rente en
vennootschapsbelasting én de verwerking van de waardeverandering van de vastgoedportefeuille
resteert een resultaat na belastingen van € 31,0 mln.
Het saldo van de operationele kasstroom van € 7,9 mln. was onvoldoende om de uitgaande
investeringskasstroom van € 32,8 mln. te dekken. Hiervoor is externe financiering aangetrokken.
Rijswijk Wonen zet haar middelen zowel op korte termijn (operationeel) als op lange termijn
(investeringen) in ten behoeve van de volkshuisvestelijke opgave.
Verwachtingen
Rijswijk Wonen verwacht met de huidige werkorganisatie en gezonde financiële positie de komende
jaren invulling te geven aan een grote renovatie en nieuwbouw opgave waarbij de thema’s
beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid centraal staan. Rijswijk Wonen heeft deze opgave
ook meerjarig ingerekend waarbij rekening is gehouden met de regelgeving rondom fiscaliteit en
verduurzaming. Rijswijk Wonen zal voor de financiering van deze opgave haar leningenportefeuille
vergroten. De huidige financiële positie staat dit ook toe.
Corona
Vanaf maart 2020 heeft Nederland en grote delen van de Europa te kampen met de gevolgen van het
coronavirus. Tot op heden kan Rijswijk Wonen haar dagelijkse activiteiten, namelijk het verhuren van
betaalbare woningen aan mensen die hier niet zelf in kunnen voorzien, regulier voortzetten rekening
houdende met de maatregelen die noodzakelijk zijn om de verspreiding van het coronavirus te
beperken.
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De economische effecten van het coronavirus zullen waarschijnlijk van invloed zijn op de toekomstige
waardeontwikkeling van het vastgoed in exploitatie en het betalingsgedrag van onze huurders.
Daarnaast zal het coronavirus een vertragend effect hebben op de voortgang van onze nieuwbouw en
renovatieopgave én de onderhoudsactiviteiten.
Gezien ons bedrijfsmodel leidt dit niet tot continuïteitsproblemen want:
• onze huurstromen blijken vooralsnog omvangrijk en robuust;
• op (langere termijn) is ons onroerend goed courant en waardevast;
• onze financiële ratio’s zijn uitstekend en bieden ruimschoots de vereiste veiligheidsbuffers.
Indien in het uiterste geval noodzakelijk, is het mogelijk zelf nieuwbouw, renovatie en
onderhoudsactiviteiten te vertragen. Daarnaast biedt ons treasury-beleid voldoende wendbaarheid.
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5

Governance

De Governance van Rijswijk Wonen is een cruciaal onderdeel van onze organisatie en omvat de
activiteiten van sturen, beheersen, toezicht houden en verantwoorden in hun onderlinge samenhang.
Alhoewel niet altijd voor iedereen zichtbaar, is het van groot belang dat dit op orde is.

5.1

Hoofdlijnen governancestructuur

Onze governance structuur bestaat in hoofdlijnen uit onderstaande onderdelen.

5.1.1

Stichting Rijswijk Wonen

Rijswijk Wonen is een stichting met een Raad van Commissarissen en een eenhoofdig bestuur. Het
bestuur van Rijswijk Wonen wordt gevormd door de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder
vormt samen met de manager Vastgoed, de manager Wonen en de manager Bedrijfsvoering het
managementteam. Samen geven zij leiding aan een organisatie met zo’n 60 medewerkers.
We hebben onze governancestructuur ingericht op basis van de wet- en regelgeving (onder andere de
Woningwet 2015) en de Governancecode. Goede governance heeft Rijswijk Wonen hoog in het
vaandel. Wij onderschrijven deze, passen de aanbevelingen en principes hiervan toe en voldoen
daarmee aan de vereisten van goede governance. Op grond hiervan streven we naar een effectief
toezicht, een transparante inrichting van de organisatie, een voortdurende dialoog met belanghouders
in de lokale omgeving en een zorgvuldige omgang met onze klanten.

5.1.2

Verbindingen

Rijswijk Wonen heeft in 2020 geen verbindingen gehad.

5.1.3

Taak en werkwijze Bestuur en Raad van Commissarissen

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten van
Rijswijk Wonen. Het bestuur is verantwoordelijk voor het formuleren en realiseren van de
doelstellingen, de strategie, de financiering en het beleid. Het bestuur legt hierover verantwoording af
aan de Raad van Commissarissen door deze de informatie te verschaffen die deze nodig heeft voor
het uitoefenen van haar taak. Dat gebeurt mede op grond van een bestuursreglement. Het bestuur is
ook verantwoordelijk voor de naleving van de statuten, wet- en regelgeving verbonden aan de
activiteiten van de corporatie. Het bestuur rapporteert hierover aan de Raad van Commissarissen en
bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad en de door de Raad
ingestelde auditcommissie. In onze statuten staat duidelijk vermeld welke besluiten het bestuur aan de
Raad ter goedkeuring moet voorleggen.
De Raad van Commissarissen heeft een adviserende rol en toezichthoudende rol met betrekking tot:
- de realisatie van de doelstellingen van de corporatie;
- de realisatie van de volkshuisvestelijke opgaven;
- de strategie en risico’s verbonden aan de activiteiten van de corporatie;
- de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
- het kwaliteitsbeleid;
- de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;
- het financieel verslaggevingsproces;
- de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.
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Hiernaast vervult de Raad de werkgeversrol voor de bestuurder. De Raad van Commissarissen
hanteert een visie op toezicht en functioneert (mede) op grond van dit reglement Visie op toezicht en
besturen.
De auditcommissie ondersteunt de Raad in het toezicht op het gebied van diverse specifiek
benoemde terreinen. Belangrijk zijn de interne risicobeheersing- en controlesystemen, de financiële
informatievoorziening en de financiering van de organisatie en de investeringsbeslissingen. De
auditcommissie heeft ook een belangrijke adviserende rol bij de benoeming en aansturing van de
externe accountant en het werkprogramma van de interne controller.
Uit de Raad van Commissarissen is naast een auditcommissie ook een remuneratiecommissie
geformeerd. De taken van beide commissies zijn vastgelegd in een aparte bijlage die onderdeel
uitmaakt van het Reglement Raad van Commissarissen. De governance documenten zijn op onze
website gepubliceerd. Dat geldt ook voor onze integriteitscode en klokkenluidersregeling. In 2019 is
het toezichtkader voor het laatst volledig geactualiseerd.

5.1.4

Betrokkenheid van belanghouders

In 2020 hebben we vervolg gegeven aan ons stakeholdersmanagement en op verschillende vlakken
samengewerkt, de dialoog georganiseerd, informatie opgehaald en verantwoording afgelegd. Door
open en transparant in gesprek te gaan versterken we het onderling vertrouwen. Dit voorkomt
spanningen en creëert draagvlak. We vragen actief feedback op onze prestaties en beleidskeuzen en
gebruiken deze inbreng om ons operationele en strategische beleid te toetsen en te verbeteren.
We hebben belanghouders actief betrokken bij het proces om tot de strategische doelen te komen die
zijn opgenomen in ons nieuwe Koersplan 2021-2025. Ondanks de beperkingen in 2020 voor het
voeren van fysiek overleg zijn we erin geslaagd heel open het gesprek te voeren over wat er bij de
belanghouders leeft, en wat de verschillende belanghouders van ons verwachten. Met het opleveren
van het Koersplan alleen zijn we er nog niet. In 2021 bouwen we de betrokkenheid verder uit; we
pakken thema’s beet die we met onze belanghouders verder gaan uitwerken, en concrete projecten
realiseren.

5.1.5

Maatschappelijke visitatie

Om verantwoording af te leggen aan de maatschappij en om onze eigen prestaties te kunnen
verbeteren, laten wij ons eens in de vier jaar visiteren. De eerstvolgende maatschappelijke visitatie zal
in 2023 plaatsvinden en gaan over de periode 2019-2022.
In 2019 heeft een maatschappelijke visitatie plaatsgevonden, waarin stond opgenomen dat Rijswijk
Wonen vanaf 2018 een corporatie is die “met veel energie en inzet werkt aan de volkshuisvestelijke
opgaven, weer de blik naar buiten richt en de relaties met haar partners aanhaalt”. We kijken jaarlijks
in de rapportage over het eerste tertiaal niet alleen terug op de lessen uit het laatste visitatierapport,
maar ook op de positieve aspecten.

5.1.6

Opzet en werking interne beheersingssystemen

Wij werken primair vanuit het strategische ondernemingsplan, waarin de missie en visie en
organisatiedoelstellingen zijn vastgelegd. Het jaarplan en de begroting voor het volgende jaar zijn een
afgeleide van deze twee stukken. Er wordt gewerkt met een gestructureerde planning en control
cyclus. Periodiek worden maand- en tertiaalrapportages opgemaakt.
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De inhoudelijke kwaliteit van deze maand- en tertiaalrapportages is in 2020 verder verbeterd. Onze
maandrapportage geeft ons snel inzicht in de uitkomsten van onze primaire processen en faciliteert
daarmee adequate sturing voor het management waar dat mogelijk is. In de tertiaalrapportage wordt
meer ingezoomd op opvolging van operationele, financiële en maatschappelijke jaardoelstellingen,
kritische prestatie indicatoren en de risicoscan en beheersmaatregelen. De kwaliteit van de tertiaal
rapportages wordt door de interne controller getoetst. De tertiaalrapportages zijn gezamenlijk met het
interne auditverslag besproken in de auditcommissie en de Raad van Commissarissen. In de
tertiaalrapportage wordt minimaal 1x per jaar aandacht besteed aan opvolging van de bevindingen uit
de managementletter en aanbevelingen die voortvloeien uit de laatste visitatie.

5.1.7

Externe accountant

De externe accountant wordt benoemd door de Raad van Commissarissen na advies van de
directeur-bestuurder en de auditcommissie. Omdat Rijswijk Wonen per 2020 is aangemerkt als
Organisatie van Openbaar Belang is voor het boekjaar 2020 een nieuwe accountant geselecteerd.
Nadat eind 2019 de selectieprocedure is gestart is Mazars als nieuwe externe accountant
geselecteerd. De managementletter die over 2020 door Mazars is opgesteld is in de
auditcommissievergadering in aanwezigheid van de accountants besproken. De voormalige
accountant Baker Tilly heeft de bespreking van de jaarrekening 2019 in de Raad van Commissarissen
vergadering bijgewoond.

5.2

Risicomanagement

Rijswijk Wonen brengt haar risico’s transparant in kaart om deze inzichtelijk te hebben en goed te
managen. De Governancecode Woningcorporaties schrijft beleid voor op gebied van interne
risicobeheersing- en controlesysteem. Principe 5 uit de Governancecode luidt, “Bestuur en Raad van
Commissarissen beheersen de risico’s verbonden aan hun activiteiten”, en is daarbij het leidend
kader.
Wij definiëren een risico als een onverwachte gebeurtenis die effect heeft op het bereiken van onze
doelstellingen. We willen organisatorisch, financieel en wat betreft compliance en marktrisico’s ‘in
control’ zijn om de doelstellingen uit ons ondernemingsplan te realiseren en zo risicomanagement en
prestatiemanagement met elkaar te verbinden. In 2019 is het verbeterde risicomanagementsysteem
geïmplementeerd om dit alles te borgen.
Met de Raad van Commissarissen is de opzet voor de uitvoering van het risicomanagement in 2020
besproken. Op basis van deze opzet zijn verdeeld over 2020 vier sessies met het MT gehouden,
waarin een aantal risico’s en beheersmaatregelen verdiepend zijn besproken. Van deze sessies wordt
een verslag gemaakt en dit verslag wordt in het MT behandeld. Op deze wijze worden actiepunten
benoemd en bewaakt.
Tijdens deze besprekingen zijn strategische, operationele en externe risico’s geïdentificeerd en
geclassificeerd. Vervolgens zijn deze gekwantificeerd door de kans op verwezenlijking van het risico
en de impact op Rijswijk Wonen te beoordelen. Ook de beheersbaarheid van het risico is beoordeeld
en zo nodig georganiseerd. Activiteiten met een hoog risico en hoge impact, waarbij de risico’s niet of
niet binnen proporties beheersbaar zijn, worden door Rijswijk Wonen niet opgepakt. Periodiek worden
de risico’s steeds opnieuw beoordeeld en gekwalificeerd.
Hieronder de top negen van denkbare organisatierisico’s die in 2020 o.a. zijn geïdentificeerd. Voor
deze denkbare risico’s geldt dat er mitigerende maatregelen zijn getroffen om zowel de kans als de
impact te beperken. Daarmee blijven deze risico’s beheersbaar.
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1. Het lukt ons niet om geschikte kandidaten te vinden voor openstaande vacatures.
2. We hebben onvoldoende inzicht in de onderhoudsstaat van onze verhuureenheden. Dit kan
leiden tot onveilige situaties of tot financieel risico.
3. Te hoge kosten bij verbeter- en verduurzamingstrajecten.
4. Discontinuïteit van beleid en besluitvorming.
5. Verlies in € en imago door het onvoldoende kwalitatief vervullen van een opdrachtgeversrol
richting ketenpartners.
6. Imagoschade als gevolg van verminderde dienstverlening.
7. Discontinuïteit in dienstverlening.
8. Onvoldoende voortgang in nieuwbouw/renovatie en wijkaanpak.
9. Bedrijfsprocessen worden onvoldoende ondersteund door de toegepaste ICT-oplossingen.
Dit zijn in 2021 dan ook (nog steeds) belangrijke aandachtspunten waarop nog steeds wordt geacteerd.
Naast de organisatie risico’s geldt dat elk investeringsvoorstel een risicotoets kent om inzichtelijk te
maken wat het risicoprofiel van de voorliggende investering is. In het investeringsstatuut is een
risicotoets opgenomen om uniformiteit in deze beoordelingen te creëren en over langere tijd te
waarborgen.
De risicotoets betreft ten minste de aspecten van GOTIK, waarbij gebruik wordt gemaakt van een
standaard risicolijst:
- Geld - financiën (kosten, opbrengsten, waardering en kasstromen).
- Organisatie - capaciteit, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden.
- Tijd - planning en capaciteit.
- Informatie - alle beschikbare informatie in de ontwikkelings-, uitvoerings- en nazorgfase.
- Kwaliteit - het totaal aan kwaliteitskenmerken en kwaliteitswaarborgen van een project.
Ook de te treffen beheersmaatregelen worden inzichtelijk gemaakt.
Waar door middel van samenwerkingen risico’s worden verlegd naar derde partijen geldt dat
eveneens een risicobeoordeling plaatsvindt. Het enkel verleggen van risico’s wordt als onvoldoende
beschouwd. Actief beoordelen wij of derde partijen financieel en operationeel in staat zijn om het risico
dat op hen komt te liggen ook kunnen dragen.
Eind 2020 is eveneens gestart met het in beeld brengen van specifieke frauderisico’s. Daarbij bekijken
we de operationele, tactische en strategische bedrijfsprocessen op de aspecten van gelegenheid,
druk en rechtvaardiging.

5.2.1

Risicobereidheid

Rijswijk Wonen is een maatschappelijke organisatie. We werken met middelen die worden opgebracht
door anderen (de huurders) om onze doelstellingen te bereiken. Dit houdt in dat wij in zekere mate
risicomijdend moeten en willen opereren. Met het risicomanagementsysteem willen we de risico’s en
de bij deze risico’s gekozen beheerstrategie inzichtelijk maken. Er wordt zichtbaar gemaakt welke
risico’s van activiteiten worden geaccepteerd, verzekerd (overgedragen), beheerst of vermeden. Per
jaar stellen we een risico tolerantiegrens vast op basis waarvan bepaald wordt voor welke risico’s
beheersmaatregelen worden genomen. Rijswijk Wonen heeft geen harde grenswaarde vastgesteld
voor de cumulatieve risico’s die zij mag lopen. Rijswijk Wonen borgt dat de organisatie te allen tijde
kan blijven voldoen aan haar betalingsverplichtingen, blijvend borgbaar is en daarmee toegang tot de
kapitaalmarkt behoudt, dit alles passend binnen de financiële ratio’s van Aw / WSW en waarbij de
organisatie voldoende mogelijkheden heeft om bij te sturen als nodig.
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5.2.2

Verwachte impact van risico’s op de resultaten / financiële positie

De impact van de risico’s zijn zoveel als mogelijk vertaald in de meerjarenbegroting 2021 e.v. Uit deze
meerjarenbegroting blijkt onze solide kasstroom uit operationele activiteiten. Deze kasstroom is mede
de basis voor onze investeringen, we hebben dan ook geen verkopen begroot om gedeeltelijk in onze
financieringsbehoefte te voorzien. Onze ICR alsmede LtV blijft in meerjarenperspectief aan de door
Aw en WSW gestelde normen voldoen. Uit scenario analyse blijkt dat bij een ‘slecht weer scenario’ we
voldoende mogelijkheden hebben om bij te sturen; we kunnen temporiseren met onze investeringen,
zodanig dat we blijven voldoen aan de gestelde norm voor de Loan to Value. De exploitatie is in
zichzelf renderend en herbergt daarmee ook weinig risico’s. Het risico dat zich aandient is dat we de
ambities uit het Koersplan dan over een langere tijdspanne pas kunnen realiseren.
Eind 2020 dient zich de eenmalige huurverlaging aan, en wint de roep om huurbevriezing aan kracht.
Tevens dient zich een finale oplossing van de Vestiacasus aan. Samen met de compensatie die de
minister doorvoert in een afslag op de verhuurdersheffing, ontstaat een min of meer euro-neutraal
beeld. De negatieve effecten worden afgedekt met verlaging van de heffing. Dit betekent echter wel
dat de mogelijkheid om bovenop het Koersplan nog meer ambities op het bord te laden – bijvoorbeeld
versnelling op energetisch gebied – beperkt is; de minister kan immers niet oneindig compenseren
met een afslag op de heffing.

5.2.3

Het systeem van risicomanagement

Na de vaststelling door het bestuur en de goedkeuring door de Raad van Commissarissen van het
document Risicomanagement in 2019 is in 2020 een goede werkwijze voor de bespreking van
structurele risico’s tot stand gekomen.
1. Interne controles zijn verricht vanuit het 3-lines-of-defence principe en daarmee zijn de collega’s
betrokken in het denken in risico’s en risicobeheersing.
2. Periodiek beoordelen van risicoscans en herijken van impactanalyses zorgt voor blijvende actieve
aandacht. Ook externe ontwikkelingen, waar Rijswijk Wonen niet direct invloed op heeft, kunnen
de kans dat een risico zich voordoet vergroten. Zo heeft de coronacrisis onmiskenbaar invloed
gehad op de continuïteit van de bedrijfsvoering en de voortgang van verduurzamingsprojecten.
3. In het goedgekeurde jaar- en werkplan 2021 van de controller heeft het
risicomanagementsysteem opnieuw een prominente plek ingenomen.

5.2.4

Aandachtspunten van het risicomanagement

Afgelopen twee jaar heeft Rijswijk Wonen grote stappen gezet op het gebied van risicomanagement.
Voor 2021 is de versterking van de 1ste en 2de lijn als aandachtspunt benoemd binnen het “3-lines-ofdefence” model. Daarnaast heeft de sturing op zachte beheersmaatregelen blijvend aandacht. Gedrag
en houding van leidinggevenden en medewerkers ten aanzien van risicobewustzijn en
risicobereidheid is fundamenteel. Het vaker en meer op afstand werken biedt daarbij een extra
uitdaging omdat er sprake is van minder persoonlijk contact.
5.3

Monitoring Autoriteit woningcorporaties

De Aw houdt integraal toezicht en onderzoekt jaarlijks verschillende risicogebieden in onderlinge
samenhang. Op alle onderdelen is de risico inschatting in 2020 als laag beoordeeld. Daarmee valt
Rijswijk Wonen onder het reguliere toezicht en zijn er aanvullend verder geen extra maatregelen meer
van toepassing.
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5.4

Verslag van de Raad van Commissarissen

Het jaar 2020 heeft voor de Raad van Commissarissen (RvC) in het teken gestaan van de
totstandkoming van het Koersplan 2021-2025 voor Rijswijk Wonen. In de vergadering van december
heeft de Raad ‘Rijswijk Wonen bouwt aan beter Wonen’ en de daarbij behorende portefeuillestrategie
goedgekeurd. Het proces om tot het Koersplan te komen is zorgvuldig doorlopen, waarbij belangrijke
stakeholders zijn betrokken en veel werk is verzet door het bestuur en de organisatie van Rijswijk
Wonen om tot het uiteindelijke resultaat te komen. Dit geeft de Raad veel vertrouwen voor de
uitvoering van het Koersplan, waar in 2020 ook al de eerste resultaten van zichtbaar worden. De
oplevering van het project Haags Buiten met 124 appartementen in het najaar is daarvan een letterlijk
en figuurlijk hoogtepunt. Daarnaast heeft de RvC enkele omvangrijke investeringen voor
vastgoedprojecten goedgekeurd. Het in de afgelopen jaren opgebouwde vermogen wordt daarmee
door Rijswijk Wonen op een goede en weloverwogen wijze volkshuisvestelijk ingezet voor de
(toekomstige) huurders: voor zowel verbetering van de bestaande voorraad, verduurzaming en
nieuwbouw is een plek in het Koersplan en de portefeuillestrategie. Deze vastgoedthema’s zijn het
ene spoor. Het andere spoor betreft alles rondom leefbaarheid, buurten en wijken, inclusiviteit en de
dagelijkse dienstverlening aan huurders en woningzoekenden. Daarmee maakt Rijswijk Wonen een
duidelijke inhaalslag ten opzichte van de voorgaande jaren.
De Raad constateert met tevredenheid dat de organisatie van Rijswijk Wonen het Koersplan mede
heeft vormgegeven en de daarin gemaakte keuzes ondersteunt. Er is ook met veel enthousiasme
gewerkt aan de verhuizing van Rijswijk Wonen naar een nieuw kantoor dichterbij het station en de
nieuwe aansprekende huisstijl. De Raad is zich wel bewust van het feit dat de uitvoering van het
koersplan veel van de organisatie zal vergen. Het is aan de bestuurder om de balans te bewaken en
voldoende aandacht te besteden aan de tevredenheid van de medewerkers.
De Raad maakt zich, net als vorig jaar, nog steeds zorgen over het beleid dat de gemeente Rijswijk
voert als het gaat om het niet meer bouwen van sociale huurwoningen. Dat heeft ertoe geleid dat
Rijswijk Wonen en collega corporatie Vidomes wederom geen nieuwe lokale prestatieafspraken
hebben kunnen maken met de gemeente Rijswijk. De gemeente wenst dat de corporaties zich vooral
toeleggen op renovatie en verduurzaming van bestaand bezit. Dat vindt de Raad inderdaad belangrijk,
maar dit geeft geen invulling aan de grote behoefte die bestaat aan sociale en betaalbare
huurwoningen. De wachtlijst en de grote belangstelling voor vrijkomende sociale huurwoningen laat dit
duidelijk zien.
De Raad ondersteunt het terughoudend huurbeleid dat het bestuur van Rijswijk Wonen voert waarbij
huurstijgingen zijn gematigd en tegelijkertijd een sterk vangnet is gespannen voor huurders met
betalingsproblemen. Dat sluit echter niet aan bij het recente, onverwachte besluit van het kabinet om
de huren dit jaar te bevriezen. In aanloop naar de verkiezingen lijkt de huurbevriezing vooral politiek
gemotiveerd. De vraag is of men zich in politiek Den Haag voldoende realiseert dat dit op de lange
termijn consequenties heeft voor het investeringsvermogen van de corporatiesector en dus ook voor
Rijswijk Wonen. En dat terwijl de politiek wel veel van de corporatiesector verwacht. De Raad kan zich
wel vinden in de manier waarop de corporatiesector en dus ook Rijswijk Wonen wordt gevraagd bij te
dragen aan het oplossen van het financiële probleem bij Vestia.
Het functioneren van de Raad is per saldo niet belemmerd door de maatregelen die door de overheid
zijn ingevoerd ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus. Wel hebben sommige
activiteiten geen doorgang kunnen vinden en is minder dan gewenst contact geweest met
stakeholders. De effecten van de coronacrisis voor Rijswijk Wonen zijn tot dusver beperkt tot
thuiswerken waar dat kan en digitaal vergaderen. Daarnaast heeft Rijswijk Wonen de werkwijze
rondom het uitvoeren van projecten en dienstverlening aangepast. Zoveel als mogelijk probeert de
organisatie het werk in de wijken voort te zetten. Hoe het voor een deel van de huurders uitpakt, valt
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nog te bezien als de steunmaatregelen van de overheid voor met name kleine ondernemers wordt
afgebouwd.
Alles overziend kijkt de Raad, ondanks de coronamaatregelen, terug op een voor Rijswijk Wonen
productief jaar. Met de uitvoering van het Koersplan zal Rijswijk Wonen als betrouwbare
samenwerkingspartner in de komende jaren bij kunnen dragen aan belangrijke maatschappelijke
opgaven.

5.4.1

Samenstelling van de Raad van Commissarissen

De RvC bestond per eind december 2020 uit vijf personen:
De heer H.L.M. van Lente, voorzitter en lid van de remuneratiecommissie.
De heer S.J. Koning, vice voorzitter en voorzitter auditcommissie.
Mevrouw C. Niestijl, voorzitter remuneratiecommissie.
De heer G. Erents, lid van de auditcommissie.
Mevrouw D.S.N. Bakker-van den Berg, lid.
De heer S.J. Koning is per 1 januari 2020 voor 4 jaar herbenoemd als commissaris van Rijswijk
Wonen. De BVR is nauw betrokken bij de samenstelling van de RvC. Binnen de huidige samenstelling
van de RvC zijn de heer H.L.M. van Lente en mevrouw C. Niestijl op voordracht van de BVR
benoemd.
De eerste termijn van H.L.M. van Lente eindigde op 21 maart 2021. Na voordracht van de BVR heeft
de RvC op 27 oktober 2020 een besluit tot herbenoeming van H.L.M. van Lente genomen onder
voorbehoud van het verkrijgen van een positieve zienswijze vanuit de Autoriteit woningcorporaties. Op
18 januari 2021 is de positieve zienswijze ontvangen. Het besluit tot herbenoeming van H.L.M. van
Lente in de functie van voorzitter van de RvC is in de vergadering van 16 maart 2021 bekrachtigd voor
een termijn van 4 jaar.
5.4.2

Visie op toezicht van de Raad van Commissarissen

De RvC en de bestuurder streven naar een goede samenwerking, ieder vanuit de eigen
verantwoordelijkheid. Daarbij wordt vanuit transparantie en wederzijds vertrouwen invulling gegeven
aan het besturen van de organisatie, het afleggen van verantwoording hierover en het houden van
toezicht hierop. Zowel de bestuurder als de RvC handelt met de intentie bij te dragen aan de
maatschappelijke opgave en de continuïteit van Rijswijk Wonen, ieder vanuit de eigen rol en
verantwoordelijkheid. Deze eigen rol en verantwoordelijkheid kan niet los gezien worden van die van
de ander.
Van elk van de leden van de RvC wordt verwacht dat hij of zij vanuit de eigen professionaliteit en
bekwaamheid op onafhankelijke, integere wijze toezicht houdt. Dit betekent onder andere dat de
individuele commissaris zijn of haar eigen inbreng heeft in de besluitvorming en in de relatie met de
bestuurder.
Van de RvC als geheel wordt in de samenwerking een rolinvulling verwacht die een goede balans laat
zien tussen stevig toezicht enerzijds en het bieden van voldoende speelruimte aan de bestuurder
anderzijds. De rollen van de RvC worden ingevuld, gericht op de maatschappelijke opgave van de
corporatie en de continuïteit van de organisatie. Met het oog op een goede samenwerking tussen
bestuurder en RvC hanteert de RvC een positief kritische houding. De RvC kan daarmee de luis in de
pels zijn, maar doet dit op een toon die constructief is richting de bestuurder. Een goed samenspel
tussen bestuurder en RvC betekent ook goed tegenspel.
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Toezichthouder
De RvC houdt toezicht op het functioneren en presteren van de organisatie en staat bestuurder met
raad terzijde. Het toezicht behelst ook het functioneren van Rijswijk Wonen als een ethisch
handelende corporatie met oog voor haar maatschappelijk doel en haar belanghebbenden. De RvC
functioneert vanuit een maatschappelijk perspectief en ziet erop toe dat de maatschappelijk gewenste
doelen van de corporatie worden behaald. Een gezonde bedrijfsvoering is daarbij een voorwaarde. De
RvC wil naast haar toezichthoudende taak ook waarde toevoegen aan het functioneren van de
organisatie door relevante vraagstukken uit de samenleving te agenderen.
Klankbord
Naast de rol als toezichthouder fungeert de RvC als klankbord voor de bestuurder en de organisatie,
met inachtneming van de positie van de bestuurder. Dit komt onder andere tot uiting in de
betrokkenheid bij strategieontwikkeling, maar bijvoorbeeld ook door het voorleggen en ‘spiegelen’ van
diverse (beleids-)vraagstukken. De RvC kan met een frisse blik naar situaties kijken en op basis
daarvan met advies, suggesties of opmerkingen komen.
Ambassadeur
De RvC houdt actief oog op de visie en ervaringen van belanghebbenden van Rijswijk Wonen, zoals
de huurdersvereniging, de gemeente Rijswijk, werknemers, collega-corporaties et cetera over de
realisatie van de doelen van de corporatie. Daarbij treedt de RvC niet in de vertegenwoordigende
bevoegdheid van de bestuurder.
Werkgeverschap
De RvC stelt de bestuurder aan en beoordeelt diens functioneren. Bestuurder en RvC maken
afspraken over het besturingsmodel en een toetsingskader voor het functioneren van de bestuurder,
aan de hand waarvan de bestuurder verantwoording aflegt. Dit toetsingskader biedt voor beiden een
vooraf gedefinieerde werkwijze en daarmee duidelijkheid over hetgeen verwacht wordt.

5.4.3

Toezichtkader

Als toezichtkader voor het uitoefenen van haar taken hanteert de RvC:
- de Woningwet, de uitwerking daarvan in het BTIV en de statuten van Rijswijk Wonen;
- de Governancecode en de Aedescode;
- haar visie op toezicht, reglement RvC en reglement bestuur, profielschets RvC en profielschets
bestuur;
- het laatst vastgestelde ondernemingsplan en portefeuillestrategie;
- de begroting (inclusief meerjarenbegroting) en het treasury jaarplan;
- het reglement financieel beheer en beleid, het treasurystatuut;
- het investeringsstatuut;
- het verbindingenstatuut;
- de procuratieregeling;
- de integriteitcode (gedragscode) en klokkenluidersregeling;
- de aanbevelingen van de externe accountant;
- de WNT;
- de VTW/Aedes Sectorbrede beloningscode Bestuurders Woningcorporaties.

5.4.4

Activiteiten van de Raad van Commissarissen

Om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen, laat de RvC zich regelmatig mondeling dan
wel schriftelijk door het bestuur informeren over de (financiële) resultaten in relatie tot de beoogde
doelen, relevante externe ontwikkelingen en de wensen en behoeften van belanghebbenden.
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Specifiek spreekt de RvC met de Ondernemingsraad over de interne governance en kernwaarden van
de organisatie.
De RvC heeft in 2020 een aantal overleggen gevoerd om zich op de hoogte te houden van de
ontwikkelingen binnen het speelveld van Rijswijk Wonen. Het gaat om overleggen met:
- De directeur-bestuurder;
- de externe accountants;
- de BVR (huurdersorganisatie);
- de ondernemingsraad;
- een afvaardiging van het college van B&W van de gemeente Rijswijk
- de managers;
- de controller.
De meeste overleggen hebben fysiek plaats kunnen vinden.
De RvC neemt in wisselende samenstellingen deel aan door Rijswijk Wonen georganiseerde
stakeholdersbijeenkomsten om ook in een informele setting contact te houden met stakeholders. Door
de corona beperkingen hebben minder bijeenkomsten plaatsgevonden in vergelijking tot voorgaande
jaren. Hierdoor heeft er minder informeel contact met stakeholders plaatsgevonden. Over de
ontwikkelingen binnen de lokale netwerken waarbinnen Rijswijk Wonen actief is informeert de
bestuurder de RvC periodiek. In de formele vergaderingen informeert de bestuurder de RvC over
algemene ontwikkelingen binnen de scope van Rijswijk Wonen.
Door de RvC is deelgenomen aan deskundigheid bevorderende activiteiten, zij het minder dan
gehoopt en veelal op een digitale wijze.
In totaal heeft de RvC in 2020 zes keer formeel keer vergaderd en hebben er twee informele
bijeenkomsten plaatsgevonden. Géén van de leden van de RvC is frequent afwezig geweest bij
vergaderingen en/of bijeenkomsten.
De RvC heeft in 2020 onder andere de volgende onderwerpen behandeld:
Ter goedkeuring
1. Diverse (fase-)documenten vastgoedprojecten;
2. Inkoop- en aanbestedingsreglement;
3. Verhuizing kantoor Rijswijk Wonen;
4. Bod aan de gemeente Rijswijk 2021;
5. Bod aan de gemeente Den Haag;
6. Koersplan 2021-2025;
7. Portefeuillestrategie 2021-2030;
8. Jaarplan, begroting 2021 en meerjarenprognose;
9. Treasury jaarplan 2021;
10. Werkplan controller + auditplan 2021.
Ter vaststelling
1. Keuze accountant boekjaren 2020 - 2022;
2. Prestatieafspraken en bezoldiging bestuurder 2020;
3. Bezoldiging leden Raad van Commissarissen 2020;
4. Jaarverslag en jaarrekening 2019 Rijswijk Wonen;
5. Herbenoeming van de heer H.L.M. van Lente tot commissaris;
6. Bezoldiging leden Raad van Commissarissen 2021.
Ter kennisname/bespreking
1. Tertiaalrapportages;
2. Bevindingen controller;
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3. Risicomanagement;
4. Verzuimanalyse;
5. Cultuurtraject;
6. Projectevaluatie Van Mooklaan;
7. Ontwikkeling beleidswaarde;
8. Corona ontwikkelingen;
9. Evaluatie raamovereenkomst;
10. Oordeelsbrieven Autoriteit woningcorporaties;
11. Aedes-Benchmark;
12. Prestatieafspraken met de gemeente Rijswijk.
De informele bijeenkomsten hebben in het teken gestaan van het Koersplan 2021-2025, ‘Rijswijk
Wonen bouwt aan beter Wonen’ en de Portefeuillestrategie 2021-2030. In aanloop naar de
totstandkoming en goedkeuring zijn de strategische thema’s besproken, waarbij de RvC echt als
klankbord voor de bestuurder heeft gefungeerd en inhoudelijk is betrokken bij de strategie
ontwikkeling.

5.4.5

Auditcommissie

De RvC heeft een auditcommissie ingesteld. In 2020 werd de auditcommissie gevormd door de heer
S.J. Koning en de heer G. Erents. Bij de vergaderingen van de auditcommissie waren de directeurbestuurder, de manager Bedrijfsvoering en de controller aanwezig. De auditcommissie heeft in 2020
zes keer vergaderd. De externe accountant heeft twee vergaderingen (gedeeltelijk) bijgewoond.
De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement van de auditcommissie. De
auditcommissie is op basis van dit reglement namens de RvC onder meer belast met het toezicht
op de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële
informatieverschaffing door Rijswijk Wonen, de naleving van aanbevelingen en opvolging van
opmerkingen van de externe accountant en de relatie met de externe accountant.
Onderwerpen die aan bod zijn gekomen in 2020 zijn onder meer:
- de managementletter 2019;
- selectieprocedure ten behoeve van nieuwe accountant voor boekjaar 2020;
- wijziging van het aanbestedingsreglement;
- het jaarverslag en jaarrekening 2019;
- het accountantsverslag;
- risicomanagement;
- de diverse (fase)documenten vastgoedprojecten;
- de tertiaalrapportages;
- opdracht accountant en controle aanpak;
- jaar- en werkplan controller 2021;
- jaarplan en begroting 2021;
- het treasuryjaarplan 2021;
- de managementletter 2020.

5.4.6

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie heeft in 2020 meerdere keren vergaderd en overleg gevoerd, vooral in het
kader van de totstandkoming en de (tussentijdse) beoordeling van de prestatieafspraken van de
bestuurder en de bezoldiging van de bestuurder en de RvC.
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De remuneratiecommissie bestaat uit twee leden van de RvC, te weten mevrouw C. Niestijl (voorzitter)
en de heer H.L.M. van Lente. De taken en bevoegdheden van de remuneratiecommissie zijn
omschreven in het reglement van deze commissie. De remuneratiecommissie is op basis van dit
reglement namens de RvC onder meer belast met de selectie en benoeming van de leden van de RvC
en het bestuur en is tevens belast met het bezoldigingsbeleid en de beoordeling van het bestuur. De
commissie rapporteert haar bevindingen en adviezen aan de RvC.
In het jaar 2020 heeft de remuneratiecommissie de RvC geadviseerd over:
- de prestatieafspraken van de bestuurder;
- de bezoldiging van de leden van de RvC en de bestuurder.
De remuneratiecommissie heeft geen advies uitgebracht aan de RvC over de herbenoeming van
H.L.M van Lente.
5.4.7

De Raad van Commissarissen als werkgever

De RvC is verantwoordelijk voor een goed bestuur, onder meer door benoeming, schorsing, ontslag
en jaarlijkse evaluatie van het bestuur. In 2020 heeft de heer R.A. van den Broeke de positie van
directeur-bestuurder bekleed. Zijn presteren en werkzaamheden voor Rijswijk Wonen worden op
gepaste afstand door de RvC gevolgd. Op reguliere basis voert de voorzitter van de RvC bilateraal
overleg met de directeur-bestuurder, o.a. over de agendering van formele vergaderingen en
belangrijke ontwikkelingen.
De bestuurder, die in 2020 de positie van directeur-bestuurder heeft ingevuld is:
De heer R.A. van den Broeke
Functie
Directeur-bestuurder
Geboortejaar
1968
Eerste benoeming
1 september 2019
Vertegenwoordiging corporatie
Bestuurder Rijswijk Wonen
Nevenfuncties
Redactielid Ruimte & Wonen
voorzitter adviescommissie Duurzaamheid SVH (per september
2020)
In 2020 heeft de remuneratiecommissie als woordvoerder namens de gehele RvC de reguliere
gesprekken in het kader van het functioneren van de directeur-bestuurder gevoerd. De voltallige raad
is betrokken bij het proces van beoordeling van de bestuurder. Zo bespreekt de voltallige raad het
beoordelingsgesprek voor en worden de prestatieafspraken gezamenlijk vastgesteld. Begin 2021
heeft het eindejaargesprek over 2020 met de bestuurder plaatsgevonden. De input voor dit gesprek
werd onder andere verkregen door gesprekken met de OR, de BVR, de controller, bestuurssecretaris
en de MT leden.

5.4.8

Permanente educatie Raad van Commissarissen

De RvC hecht veel belang aan de persoonlijke educatie en legt de opleidingswensen en plannen vast
in een opleidingsplan. De PE verdiepingssessie is in 2020 vanwege de corona beperkingen niet
doorgegaan en uitgesteld tot 2021.
Uit de hiernavolgende paragraaf blijkt dat de leden voldoen aan de daaraan gestelde normen. Interne
toezichthouders moeten in 2019 en 2020 5 PE-punten per kalenderjaar behalen, waarbij geldt dat een
uit een vorig kalenderjaar maximum aantal van 5 punten kan worden meegenomen. Voor een lid dat
niet een volledig jaar commissaris was, geldt het lager aantal PE-punten dat naar rato wordt
vastgesteld. De leden van de RvC voldeden allen aan de PE-verplichting.
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5.4.9

Overzicht leden en personalia van de Raad van Commissarissen

In onderstaand schema is weergegeven aan welk profiel de betreffende commissarissen in het
verslagjaar voldoen. De verhouding man/vrouw in de RvC is 60%-40%.
De heer H.L.M. van Lente
Functie in RvC
Aanvang 1e termijn
Einde huidige termijn
Hernoembaar
Beroep
Behaalde PE-punten
Nevenfuncties

De heer S.J. Koning
Functie in RvC
Aanvang 1e termijn
Einde huidige termijn
Hernoembaar
Beroep
Behaalde PE-punten
Nevenfuncties

Mevrouw C. Niestijl
Functie in RvC
Aanvang 1e termijn
Einde huidige termijn
Hernoembaar
Beroep
Behaalde PE-punten
Nevenfuncties

Voorzitter
Lid remuneratiecommissie
21 maart 2017
20 maart 2021
Ja (per 21 maart 2021 herbenoemd)
partner bij Twynstra Gudde
2019: 30
2020: 15
Lid RvC Stadsherstel Den Haag en Omgeving N.V.
Lid en vice voorzitter RvC Noordwijkse Woningstichting (tot 15
februari 2020)

Vice voorzitter
Voorzitter auditcommissie
1 januari 2016
31 december 2023
Niet
directeur Koning Business Solutions
2019: 80
2020: 11
Voorzitter RvC Kennemer Wonen (tot juli 2020)
Bestuursadviseur diverse accountorganisaties

Voorzitter remuneratiecommissie
1 januari 2015
31 december 2022
Niet
partner bij adviesbureau Servicewise
2019: 13
2020: 6
DGA Ecostoof BV
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De heer G. Erents
Functie in RvC
Aanvang 1e termijn
Einde huidige termijn
Hernoembaar
Beroep
Behaalde PE-punten
Nevenfuncties

Lid van de auditcommissie
8 oktober 2018
6 maart 2023
Niet
zelfstandig adviseur, Orka-Advies Gerard Erents
2019: 15
2020: 4
Lid RvC Domesta
Voorzitter RvC WSG
Lid RvC Herstructureringsmaatschappij Overijssel N.V.
Lid College van Deskundigen van Stichting Visitaties
Woningcorporaties Nederland

Mevrouw D.S.N. Bakker – van den Berg
Functie in RvC
Lid
Aanvang 1e termijn
6 maart 2019
Einde huidige termijn
5 maart 2023
Hernoembaar
Ja
Beroep
advocaat/partner bij Advocatenkantoor Bakker-van den Berg
arbeidsjurist Erasmus Universiteit Rotterdam
Behaalde PE-punten
Nevenfuncties

2019: 38
2020: 8
Vicevoorzitter Raad van Toezicht Laurentius te Breda
Lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en
Heuvelland, Wereldkidz te Zeist
Voorzitter RvC Jutphaas Wonen te Nieuwegein (tot 1-2-2020)

5.4.10 Zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen
Op 8 december 2020 besprak de RvC buiten aanwezigheid van het bestuur haar functioneren. Naast
de formele aspecten van toezicht houden (werkgeversrol, toezichtrol, de RvC als gesprekspartner,
intern en met belanghouders) is tijdens de zelfevaluatie uitgebreid stilgestaan bij het onderlinge
samenspel en het samenspel met de bestuurder, de vergaderorde en de inhoudelijke behandeling van
stukken, het Koersplan en de invloed van corona op 2020. Daarbij zijn ook de actiepunten uit 2019
besproken en zijn nieuwe afspraken gemaakt voor 2021. Komend jaar wil de RvC daarbij in ieder
geval zo snel als dat weer mogelijk is tijdens fysieke bijeenkomsten in gesprek gaan met
belanghouders.

5.4.11 Bezoldiging commissarissen
De bezoldiging van de leden van de RvC voldoet aan de WNT en aan de ‘Beroepsregel honorering
commissarissen’ van de VTW. De honorering is verantwoord in de jaarrekening. Begin 2020 heeft de
RvC besloten de bezoldiging volgens het toegestane maximum van de beroepsregel te verhogen.
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5.4.12 Onafhankelijkheid van de Raad van Commissarissen
De RvC waakt ervoor dat de leden van de RvC naar haar oordeel in formele zin onafhankelijk zijn. Dit
onafhankelijkheidscriterium heeft Rijswijk Wonen overgenomen in het Reglement van de RvC. De
Governancecode schrijft voor dat de RvC ten aanzien van iedere commissaris vaststelt of deze in een
zodanige relatie tot Rijswijk Wonen staat of heeft gestaan dat hij geacht kan worden onafhankelijk te
zijn, waarbij de RvC tenminste de in de Governancecode genoemde onafhankelijkheidscriteria in zijn
beoordeling betrekt.
Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties
Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen Rijswijk Wonen en de directeur-bestuurder
respectievelijk de leden van de RvC wordt vermeden. Het reglement van de RvC en het
bestuursreglement bevatten een verdere uitwerking van dit belangrijke uitgangspunt. In deze
documenten is tevens ook de handelwijze in geval van belangenverstrengeling geregeld. In 2020 zijn
er geen transacties met de directeur-bestuurder of leden van de RvC geweest, die tegenstrijdige
belangen hebben opgeleverd zoals bedoeld in de Governancecode. Tevens vervult géén van de leden
van de RvC of het bestuur een nevenfunctie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de RvC of
het bestuur. Rijswijk Wonen heeft, conform de Nieuwe Woningwet, als beleid geen leningen of
garanties te verlenen aan leden van de RvC, de directeur-bestuurder en het personeel. In 2020 zijn
dergelijke leningen of garanties dan ook niet verstrekt.
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Deel II - Jaarrekening 2020

Statutaire vestigingsplaats

Rijswijk

Adres

Lange Kleiweg 6
2288 GK Rijswijk
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1. Balans per 31-12-2020 (na resultaatbestemming)

Activa

31-12-2020

31-12-2019

(in duizenden euro’s)

Immateriële vaste activa (1)
1

Immateriële vaste activa

185

277

185

277

Vastgoedbeleggingen (2)
2

DAEB vastgoed in exploitatie

777.855

694.832

3

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie

106.348

103.249

4

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

7.757

7.898

5

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Totaal vastgoedbeleggingen

12.640

14.270

904.600

820.249

1.476

1.891

Materiële vaste activa (2)
6

On(roerende) zaken ten dienste van de exploitatie

906.076

822.140

Financiële vaste activa (3)
7

Latente belastingvorderingen

8

Leningen u/g

538

519

34

34

572

553

Vorderingen (4)
9

Huurdebiteuren

463

426

10

Belastingen en premies van sociale verzekering

216

-

11

Overlopende activa

460

439

12

Liquide middelen

Balans activa totaal

50

1.139

865

2.143

7.140

910.115

830.975

Passiva

31-12-2020

31-12-2019

(in duizenden euro’s)

Eigen vermogen (5)
13

Overige reserves

147.771

178.089

14

Herwaarderingsreserves

597.703

536.339

745.473

714.427

Voorzieningen (6)
15

Voorziening voor onrendabele Investeringen en herstructureringen

16

Latente belasting verplichtingen

17

Overige voorzieningen

31.598

1.923

35

12

470

439

32.103

2.374

Langlopende schulden (7)
18

Schulden aan overheid

19

Schulden aan kredietinstellingen

20

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken VoV

595

639

102.622

89.876

7.378

7.617

110.595

98.132

Kortlopende schulden (8)
21

Schulden aan overheid

43

41

22

Schulden aan kredietinstellingen

12.254

5.248

23
24

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

4.236

5.529

Schulden ter zake van belastingen, premies en sociale verzekeringen

2.728

2.063

25

Schulden ter zake van pensioenen

2

22

26

Overige schulden

66

44

27

Overlopende passiva

2.616

Balans passiva totaal

51

3.096

21.945

16.043

910.115

830.975

2. Winst- en verliesrekening 2020

(bedragen x € 1.000)

28
29
30
31
32
33

2020

2019

41.620
2.821
-2.583
-4.743
-18.011
-6.923
12.182

40.656
2.750
-2.507
-4.889
-22.301
-6.489
7.220

63.342
-332
-40.610
22.400

34.171
-267
1.254
35.158

484
484

607
607

-1.092

-1.270

-201

-181

Totaal van financiele baten en lasten (12)

59
-1.995
-1.936

68
-2.129
-2.061

Totaal van resultaat voor belasting

31.837

39.473

-791

-767

31.046

38.706

Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Lasten servicecontracten
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Totaal van netto resultaat exploitatie van vastgoedportefeuille (9)

34 Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
35 Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VoV
36 Overige waardeveranderingen van vastgoedportefeuille

Totaal van waardeveranderingen vastgoedportefeuille (10)
37 Opbrengst overige activiteiten

Totaal van netto resultaat overige activiteiten (11)
38 Overige organisatiekosten
39 Kosten omtrent Leefbaarheid
40 Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten
41 Rentelasten en soortgelijke kosten

42 Belastingen

Totaal van resultaat na belastingen
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3. Kasstroomoverzicht 2020

2020

2019

41.708

40.679

35.940

34.917

3.574

3.600

(bedragen x € 1.000)

Huren
Zelfstandige huurwoningen DAEB
Zelfstandige huurwoningen niet-DAEB
Onzelfstandig wooneenheden DAEB

66

Onzelfstandig wooneenheden niet-DAEB
Intramuraal DAEB
Intramuraal niet-DAEB

77

726

718

93

91

Bedrijfsmatig onroerend goed

790

775

Parkeervoorzieningen DAEB

-

-

Parkeervoorzieningen niet-DAEB

516

492

3.221

3.297

Overheidsontvangsten

-

-

Overige bedrijfsontvangsten

358

Vergoedingen

Renteontvangsten
Saldo ingaande kasstromen

158

8

13

45.295

44.148

Personeelsuitgaven

-4.158

-3.505

Onderhoudsuitgaven

-14.450

-19.728

Overige bedrijfsuitgaven

-9.867

-9.818

Renteuitgaven

-2.193

-2.359

Verhuurdersheffing

-4.890

-4.610

-204

-299

Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden
Vennootschapsbelasting
Saldo uitgaande kasstromen

-1.602

3.252

-37.364

-37.066

Kasstroom uit operationele activiteiten

7.931

Investeringen MVA en vastgoedbeleggingen

-32.830

Investeringen IMVA

-13

-32.830

Kasstroom uit (des)investeringen

7.082
-24.411

-

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA en vastgoedbeleggingen
b

4

Maatschappelijk onroerend goed

a

11

-

-24.424
-32.830

-24.424

Ingaand
Nieuwe door WSW geborgde leningen

25.000

35.600

-5.096

-10.279

Uitgaand
Aflossing door WSW geborgde leningen
c

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

d

Mutatie Liquide Middelen

19.904

25.321

-4.995

Liquide middelen per 1-1

7.139

Liquide middelen per 31-12

2.143

Mutatie Liquide Middelen

7.139
-4.995
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7.971
-832
7.971

4. Toelichting
4.1 Algemene toelichting
Stichting Rijswijk Wonen is een stichting met de status van ‘toegelaten instelling volkshuisvesting’. Zij
is werkzaam binnen de juridische wetgeving vanuit de Woningwet en het Besluit Toegelaten
Instellingen Volkshuisvesting.
Statutaire Vestigingsplaats:
Adres:
Inschrijfnummer KVK:

Rijswijk
Lange Kleiweg 16
2288 GK Rijswijk
27101650

De activiteiten bestaan uit de exploitatie en ontwikkeling van DAEB en niet-DAEB vastgoed.
4.2 Regelgeving
De toegelaten instelling heeft de jaarrekening opgesteld met inachtneming van artikel 35 van de
Woningwet. Het eerste lid van dit artikel schrijft de toepassing van BW2 Titel 9 voor, behoudens
enkele specifieke uitzonderingen. Behalve de Woningwet zijn tevens het Besluit Toegelaten
Instellingen Volkshuisvesting en de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting van
toepassing.
Verder zijn de Beleidsregels toepassing Wet normering topinkomens publieke en semipublieke sector
(‘WNT’) en de door de Raad voor de Jaarverslaggeving uitgegeven richtlijnen toegepast, waaronder
Richtlijn 645 ‘Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (herzien 2016)’ in het bijzonder.
4.3 Vergelijking met voorgaand jaar
Uitgaven na eerste verwerking
Met ingang van boekjaar 2020 verwerkt Rijswijk Wonen “Uitgaven na eerste verwerking van
vastgoed in exploitatie” in overeenstemming met het op 30 september 2019 gewijzigde
artikel 14a van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015. De nieuwe definities voor
onderhoud en verbetering.
4.4 Lijst van kapitaalbelangen
Rijswijk Wonen heeft bezit in meerdere complexen die vallen binnen Vereniging van Eigenaren (VvE).
Ondanks dat Rijswijk Wonen in veel VvE’s formeel beleidsbepalende zeggenschap heeft via een
eigendom van meer dan 50%, voeren wij het beleid om ons als gewone eigenaar op te stellen en
geen gebruik te maken van de beleidsbepalende invloed, derhalve worden de VvE’s niet
geconsolideerd.
4.5 Verwerkingswijze in de jaarrekening
Foutherstel
In de jaarrekening 2020 is een materiële fout in de jaarrekening 2019 hersteld.
Aard van de fout
In de jaarrekening 2019 is de waardering van de jaarrekeningposten DAEB- en niet-DAEB vastgoed in
exploitatie voor een groot deel bepaald op basis van de basisversie van het handboek modelmatig
waarderen marktwaarde. Bij het objectgegeven ‘gereguleerde verhuureenheid’ is abusievelijk alleen
rekening gehouden met 142 of minder WWS-punten en niet met de huurprijs. Hierdoor kregen
woningen onterecht het label niet-gereguleerd.
Effect en verwerking van de fout
Wanneer de jaarrekeningposten DAEB- en niet-DAEB vastgoed in exploitatie in 2019 zouden zijn
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berekend volgens de juiste systematiek, zou de marktwaarde € 15,8 mln. hoger zijn geweest. Het
(financiële) effect op de verschillende posten in de jaarrekening is in onderstaande tabel
weergegeven.
Het effect op vermogen en resultaat is:
(bedragen x € 1.000)

Balans
Balans
Balans
W&V

DAEB vastgoed in exploitatie
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Herwaarderingsreserve
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen

Jaarrekening 2019 Na foutherstel Verschil
698.545
714.426
15.881
23.591
39.472
15.881
22.824
38.705
15.881

(bedragen x € 1.000)

Balans
W&V
W&V

Jaarrekening 2019 Na foutherstel Verschil
679.800
694.832
15.032
102.400
103.249
849
520.459
536.340
15.881
18.290
34.171
15.881

Eigen vermogen
Resultaat voor belasting
Resultaat na belasting

De vergelijkbare cijfers over 2019 inzake de balans en winst- en verliesrekening zijn aangepast.
Rekening houdend met de aard en het effect van de fout zijn wij van mening dat de fout niet zodanig
is dat de jaarrekening 2019 in ernstige mate tekortschoot.
Stelselwijziging
Met ingang van boekjaar 2020 verwerkt Rijswijk Wonen “Uitgaven na eerste verwerking van
vastgoed in exploitatie” in overeenstemming met het op 30 september 2019 gewijzigde
artikel 14a van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015. De regeling bevat
een aangepaste definitie van hetgeen onder ‘onderhoud’ respectievelijk ‘verbetering’ dient te
worden verstaan. Onderhoudsuitgaven worden in het resultaat verwerkt, uitgaven die
kwalificeren als verbetering worden als onderdeel van de kostprijs van het vastgoed
verwerkt.
Conform RJ 645.202 en RJ 645.504 heeft Rijswijk Wonen deze stelselwijziging prospectief verwerkt,
met als datum van eerste toepassing 1 januari 2020. De vergelijkende cijfers zijn daarbij niet
aangepast.
Deze stelselwijziging heeft impact op de jaarrekeningposten DAEB vastgoed in exploitatie, niet-DAEB
vastgoed in exploitatie, lasten onderhoudsactiviteiten en niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille. De impact op het resultaat na belastingen bedraagt € -3,2 mln. De impact op het
eigen vermogen per 31 december 2020 bedraagt € -3,2 mln. Er is geen sprake van impact op de
beleidswaarde 2020, aangezien de nieuwe definities van onderhoud en verbetering al zijn toegepast
in de beleidswaarde 2019 zoals opgenomen in de definitieve jaarrekening 2019.
Schattingswijziging
Vastgoed in exploitatie
Van een schattingswijziging is conform RJ 940 sprake indien een eerdere schatting wordt herzien. Dit
kan noodzakelijk zijn op grond van wijzigingen in de omstandigheden waarop de schatting is
gebaseerd of het beschikbaar komen van nieuwe informatie met betrekking tot de te schatten
grootheid. Onder een schattingswijziging wordt mede verstaan een wijziging in de schattingsmethode.
De aard van een schattingswijziging brengt mee dat deze niet voldoet aan de definities van een
materiële fout. Ten opzichte van voorgaand jaar zijn de onderstaande schattingswijzigingen conform
RJ 145 prospectief verwerkt.

55

Verwerkte schattingswijziging met betrekking tot de waarde van de vastgoedportefeuille in de
jaarrekening:
1. Parameter aanpassingen als gevolg van marktontwikkelingen.
- Aanpassing macro-economische marktparameters
- Aanpassing van o.a. markthuur, leegwaarde(stijging) en disconteringsvoet
2. Parameter aanpassingen als gevolg van de validatie van het handboek 2019.
- Herijking van de markthuur en disconteringsvoet
3. Methodische wijzigingen in het handboek en de software.
- Begrenzing mutatiekans
- Overdrachtskosten
- Renovatiejaar
Het effect van de parameteraanpassingen a.g.v. marktontwikkelingen in het jaar 2020 bedraagt € 2
mln. positief. Het effect van de parameteraanpassingen a.g.v. de validatie van het handboek 2019
bedraagt € 20 mln. positief. Het effect van de methodische wijzigingen in de software a.g.v. nieuwe
regels in het handboek bedraagt € 3 mln. negatief.
Presentatiewijziging
Aanpassen verdeelsleutels
De verdeelsleutels voor het alloceren van kosten zijn in 2020 aangepast. Het gaat hierbij om een
aangepaste verdeelsleutel van de toerekening van personeel en de verdeelsleutel verdeling
exploitatiekosten. Deze verdeelsleutels zijn nu gelijk aan elkaar en hebben dezelfde grondslag (fte)
daar waar in 2019 voor de verdeling van de exploitatiekosten gebruik werd gemaakt van een
verdeelsleutel met een andere grondslag (verhouding verhuur en onderhoud). De overige
aanpassingen zijn gemaakt aan de hand van de handleiding van SBR Wonen (Handleiding toepassen
functionele indeling Winst-en-verliesrekening 2020). Omwille van het inzicht en de vergelijkbaarheid
zijn de vergelijkende cijfers van 2019 ook aangepast.
4.6 Continuïteitsveronderstelling
De jaarrekening is opgesteld op basis van continuïteit. Wij merken op dat het saldo van kortlopende
schulden hoger is dan het saldo van kortlopende vorderingen. Gezien de voldoende
financieringsmogelijkheden van Rijswijk Wonen is het continuïteitsrisico zeer beperkt.
Vanaf maart 2020 heeft Nederland en grote delen van de Europa te kampen met de gevolgen van het
coronavirus. Tot op heden kan Rijswijk Wonen haar dagelijkse activiteiten, namelijk het verhuren van
betaalbare woningen aan mensen die hier niet zelf in kunnen voorzien, regulier voortzetten rekening
houdende met de maatregelen die noodzakelijk zijn om de verspreiding van het coronavirus te
beperken. De economische effecten van het coronavirus zullen waarschijnlijk van invloed zijn op de
toekomstige waardeontwikkeling van het vastgoed in exploitatie en het betalingsgedrag van onze
huurders. Daarnaast zal het coronavirus een vertragend effect hebben op de voortgang van onze
nieuwbouw en renovatieopgave én de onderhoudsactiviteiten.
Gezien ons bedrijfsmodel leidt dit niet tot continuïteitsproblemen want:
• onze huurstromen blijken vooralsnog omvangrijk en robuust;
• op (langere termijn) is ons onroerend goed courant en waardevast;
• onze financiële ratio’s zijn uitstekend en bieden ruimschoots de vereiste veiligheidsbuffers.
Indien in het uiterste geval noodzakelijk, is het mogelijk zelf nieuwbouw, renovatie en
onderhoudsactiviteiten te vertragen.
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4.7 Oordelen en schattingen
Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het
bestuur zich diverse oordelen en schattingen. De belangrijkste oordelen en schattingen hebben
betrekking op het vastgoed in exploitatie, de voorzieningen, de classificatie van activa en passiva en
latente belastingen. De hierbij behorende veronderstellingen zijn vermeld in de toelichting bij de
hiervoor genoemde jaarrekeningposten.
4.8 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.
4.9 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
marktconventies van financiële activa worden opgenomen per transactiedatum, dat wil zeggen de
datum waarop Rijswijk Wonen de bindende overeenkomst aangaat.
Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling
per balanspost. Door de waardering en verwerking van afgeleide instrumenten wordt verwezen naar
de afzonderlijke paragraaf 9.14 Financiële instrumenten.
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5. Grondslagen voor balanswaardering in de jaarrekening
5.1 Algemene uitgangspunten
Tenzij bij de afzonderlijke balansposten iets anders wordt vermeld, gelden voor alle materiële vaste
activa de volgende algemene uitgangspunten:
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van alle direct toe te rekenen
uitgaven zonder aftrek van afschrijvingen. Voor zover verkregen subsidies worden gekwalificeerd als
investeringssubsidie worden ze in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Er
wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden
verwacht.
5.2 Immateriële vaste activa
Een immaterieel vast actief wordt in de balans opgenomen als:
• de kosten van het actief betrouwbaar kunnen worden vastgesteld;
•

het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen, die een actief in zich bergt,
toekomen aan de toegelaten instelling.

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing cumulatieve bijzondere
waardeverminderingen. Het afschrijven van de immateriële vaste activa geschiedt stelselmatig op
basis van de geschatte economische levensduur. Deze laatste en de afschrijvingsmethode worden
aan het einde van ieder boekjaar opnieuw beoordeeld.
5.3 Vastgoedbeleggingen: DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Binnen het DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie worden de volgende typen vastgoed
onderscheiden:
•
•
•
•

Woongelegenheden (eengezinswoningen, meergezinswoningen, studenteneenheden en
extramurale zorgeenheden).
Bedrijfsmatig- en maatschappelijk onroerend goed.
Parkeergelegenheden (parkeerplaatsen en garages).
Intramuraal zorgvastgoed.

Het DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie wordt op objectniveau geclassificeerd naar DAEB en
niet-DAEB vastgoed, rekening houdend met de criteria van de Beschikking van de Europese
Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen. DAEB
vastgoed betreft conform deze criteria de woningen met een huurprijs per contractdatum tot aan de
huurliberalisatiegrens en het maatschappelijk vastgoed. Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat wordt verhuurd aan maatschappelijke organisaties, waaronder zorg-, welzijn-,
onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en is tevens vermeld op de bijlage zoals deze is
opgenomen in de EC-beschikking d.d. 15 december 2009. Niet-DAEB vastgoed omvat,
overeenkomstig de eerdergenoemde criteria, de woningen met een huurprijs per contractdatum boven
de huurliberalisatiegrens en het bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed).
Rijswijk Wonen hanteert voor het merendeel van haar vastgoed zaken in exploitatie de basisversie
van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. In de basisversie wordt de waardering van
het vastgoed op portefeuilleniveau en de daaraan gerelateerde herwaarderingsreserve modelmatig
bepaald. Jaarlijks vindt in de zomer na afloop van het jaarrekeningtraject een validatie van de
basisversie plaats. Daarbij wordt door vergelijking met de full-versie achteraf aangegeven of de
basisversie een marktwaarde uitkomst heeft gegeven die binnen de acceptabele bandbreedte van de
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full-versie uitkomst ligt. Dit vormt input om de basisversie eventueel aan te passen. Deze inzichten zijn
vanzelfsprekend nog niet bekend en niet meegenomen bij de totstandkoming van deze jaarrekening.
Bij deze waardering is geen taxateur betrokken en er worden dus geen vrijheidsgraden toegepast. Als
gevolg hiervan bestaat het risico dat de modelmatig bepaalde actuele waarde van het vastgoed afwijkt
van de actuele waarde die met betrokkenheid van een taxateur tot stand zou zijn gekomen.
Complexindeling
Om de marktwaardewaardering van het DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie te bepalen, zijn
alle verhuureenheden opgedeeld in waarderingscomplexen. Een waarderingscomplex is een
samenstelling van verhuureenheden dat in principe bestaat uit vergelijkbare verhuureenheden voor
wat betreft type vastgoed, bouwperiode en locatie, en dat als één geheel in verhuurde staat aan een
derde partij kan worden verkocht. Alle verhuureenheden maken deel uit van een waarderingscomplex
of zijn een afzonderlijk waarderingscomplex.
Doorexploiteer- en uitpondscenario
De marktwaarde wordt bepaald op basis van de contante waarde van de toekomstige kasstromen
(DCF-methode). Voor woon- en parkeergelegenheden, met uitzondering van onzelfstandige
studenteneenheden, wordt de marktwaarde bepaald op basis van het doorexploiteerscenario en het
uitpondscenario. De marktwaarde in verhuurde staat is de hoogste volgens het doorexploiteer- of
uitpondscenario. Voor bedrijfsmatig en maatschappelijk vastgoed alsmede voor intramuraal
zorgvastgoed wordt de marktwaarde bepaald volgens het doorexploiteerscenario.
Afschrijvingen
Op het vastgoed in exploitatie gewaardeerd op marktwaarde wordt niet afgeschreven.
Buitengebruikstelling als gevolg van sloop
Indien op het waarderingscomplex, of een deel daarvan op de waarde peildatum 31 december 2020
een ook voor een derde onherroepelijk verplichting tot sloop van toepassing is, wordt hier bij de
waardering rekening mee gehouden. Dit gegeven is van belang voor het uitpondscenario. De woning
mag dan niet direct uitgepond worden.
Waardering bij eerste verwerking
Bij de eerste verwerking wordt DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen de
kostprijs. De kostprijs omvat de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten en
vermindert met eventuele investeringssubsidies. De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald
als de som van de bestede externe kosten en de direct hieraan toerekenbare kosten. De in de
toekomst te maken kosten voor sloop worden ten laste van het resultaat verantwoord in het jaar dat de
exploitatie door sloop wordt beëindigd.
Waardering na eerste verwerking
Na eerste verwerking wordt DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen actuele
waarde, overeenkomstig artikel 35 lid 2 van de Woningwet. Op grond van artikel 31 van het Besluit
toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering plaats tegen de marktwaarde. 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’). De marktwaarde in verhuurde staat is benaderd door de contante waarde van de
geschatte toekomstige kasstromen te bepalen (discounted cash flow methode).
Na eerste verwerking wordt een waardevermindering of - vermeerdering van de marktwaarde van
DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie verantwoord in de Winst-en-verliesrekening in de periode
waarin de wijziging zich voordoet. De waardevermindering of - vermeerdering wordt separaat tot
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uitdrukking gebracht en in het resultaat verantwoord als Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille. Deze waardevermindering of -vermeerdering bestaat uit aanpassingen in het
Handboek modelmatig waarderen marktwaarde en uit ontwikkelingen van de woningmarkt en
huurportefeuille van de corporatie. Het effect van de aanpassingen in het Handboek modelmatig
waarderen marktwaarde is toegelicht in het verloopoverzicht marktwaarde in de toelichting bij de
materiele vaste activa.
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 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 overige waardeveranderingen.
Onderhoudsuitgaven worden in het resultaat verwerkt, uitgaven die kwalificeren als verbetering
(inclusief ingrijpende verbouwing) worden als onderdeel van de kostprijs van het vastgoed verwerkt.
Een ingrijpende verbouwing wordt beschouwd als een investering wanneer wordt voldaan aan de
volgende criteria:
1. De energetische prestaties verbeteren wezenlijk (meerdere labelstappen) waardoor het bezit
vanwege de ingrijpende verbouwing ook vanuit energetisch perspectief voor de langere termijn
verhuurbaar is.
2. Gevelrenovatie of dakrenovatie (inclusief isolatie) maakt op een zodanige manier deel uit van de
aanpak waardoor deze op een niveau vergelijkbaar met dat van nieuwgebouwde objecten wordt
gebracht.
3. De werkzaamheden aan de onroerende zaak zijn mede gericht op het brengen dan wel houden
van de kwaliteit van de badkamers, toiletten en keukens op het technische en functionele niveau
dat in redelijkheid minimaal in nieuwgebouwde objecten mag worden verwacht.
4. Installatievoorzieningen van de verhuurbare eenheden, dan wel complexen zijn als gevolg van de
werkzaamheden toekomstbestendig in de zin dat ze niet binnen 10 jaar hoeven te worden
aangepakt.
Herwaardering
Jaarlijks wordt op balansdatum de actuele waarde van DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie
opnieuw bepaald. (ongerealiseerde) Winsten of verliezen die ontstaan door een wijziging in de actuele
waarde worden verantwoord in de resultatenrekening. Wanneer op complexniveau de actuele waarde
de boekwaarde op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs (kostprijs) overtreft, wordt een
herwaarderingsreserve gevormd die wordt toegelicht bij het eigen vermogen. De boekwaarde op basis
van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs betreft de initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs zonder
rekening te houden met enige afschrijving of waardevermindering.
Grondslagen voor de bepaling van de beleidswaarde
De beleidswaarde sluit aan op het beleid van Rijswijk Wonen en beoogt inzicht te geven in de
verdiencapaciteit van haar vastgoed in exploitatie, uitgaande van dit beleid. 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:
1. - Verplichting tot hanteren doorexploiteerscenario.
- De minimum waarde van 0 euro op complexniveau wordt losgelaten.
- Verplichting tot hanteren eindwaardemethodiek. De vrijheidsgraad ‘exit yield’ wordt losgelaten.
- De overdrachtskosten zijn niet meer van toepassing (ook niet in de eindwaarde).
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2. - Bij mutatie is de beleidshuur van de corporatie van toepassing i.p.v. de markthuur.
- Voor de huurstijging boven inflatie wordt het eigen beleid gevolgd.
3. Inrekening van toekomstige onderhoudslasten, bepaald overeenkomstig het (onderhouds)beleid
van de corporatie en het als onderdeel daarvan vastgestelde meerjarenonderhoudsprogramma
voor het vastgoedbezit, in plaats van onderhoudsnormen in de markt. Rijswijk Wonen hanteert
hierbij de volgende uitgangspunten ten opzichte van de marktwaarde:
a. De onderhoudsnorm is gebaseerd op de langjarige onderhoudscyclus voortvloeiend uit de
meerjarenonderhoudsbegroting voor de zelfstandige- en onzelfstandige woongelegenheden.
Het betreft hier een onderhoudsbegroting voor 2021 t/m 2035, waarbij vanaf 2031 gebruik is
gemaakt van een normatieve onderhoudspost.
b. Voor de bepaling van de onderhoudsnorm is een gemiddelde over 15 jaar genomen (20212035).
c. Aan de onderhoudslasten zijn de toegerekende organisatiekosten conform de functionele
Winst- en verliesrekening toegevoegd.
d. Voor de beleidswaarde wordt in de eindwaarde met de beleidsnorm onderhoud gerekend.
4. Inrekening van toekomstige verhuur- en beheerslasten 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
Lasten verhuur en beheer in de resultatenrekening. Rijswijk Wonen hanteert hierbij de volgende
uitgangspunten ten opzichte van de marktwaarde:
a. De beheernorm wordt bepaald vanuit de definitie uit de handleiding voor het toepassen van de
functionele indeling in combinatie met een inschatting van het langjarige niveau.
b. Dit zijn de Lasten verhuur en beheer en de Overige directe lasten exploitatie bezit minus de
verhuurderheffing uit de functionele Winst- en verliesrekening van de laatste jaarrekening.
c. Voor de bepaling van de beheernorm is een gemiddelde over 15 jaar genomen (2021-2035).
De beleidswaarde van Parkeren en 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 15.
Rijswijk Wonen heeft hierbij uitgangspunten bepaald die mede van invloed zijn op de beleidswaarde.
Wijzigingen van deze uitgangspunten zijn derhalve van invloed op deze waarde.
5.4 Vastgoedbeleggingen: Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Classificatie
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden die niet kwalificeren als een verkoop, maar als een
financieringstransactie, worden afzonderlijk opgenomen onder de vastgoedbeleggingen, als
onroerende zaken verkocht onder voorwaarden. De (terugkoop)verplichting wordt opgenomen onder
de (langlopende) schulden onder verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden.
Waardering
De onroerende zaken die in het kader van een regeling verkoop onder voorwaarden zijn
overgedragen aan een derde en waarvoor Rijswijk Wonen een terugkooprecht kent worden
gewaardeerd op de getaxeerde leegwaarde onder aftrek van de 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. De actuele waarde na
eerste verwerking is de marktwaarde op basis van de regeling verkoop onder voorwaarden.
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Voor de in de regeling overeengekomen overdrachtswaarde wordt aan de creditzijde van de balans
onder de langlopende schulden een terugkoopverplichting opgenomen. Deze terugkoopverplichting
wordt jaarlijks gewaardeerd in overeenstemming met de contractvoorwaarden en is een inschatting
gebaseerd op de reële waardeontwikkeling van het achterliggend actief.
Waardemutaties
De waardemutaties in onroerende zaken verkocht onder voorwaarden worden verantwoord in de
Winst-en-verliesrekening in de post Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
verkocht onder voorwaarden. De waardemutaties inzake de terugkoopverplichting worden op dezelfde
post verantwoord.
Herwaarderingsreserve
Ultimo boekjaar wordt het verschil tussen de dan geldende marktwaarde na aftrek van contractuele
korting en de - gefixeerde - boekwaarde op moment van herclassificatie op basis van de oude
grondslag als herwaarderingsreserve bij het eigen vermogen vermeld.
5.5 Vastgoedbeleggingen: 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) voor gebruik als vastgoedbelegging. 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.
Herclassificatie
Herclassificatie van vastgoed in ontwikkeling naar vastgoed in exploitatie vindt plaats bij aanvang van
de exploitatie activiteiten. De verkrijgingsprijs van de onroerende zaken in de opvolgende waardering
in het vastgoed in exploitatie geschiedt tegen de kostprijs van het vastgoed in ontwikkeling op het
moment van de herclassificatie onder eventuele aftrek van een gevormde voorziening onrendabele
investeringen en herstructureringen.
Waardering
In het geval per balansdatum sprake is van feitelijke dan wel juridische investeringsverplichtingen
inzake DAEB en niet-DAEB vastgoed in ontwikkeling, waarbij de geschatte kostprijs van het vastgoed
hoger is dan de reële waarde, 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 wordt in het resultaat
verantwoord onder de post Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille.
De noodzakelijk geachte voorziening wordt bepaald op het moment van aangaan van de feitelijke
verplichtingen inzake investeringen nieuwbouw, woningverbetering en herstructurering. Voornoemde
verplichtingen worden in de jaarrekening verwerkt op het moment dat deze kunnen worden
gekwalificeerd als ‘intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd’. Hiervan is sprake wanneer
uitingen door Rijswijk Wonen zijn gedaan richting huurders, gemeenten en overige stakeholders
aangaande verplichtingen inzake toekomstige nieuwbouw-, woningverbeterings- of
herstructureringsprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het sloop- of investeringsbesluit
in het besluitvormingsproces van Rijswijk Wonen.
5.6 Materiële vaste activa: (On)roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Onroerende zaken en roerende zaken ten dienste van de exploitatie wordt gewaardeerd tegen de
kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs), minus eventuele investeringssubsidies, verminderd
met cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen.
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De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur rekening houdend met de
restwaarde. Indien de verwachting over de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de
loop van de tijd wijzigingen ondergaat, worden deze wijzigingen als een schattingswijziging
verantwoord.
Buitengebruik gestelde activa wordt gewaardeerd tegen de kostprijs dan wel de lagere
opbrengstwaarde. De activa wordt niet langer in de balans opgenomen na vervreemding of op nihil
gewaardeerd wanneer geen toekomstige prestatie-eenheden van het gebruik of de vervreemding
worden verwacht.
5.7 Financiële vaste activa
Latente belastingvordering(en)
Voor de waardering en verwerking van latente belastingvorderingen wordt verwezen naar de
afzonderlijke paragraaf Belastingen (zie paragraaf 10.8).
Leningen u/g
De verstrekte vorderingen op en leningen aan deelnemingen, evenals de overige verstrekte
vorderingen, worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde van de tegenprestatie
vermeerderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten en vervolgens gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs volgens de effectieve-rentemethode.
5.8 Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde, welke in een zakelijke
transactie gelijk is aan de kostprijs. Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen de
geamortiseerde kostprijs onder aftrek van voorzieningen voor oninbaarheid. De vorderingen hebben
een looptijd korter dan een jaar.
5.9 Liquide middelen
Onder liquide middelen worden verstaan kasmiddelen, de tegoeden op bankrekeningen en wissels en
cheques welke gewaardeerd worden tegen 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 Rijswijk Wonen, worden als financiële vaste activa gerubriceerd.
5.10 Classificatie eigen vermogen en vreemd vermogen
Een financieel instrument of de afzonderlijke componenten van het instrument worden in de
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.
5.11 Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd indien Rijswijk Wonen op balansdatum een in rechte afdwingbare of
feitelijke verplichting heeft waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld door
uitstroom van middelen en waarvan de omvang redelijkerwijs 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. Voorzieningen worden
gewaardeerd tegen nominale waarde, met uitzondering van de voorzieningen die tegen contante
waarde worden gewaardeerd als het effect van de tijdswaarde materieel is. 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.
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Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
In het geval per balansdatum sprake is van feitelijke dan wel juridische investeringsverplichtingen
inzake DAEB en niet-DAEB vastgoed in ontwikkeling, waarbij de geschatte kostprijs van het vastgoed
hoger is dan de aan deze investeringsverplichtingen toe te rekenen reële waarde, 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 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille.
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.
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 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 Rijswijk Wonen (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 contante waarde. De latente belastingvorderingen en verplichtingen worden gesaldeerd indien is voldaan aan de algemene voorwaarden voor saldering.
Overige voorzieningen
De overige voorzieningen zijn gevormd voor de jubileumuitkeringen aan personeel. De voorziening
voor jubileumuitkeringen is gevormd voor in de toekomst uit te betalen jubileumuitkeringen aan
personeel op grond van Cao-bepalingen uitgaande van het personeelsbestand ultimo boekjaar. Bij de
bepaling van de omvang van de voorziening is rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en
leeftijd. De voorziening is tegen de contante waarde opgenomen uitgaande van een disconteringsvoet
van 1,74%.
5.12 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 verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs volgens de effectieve-rentemethode. Voor de waarderingsgrondslag inzake terugkooprechten
uit hoofde van DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie die in het kader van een regeling Verkoop
onder Voorwaarden (VoV) door Rijswijk Wonen zijn overgedragen aan derden, wordt verwezen naar
paragraaf Vastgoed verkocht onder voorwaarden van dit hoofdstuk.
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5.13 Kortlopende schulden
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde
verminderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten. De overige kortlopende schulden
worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de
effectieve-rentemethode.
5.14 Reële waarde van financiële instrumenten
De reële waarde van de financiële instrumenten die op actieve markten worden verhandeld per de
verslagdatum, 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.
Rijswijk Wonen heeft geen beschikking meer over derivaten ultimo 2020.
Het “embedded” derivaat ingesloten in de basisrenteleningen wordt niet afzonderlijk gewaardeerd
omdat er een nauw verband bestaat tussen de economische kenmerken en risico’s van het in het
lening contract besloten derivaat en de economische kenmerken en risico’s van het leningscontract
van deze basisrenteleningen.
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6. Grondslagen van resultaatbepaling in de jaarrekening
6.1 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.
6.2 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 Rijswijk
Wonen, 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.
6.3 Opbrengsten en lasten servicecontracten
De opbrengsten servicecontracten betreffen vergoedingen van huurders boven de netto huurprijs voor
leveringen en diensten (zoals energie, water, huismeesters, schoonmaakkosten en glasverzekering).
De opbrengsten worden verminderd met derving wegens oninbaarheid. De kosten van de leveringen
en diensten worden verantwoord onder de lasten servicecontracten.
6.4 Lasten verhuur en beheer
Hier worden zowel de directe lasten voor de verhuur- en beheeractiviteiten als de indirecte lasten via
de kostenverdeelstaat verantwoord.
6.5 Lasten onderhoud
De werkelijke onderhoudskosten voor reparatie-, mutatie- en planmatig onderhoud worden ten laste
van de exploitatie gebracht. 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 regelingen.
6.6 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Hieronder worden verantwoord de verhuurderheffing, 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.
6.7 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. Ten aanzien van vastgoed in
ontwikkeling zijn schattingswijzigingen toegepast. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille betreffen winsten of mogelijke verliezen, die ontstaan door een wijziging in de
waarde van het vastgoed in exploitatie in het verslagjaar.
6.8 Overige organisatiekosten
Hieronder zijn begrepen de kosten die niet toe te rekenen zijn aan de primaire activiteiten of nietprimaire activiteiten. Dit zijn niet-object gebonden kosten en algemene organisatiekosten.
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6.9 Opbrengsten overige activiteiten
Hieraan zijn onder andere de opbrengsten van het administratieve beheer voor derden, de
geactiveerde productie eigen bedrijf en de overige opbrengsten toegerekend.
6.10
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 en huismeester), leefbaarheidsonderzoeken en uitgaven voor activiteiten zoals
welkomstbijeenkomsten nieuwe bewoners, bestrijding woonoverlast, buurtbemiddeling, opvang van
dak- en thuislozen, schuldsaneringen, Tweede Kansbeleid et cetera.
6.11 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.
6.12 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 actiefof 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.
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7. Grondslagen van kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. De op korte termijn zeer liquide beleggingen zijn
beleggingen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van waardeverminderingen als gevolg
van de transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen ruil van
kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.
De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract zijn voor het gedeelte
dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor
het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten. De
ontvangst uit hoofde van een sale and financial leaseback-transactie wordt gepresenteerd als een
ontvangst uit hoofde van financieringsactiviteiten.
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8

Toelichting inzake scheiding DAEB en niet-DAEB

Hieronder volgen de uitgangspunten en grondslagen voor toerekening van activa, verplichtingen,
baten, lasten en kasstromen aan de DAEB-tak en de niet- DAEB-tak. Het vastgoed in exploitatie wordt
op basis van het in 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. Voor de toerekening van activa,
verplichtingen, baten, lasten respectievelijk kasstromen aan deze DAEB tak of niet- DAEB-tak is de
volgende methodiek toegepast:
•

•

•

Wanneer activa, verplichtingen, baten, lasten respectievelijk kasstromen volledig toezien op
DAEB of niet-DAEB-activiteiten, zijn deze volledig aan de DAEB-tak respectievelijk nietDAEB-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.

Toelichting op aard van niet-DAEB activiteiten.
Rijswijk Wonen bezit de volgende niet-DAEB-verhuureenheden:

Niet DAEB activiteit

Aantal
Aantal
Vhe 2020 Vhe 2019

Bedrijfsonroerend goed in exploitatie
Geliberaliseerde huurwoningen in exploitatie
Maatschappelijk/Zorg vastgoed in exploitatie
Projectontwikkeling koopwoningen
Projectontwikkeling Bedrijfs Onroerend Goed
Projectontwikkeling Maatschappelijk/Zorg vastgoed

79
311

69

80
324

9. Toelichting op de balans
9.1 Immateriële vaste activa (1)
Immateriële vaste activa (1)
Boekwaarde 1 januari

2020

2019

277

264

Investeringen

-

59

Afschrijvingen(*)

-92

-46

Boekwaarde per 31 december

185

277

(*) Dit betreft IRIS software.

9.2 Vastgoedbeleggingen en Materiële vaste activa (2)
Het verloop van het vastgoed in 2020:

2. DAEB
vastgoed in
exploitatie
Boekwaarde DAEB en niet-DAEB
vastgoed in exploitatie 31/12/2019
Foutherstel 2019
Administratieve Correctie
Boekwaarde Vastgoed beleggingen en
Materiele vaste activa 1/1/2020
Investeringen, initiële verkrijgingen (*)
Overboeking van DAEB en niet-DAEB
vastgoed in ontwikkeling
Overboeking naar DAEB en niet-DAEB
vastgoed in ontwikkeling
Investeringen na eerste waardering
Afschrijvingen
Herclassificaties van en naar DAEB en nietDAEB verkocht onder voorwaarden
Buitengebruikstellingen en afstotingen
Winsten of verliezen als gevolg van
aanpassingen van de marktwaarde (incl.
afschrijvingen)
Herclassificatie van en naar DAEB en nietDAEB
Boekwaarde DAEB en niet-DAEB
vastgoed in exploitatie 31/12/2020
Beleidswaarde DAEB en niet-DAEB
vastgoed in exploitatie 31/12/2020

3. niet-DAEB
vastgoed in
exploitatie

4. Onr. Zaken
verkocht onder
voorwaarden

5. Vastgoed
in ontw.
bestemd voor
eigen
exploitatie

6. Onr.
zaken t.d.v.
de eigen
exploitatie

679.800
15.032
12

102.400
849

7.897

14.270

1.891

694.844
178

103.249
-

7.897
-

14.270
18.591

1.891
1.361

21.175

572

-

-21.747

-

252
-

7
-

-

1.526
-

-1.526
-250

581
-

-

-581
-

-

-

58.090

5.252

441

-

-

2.732

-2.732

-

-

-

777.855

106.348

7.757

12.640

1.476

346.822

85.115

(*) De onderhoudscomponent b ij projecten wordt verantwoord onder Onderhoud tenzij er sprake is van een ingrijpende verb ouwing.

De herwaardering van het DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie 2020 is als volgt:
2020
Afwaarderingen

1.999

Herwaarderingen
Totaal winsten of verliezen als gevolg van aanpassen marktwaarde
De totale som van de herwaarderingen bedraagt: € 580,2 mln. (2019: € 516,9 mln.).
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61.343
63.342

9.3

DAEB (2) en niet-DAEB vastgoed (3) in exploitatie

Zowel het DAEB- als het niet-DAEB-vastgoed in exploitatie is gewaardeerd tegen de marktwaarde in
verhuurde staat die is bepaald op basis van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde Actualisatie peildatum 31 december 2020 die als bijlage is opgenomen bij de Regeling toegelaten
instellingen volkshuisvesting (RTIV). Hierbij wordt op basis van de toekomstige kasstromen de
marktwaarde middels de Discounted Cash Flow (DCF) Methode bepaald.
Toelichting op de marktwaarde
In het handboek zijn twee benaderingen onderscheiden: de basisversie en de full-versie.
In onderstaande tabel staat welke benadering is toegepast bij welk type vastgoed:
2020
Waardering

2019
Waardering

DAEB en Niet-DAEB

Basisversie

Basisversie

DAEB

Basisversie

Basisversie

Type vastgoed

Classificatie

Woongelegenheden
Extramurale zorgeenheden
Extramurale zorgeenheden

Niet-DAEB

Full-versie

Full-versie

Parkeergelegenheden

Niet-DAEB

Basisversie

Basisversie

Bergingen

Niet-DAEB

Basisversie

Basisversie

Maatschappelijk vastgoed

DAEB

Full-versie

Basisversie

Bedrijfsmatig vastgoed

Niet-DAEB

Full-versie

Full-versie

Intramuraal vastgoed

DAEB

Full-versie

Basisversie

Intramuraal vastgoed

Niet-DAEB

Full-versie

Full-versie

Het is niet verplicht om het DAEB gedeelte van het maatschappelijk en intramuraal vastgoed full te
waarderen. Omdat het slechts enkele panden betreft hebben we de taxateur opdracht gegeven deze
ook te taxeren.
Complexindeling
Om de marktwaardewaardering van het onroerend goed in exploitatie te bepalen, zijn alle
verhuureenheden opgedeeld in waarderingscomplexen. Een waarderingscomplex is een
samenstelling van verhuureenheden dat in principe bestaat uit vergelijkbare verhuureenheden voor
wat betreft type vastgoed, bouwperiode en locatie, en dat als één geheel in verhuurde staat aan een
derde partij kan worden verkocht. Alle verhuureenheden maken deel uit van een waarderingscomplex
of zijn een afzonderlijk waarderingscomplex.
Basisversie
Bij het bepalen van de marktwaarde is de basisversie van het waarderingshandboek gehanteerd.
De variabelen in de berekening zijn conform het waarderingshandboek gehanteerd. Aangezien de
basisversie van het waarderingshandboek is gehanteerd, is de marktwaarde niet gebaseerd op een
waardering door een onafhankelijke- en ter zake deskundige taxateur.
Bij het bepalen van de marktwaarde in verhuurde staat is gebruik gemaakt van meerdere macro
economische parameters en of schattingen. De toekomstige kasstromen worden bepaald aan de hand
van een doorexploitatie- en een uitpondscenario.
De volgende disconteringsvoet is gebruikt voor de verschillende categorieën DAEB en niet-DAEB
vastgoed:
Disconteringsvoet
Type vastgoed

2020
Gemiddeld %

2019
Gemiddeld %

Woongelegenheden

6,51%

6,88%

Bedrijfsmatig, Maatschappelijk en Zorg onroerend goed

6,69%

8,29%

Parkeergelegenheden

6,62%

6,32%
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Parameters
Bij het bepalen van de toekomstige kasstromen voor de DCF-berekening wordt gebruik gemaakt van
de volgende parameters:
2020

2021

2022

2023

2024
e.v.

1,40%
2,50%
3,50%
8,20%
€ 1.254 - € 1.928
€ 1.091 - € 1.747
€ 1.039 - € 1.802
€ 519 - € 971
€ 434 - € 772
€ 732,00
€ 0,00
€ 458,00
€ 450,00
€ 415,00
0,09%

1,40%
1,40%
3,00%
5,10%

1,60%
1,95%
2,50%
2,00%

1,80%
2,50%
2,50%
2,00%

2,00%
2,50%
2,50%
2,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

Parameters woongelegenheden
Prijsinflatie
Looninflatie
Bouwkostenstijging
Leegwaardestijging (Zuid Holland)
Instandhoudingsonderhoud - doorexploiteren - EGW
Instandhoudingsonderhoud - doorexploiteren - MGW
Instandhoudingsonderhoud - doorexploiteren – Zorgeenheid
Instandhoudingsonderhoud - uitponden - EGW
Instandhoudingsonderhoud - uitponden - MGW
Achterstallig onderhoud per vhe – EGW
Achterstallig onderhoud per vhe – MGW
Beheerkosten per vhe – EGW
Beheerkosten per vhe – MGW
Beheerkosten per vhe – Zorgeenheid
Gemeentelijke OZB (% van de WOZ)
Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten (% van de
WOZ)
Huurderving (% van de huursom)
Minimale mutatiekans bij aanvang
Maximale mutatiekans voor EGW, MGW en extramurale
zorgeenheid
Liberalisatiegrens in punten
Liberalisatiegrens in euro's
Mutatieleegstand – gereguleerde woningen (in maanden)
Mutatieleegstand – geliberaliseerde woningen (in maanden)
Mutatieleegstand – verkoop (in maanden)
Juridische splitsingskosten per vhe
Verkoopkosten bij uitponden (% van de leegwaarde)
Overdrachtskosten (% van de berekende waarde)

Parameters woongelegenheden

0,08%
1,00%
4,00%
50,00%
142
€ 737,14
0
3
0
€ 544,00
1,30%
3,00%

2021

Verhuurderheffing (% van de WOZ)
Huurstijging boven prijsinflatie – zelfstandige eenheden
Huurstijging boven prijsinflatie – onzelfstandige eenheden

0,526%
1,20%
0,00%

2022

€ 752,33

9,00%

2023

2024

0,527% 0,501% 0,502%
1,20% 1,00% 0,50%
0,00% 0,00% 0,00%

20252037

2037
e.v.

0,502% 0,501%
0,50% 0,50%
0,00% 0,00%

Exploitatieverplichting
Sinds maart 2017 geldt voor woningen die blijvend gereguleerd zijn voor de kopende partij een
verplichting om de woning minimaal zeven jaar te exploiteren alvorens aan een uitpondscenario te
kunnen starten. Een woning is blijvend gereguleerd als de maximum huur op basis van de gegevens
van het WWS volgens de tabellen van 1 juli 2020 en het aantal WWS punten van de woning, lager is
dan liberalisatiegrens 2021 én de contracthuur op peildatum 31-12-2020 lager is dan de
liberalisatiegrens 2021. Gedurende de zevenjaars exploitatieperiode gelden de regels voor
gereguleerde verhuur.
Mutatiekans bij doorexploiteren
De mutatiekans in het doorexploiteerscenario is gelijk aan de gemiddelde mutatiekans van de
betreffende verhuureenheden over de afgelopen vijf jaar (2016 - 2020).
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Mutatiekans bij uitponden
De mutatiekans in het uitpondscenario kan per prognosejaar variëren, waarbij de mutatiekans voor
doorexploiteren de basis vormt voor de hoogte van de mutatiekans bij uitponden. De opslagen in het
uitpondscenario zijn ontleend aan waarderingsgegevens van toegelaten instellingen, die op
marktwaarde hebben gewaardeerd, en zijn hieronder weergegeven. De volgende opslagen zijn van
toepassing:
• Jaar 1: Indien sprake is van een niet-aangebroken waarderingscomplex, dan geldt een opslag
van 2,0%-punt op de mutatiekans voor doorexploiteren. Indien er wel al is uitgepond, wordt de
mutatiekans voor doorexploiteren gevolgd.
• Jaar 2 tot en met 5: De mutatiekans voor doorexploiteren wordt gevolgd. Er wordt dus geen
opslag toegepast.
• Jaar 6 tot en met 15: Voor de laatste jaren van de DCF-periode geldt dat de hoogte van de
mutatiekans wordt verlaagd naar 70% van de mutatiekans die wordt gehanteerd in het
doorexploiteerscenario. De mutaties die plaatsvinden betreffen alleen verkopen en geen
wederverhuur.
Parameters bedrijfsmatig, maatschappelijk en zorg onroerend goed

2020

Instandhoudingsonderhoud BOG (€/bvo/jr.)

€ 5,80

Instandhoudingsonderhoud MOG (€/bvo/jr.)

€ 7,00

Instandhoudingsonderhoud ZOG (€/bvo/jr.)

€ 9,30

Mutatieonderhoud technisch BOG (€/bvo/jr.)

€ 9,70

Mutatieonderhoud technisch MOG (€/bvo/jr.)

€ 11,80

Mutatieonderhoud technisch ZOG (€/bvo/jr.)

€ 11,80

Marketing (% van de marktjaarhuur)

14,00%

Achterstallig onderhoud per vhe

€ 0,00

Beheerkosten – BOG (% van de markthuur)

3,00%

Beheerkosten – MOG (% van de markthuur)

2,00%

Beheerkosten – ZOG (% van de markthuur)

2,50%

Gemeentelijke OZB BOG-MOG (% van de WOZ)

0,55%

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten BOG-MOG (% van de WOZ)

0,12%

Belastingen, verzekeringen en OZB ZOG (% van de WOZ)

0,34%

Mutatieleegstand (in maanden)

6

Overdrachtskosten (% van de berekende waarde)

7,00%

Standaard contractduur (in kalenderjaren)

5

Bij BOG, MOG en ZOG is alleen sprake van een doorexploiteerscenario.
Parameters parkeergelegenheden

2020
€ 54,00

Instandhoudingsonderhoud (per parkeerplaats)

€ 179,00

Instandhoudingsonderhoud (per garagebox)
Beheerkosten (per parkeerplaats)

€ 28,00

Beheerkosten (per garagebox)

€ 39,00

Belastingen en verzekeringen (% van de WOZ)

0,23%

Splitsingskosten (per eenheid)

€ 544,00

Verkoopkosten (per eenheid)

€ 544,00

Mutatieleegstand (in maanden)

6

Overdrachtskosten (% van de berekende waarde)

7,00%

Full versie
In het handboek is het gebruik van de full-versie taxatie en het inschakelen van een externe taxateur
in een aantal gevallen verplicht. De huursom van bedrijfsmatig, maatschappelijk, intramuraal en
extramuraal zorgvastgoed tezamen is meer dan 5% van de totale huursom in de niet-DAEB-tak. Al het
vastgoed van deze typen moet dan full worden gewaardeerd en is ook full gewaardeerd.
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Inschakeling taxateur
Voor het taxeren van het vastgoed is opdracht gegeven aan Cushman & Wakefield, een
onafhankelijke en ter zake deskundige externe taxateur, ingeschreven bij het Nederlands Register
Vastgoed Taxateurs. 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 Rijswijk Wonen en op aanvraag beschikbaar voor de Autoriteit woningcorporaties.
Ten aanzien van de verschillende vrijheidsgraden is in de basis aangesloten bij de voorgeschreven
basis versie van het handboek. Bij enkele vrijheidsgraden is daarbij een aanpassing verricht door de
taxateur. Deze aanpassingen zijn per vrijheidsgraad in onderstaande tabellen toegelicht:
BOG/MOG/ZOG
Aanpassing Cushman &
Wakefield

Vrijheidsgraad

Basis variant

Schematische vrijheid

Extra kasstromen toevoegen

Markthuur
Markthuurstijging
Exit yield

Normhuren per type vastgoed
Prijsinflatie
Automatische berekening

Leegwaarde

Op basis van WOZ-waarde

Leegwaardestijging

Gedifferentieerd naar provincie

Disconteringsvoet
Mutatie- en verkoopkans

Modelmatig vastgesteld
Op basis van het gemiddelde aantal mutaties in de
afgelopen vijf jaar

Niet van toepassing
Eigen inschatting taxateur o.b.v.
marktreferenties
Eigen inschatting taxateur o.b.v.
marktreferenties
Eigen inschatting taxateur o.b.v.
marktreferenties
Conform basisvariant
Conform basisvariant
Eigen inschatting taxateur o.b.v.
marktreferenties
Niet van toepassing

Technische splitsingskosten

Geen technische splitsingskosten opgenomen

Eigen inschatting taxateur o.b.v.
marktreferenties
Conform basisvariant

Erfpacht

Corporatie levert deze data aan

Niet van toepassing

Bijzondere omstandigheden

Geen bijzondere omstandigheden opgenomen
BOG, MOG en ZOG is alleen
doorexploiteerscenario

Conform basisvariant

Onderhoud

Exploitatiescenario

Gemiddelde bedragen per type vastgoed

Conform basisvariant

Extramurale eenheden
Aanpassing Cushman &
Wakefield

Vrijheidsgraad

Basis variant

Schematische vrijheid

Extra kasstromen toevoegen

Onderhoud

Op basis van het gemiddelde aantal mutaties in de
afgelopen vijf jaar
Gemiddelde bedragen per type vastgoed

Niet van toepassing
Eigen inschatting taxateur o.b.v.
marktreferenties
Conform basisvariant
Eigen inschatting taxateur o.b.v.
marktreferenties
Eigen inschatting taxateur o.b.v.
marktreferenties
Eigen inschatting taxateur o.b.v.
marktreferenties
Eigen inschatting taxateur o.b.v.
marktreferenties
Eigen inschatting taxateur o.b.v.
marktreferenties
Conform basisvariant

Technische splitsingskosten

Geen technische splitsingskosten opgenomen

Conform basisvariant

Bijzondere omstandigheden

Corporatie levert deze data aan

Niet van toepassing

Erfpacht

Geen bijzondere omstandigheden opgenomen

Conform basisvariant

Exploitatiescenario

Extramurale zorg is alleen doorexploiteerscenario

Conform basisvariant

Markthuur
Markthuurstijging
Exit Yield
Leegwaarde(stijging)
Leegwaarde(stijging)
Disconteringsvoet
Mutatie- en verkoopkans

Normhuren per type vastgoed
Prijsinflatie
Automatische berekening
Op basis van WOZ-waarde
Gedifferentieerd naar provincie
Modelmatig vastgesteld
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Markthuur
De markthuur is de huurprijs per jaar per vierkante meter VVO die, uitgaande van optimale
marketing en verhuur, kan worden gerealiseerd op peildatum 31 december 2020. De markthuur is
bepaald in overleg met de taxateur. De markthuur ligt tussen de € 35-205 per m2 VVO.
Disconteringsvoet
De hoogte van de disconteringsvoet is modelmatig bepaald. Daarmee wordt niet altijd recht gedaan
aan de risico’s die voor specifieke objecten en/of specifieke locaties van toepassing zijn. De
gemiddelde disconteringsvoet bij de basisversie is 8,7%. In de full-versie is dat 6,7%.
Exit Yield
Als alternatief voor de berekende eindwaarde uit de basisversie mag een exit yield gebruikt worden
voor het bepalen van de eindwaarde ultimo jaar 15. De taxateur heeft voor alle objecten een eigen
inschatting gemaakt o.b.v. marktreferenties. De gemiddelde exit yield is 10,9%.
Schattingen marktwaarde
Gelet op de huidige marktomstandigheden kunnen toekomstige marktontwikkelingen, waarop door
interne gehanteerde aannames en schattingen ter bepaling van de reële waarde van het commercieel
vastgoed zijn gebaseerd ten opzichte van de werkelijk te verwachten marktontwikkelingen, van
significante invloed zijn op de uitkomsten van de huidige waardering in de jaarrekening.
Verloopoverzicht marktwaarde
Het verloop van de marktwaarde in het boekjaar is als volgt:
Bedrag x € 1.000,Marktwaarde verhuurde staat 2019

Totaal
€ 798.081

Voorraadmutaties
Mutatie objectgegevens
Methodische wijzigingen
Mutatie waarderingsparameters - Validatie handboek
Mutatie waarderingsparameters – Waardeontwikkeling
Subtotaal

€ 22.562
€ 44.122
-€ 2.846
€ 20.089
€ 2.192
€ 86.119

€ 884.200

Marktwaarde verhuurde staat 2020

De totale waarde van de woningportefeuille is met € 86 mln. gegroeid naar een waarde van € 884 mln.
Dit betreft een waardegroei van 11%.
Herclassificatie Niet-DAEB naar DAEB
De herclassificatie van Niet-DAEB vastgoed in exploitatie naar DAEB-vastgoed in exploitatie betreft 14
verhuureenheden met een boekwaarde/marktwaarde van € 2,7 mln. welke geen effect heeft op het
vermogen en resultaat.
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Toelichting op de beleidswaarde
De beleidswaarde ultimo 2020 bedraagt € 432 mln. (2019: € 314 mln.).
Deze beleidswaarde is als volgt afgeleid uit de marktwaarde:
Bedrag x € 1.000,Marktwaarde verhuurde staat 2020

Totaal
€ 884.200
-€ 49.314

Stap 1: Beschikbaarheid (doorexploiteren)

-€ 253.263

Stap 2: Betaalbaarheid (huren)

-€ 83.911

Stap 3: Kwaliteit (onderhoud)

-€ 65.774

Stap 4: Beheer (beheerkosten)

-€ 452.263

Subtotaal

€ 431.938

Beleidswaarde 2020

De beleidswaarde bedraagt 49% (2019: 40%) van de marktwaarde.
Voor de bepaling van de beleidswaarde zijn de voornaamste uitgangspunten (gemiddeld per woning
teruggerekend) als volgt:
Uitgangspunt voor:

2020

2019

Disconteringsvoet

6,01%

6,53%

€ 597

€ 578

Lasten onderhoud per jaar

€ 1.895

€ 1.996

Lasten beheer per jaar

€ 1.076

€ 1.240

Streefhuur per maand

De onderhoudsnorm is gebaseerd op de langjarige onderhoudscyclus van het complex op basis van
instandhouding, voortvloeiend uit de vastgestelde meerjarenonderhoudsbegroting (zie hiertoe ook de
grondslagen zoals opgenomen in hoofdstuk 5). De beheernorm dient representatief te zijn als
langjarige toekomstige beheernorm en daarom is de beheernorm eveneens gebaseerd op de
meerjarenbegroting.
Wet eenmalige huurverlaging en Besluit huurbevriezing
Aangezien de Wet eenmalige huurverlaging onderdeel was van Belastingplan 2021 die in december
2020 door de Eerste Kamer is aangenomen is behoort deze wet tot de vastgestelde regelgeving die in
de beleidswaarde in beginsel moet worden betrokken. Echter, de impact zal gering zijn waardoor deze
naar verwachting geen materieel effect zal hebben op de hoogte van de beleidswaarde.
Het Besluit huurbevriezing (motie kamer d.d. 9 februari 2021, uitvoering door minister via besluit d.d.
17 februari 2021) was geen vastgestelde regelgeving ultimo 2020 en behoort op grond daarvan in
principe niet tot de regelgeving die in de bepaling van de beleidswaarde wordt betrokken. Dit besluit
geeft op zich geen nadere informatie over de feitelijke situatie per balansdatum (motie en besluiten
waren er toen nog niet) echter beperken wel het handelen van de corporaties bij de huurverhoging
2021. De verwachte impact is beperkt omdat ook de verhuurderheffing zal worden aangepast ter
compensatie. De minister heeft namelijk aangegeven dat het kabinet verhuurders compenseert via de
verhuurderheffing. Ze maakt daarvoor structureel € 200 mln. vrij. Die compensatie was in de motie niet
geregeld.
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Gevoeligheidsanalyse
In de beleidswaarde zitten bepaalde schattingen. De invoer bepaald voor een groot deel de uitkomst.
Met de gevoeligheidsanalyse krijgen we inzicht in de gevoeligheid van de waardering voor bepaalde
invoer. In onderstaande tabel wordt aangegeven welk effect een positieve of negatieve aanpassing
van deze invoer heeft op de beleidswaarde:
Effect op de beleidswaarde
Disconteringsvoet
Disconteringsvoet
Streefhuur per maand
Streefhuur per maand
Lasten onderhoud
Lasten beheer

Mutatie t.o.v.
uitgangspunt

Effect op de
beleidswaarde

0,5% hoger
0,5% lager
€ 25 hoger
€ 25 lager
€ 100 hoger
€ 100 hoger

38 mln. lager
46 mln. hoger
13 mln. hoger
28 mln. lager
18 mln. lager
18 mln. lager

Specifiek met betrekking tot de normstelling van het onderhoud merken wij het volgende op:
In de normstelling is een taakstelling van € 1 mln. per jaar over een periode van 10 jaar ingerekend.
Ondanks dat wij de taakstelling realistisch achten, is het ook verstandig inzicht te hebben in de
gevolgen van een eventueel niet realiseren van deze taakstelling. Niet inrekenen van de taakstelling
leidt tot een verhoging van de onderhoudsnorm van € 86 (€ 1 mln. hogere onderhoudslasten per jaar
over een periode van 10 jaar) en heeft een daling van de beleidswaarde met € 16 mln. op 31
december 2020 tot gevolg. Gezien de ruimte die Rijswijk Wonen nog heeft in de ICR (4,6) en de LTV
op basis van beleidswaarde (27,0%), leidt dit niet direct tot een probleem bij het voldoen aan de
normstellingen van het WSW.
9.4
DAEB en niet-DAEB vastgoed verkocht onder voorwaarden (4)
Huurders kunnen de woning met een korting op de marktwaarde kopen. Als de koper vervolgens zijn
woning wil verkopen, moet hij die in eerste instantie te koop aanbieden aan Rijswijk Wonen. Rijswijk
Wonen is niet verplicht de woning terug te kopen. De toelichting op de aantallen en de
terugkooprechten zijn verantwoord in paragraaf 9.12 (Langlopende schulden) onder de verplichtingen
inzake de Verkoop onder Voorwaarden.
9.5
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie (5)
In deze post zijn grondaankopen inbegrepen, met het oog op ontwikkeling van vastgoedprojecten en
waarbij nog geen inzicht bestaat in de feitelijke projectontwikkeling. Het zijn voornamelijk materiële
vaste activa, nog niet dienstbaar aan de bedrijfsuitoefening. Zodra de grondposities daadwerkelijk in
ontwikkeling worden genomen vindt herrubricering plaats naar de betreffende actiefposten. In de
kostprijs is tevens rente op schulden tijdens de bouw opgenomen.
9.6
On(roerende) en roerende zaken ten dienste van de exploitatie (6)
De afschrijvingen op 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:
- Bedrijfsterreinen: geen afschrijving.
- Automatisering: 3 of 5 jaar.
- Inventaris kantoor: 5 of 10 jaar.
- Kantoorgebouw: 50 jaar (het kantoorgebouw wordt als geheel en niet naar componenten
afgeschreven aangezien de invloed van het verschil in afschrijving op het resultaat en vermogen
verwaarloosbaar is). De WOZ waarde van het kantoorgebouw is € 867.000 (peildatum 1-1-2020).
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9.7 Financiële vaste activa (3)
Latente belastingvorderingen (7)
Boekwaarde 1 januari
Mutatie boekjaar
Boekwaarde per 31 december

2020

2019

519

891

19

-372

538

519

Bij een aantal jaarrekeningposten is sprake van tijdelijke verschillen tussen de waardering van activa
en passiva volgens jaarrekeninggrondslagen en fiscale grondslagen. De latenties zijn berekend tegen
de contante waarde waarbij is uitgegaan van een disconteringsvoet van 2,49%. De disconteringsvoet
sluit aan bij het rentepercentage op vreemd vermogen. Bij het contant maken is dit percentage
verminderd met het tarief voor de vennootschapsbelasting van de aankomende jaren. De hieruit
voortvloeiende latente belastingvorderingen (€ 538) worden hierna toegelicht:
a. Vastgoed in exploitatie (€ 460)
Het woningbezit van Stichting Rijswijk Wonen bestaat voor een deel uit woningen waarvan de
fiscale boekwaarde hoger is dan 100% van de WOZ (de fiscale bodemwaarde). Over deze
woningen kan mogelijk de komende 5 jaar fiscaal worden afgeschreven. De geschatte totale
fiscale waarde van de woningen bedraagt ultimo 2020 € 799.716.658. De totale WOZ waarde
2020 bedraagt € 1.080.704.674.Op basis van de regelgeving wordt er in de werkgroep voor de
jaarverslaggeving vanuit gegaan dat voor de fiscale afschrijvingsruimte een actieve
belastinglatentie moet worden gevormd. De actieve latentie ten aanzien van het fiscaal
afschrijvingspotentieel bedraagt € 459.728. Primo 2020 bedroeg de actieve latentie € 471.867.
De latentie muteert in 2020 derhalve met € 12.138.
Bij het berekenen van de latentie is rekening gehouden met de marktwaarde op woningniveau.
Daarbij worden woningen buiten de latentie gehouden, waar de marktwaarde hoger ligt dan de
fiscale boekwaarde. Voor deze woningen geldt immers dat het verschil in waardering groter
wordt door de afschrijvingen, zodat geen sprake kan zijn van realisatie van het commerciële
fiscale verschil.
b. Leningen o/g en u/g (€ 21)
Er is een commercieel fiscaal verschil in de waardering van leningen en derivaten bestaande
op 2008. Dit verschil wordt jaarlijks kleiner, ten laste van de post rente in de fiscale
jaarrekening. De actieve latentie hiervoor bedroeg primo 2020 € 17.547. Per ultimo 2020
neemt de latentie toe met € 3.468 naar € 21.015. De toename van de nominale waarde van de
latentie swap bedraagt € 3. Deze twee latenties zijn gesaldeerd opgenomen.
c.

Latentie inzake ATAD voortgewentelde rente (€ 57)
Primo 2020 bedroeg het saldo aan niet-aftrekbare rente € 257.293. In 2020 kon een deel van
het saldo aan niet-aftrekbare rente worden verrekend ad € 18.019. De niet-aftrekbare rente op
grond van de ATAD-renteaftrekbeperking bedraagt ultimo 2020 derhalve € 239.274.
Is in een jaar rente van aftrek uitgesloten, dan betekent dit niet dat het saldo definitief van
aftrek is uitgesloten. In een volgend jaar moet opnieuw worden beoordeeld of de rente alsnog
in aftrek kan komen. Het saldo van de niet aftrekbare rente is oneindig voorwaarts
verrekenbaar. Op basis van de meerjarenbegroting van Stichting Rijswijk Wonen bestaat de
komende vijf jaren voldoende ruimte voor extra renteaftrek, daarom is voor het saldo van de
voort te wentelen rente conform 2019 een latentie opgenomen. Primo 2020 bedroeg de latentie
€ 30.008. De latentie muteert in 2020 met € 27.637 naar € 57.645.
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Leningen u/g (8)
Stand 1 januari
Mutatie boekjaar
Stand 31 december

2020

2019

34

33

-

1

34

34

Met de Starters Renteregeling wordt, via Sociaal Finance N.V. (samenwerkingsverband van deelnemende woningcorporaties en VROM), gedurende 10 jaar 20% van de maandelijkse hypotheekrente
voorgeschoten aan de koper. De eigenaar betaalt dit voorschot terug bij woningverkoop of aan het
einde van de looptijd van de hypotheek van 30 jaar. De Starters Renteregeling wordt afgesloten met
Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Het Ministerie van VROM heeft in een brief aan Social Finance
bevestigd dat de Starters Renteregeling binnen de regels past en daardoor niet gezien wordt als
hypotheekverstrekking door woningcorporaties. Tevens heeft zij bevestigd dat verkopen met een
Starters Renteregeling niet meldingsplichtig zijn, omdat de woning gewoon tegen marktwaarde
(leegwaarde) wordt verkocht.
9.8 Vorderingen (4)
Huurdebiteuren (9)

2020

2019

Zittende huurders

534

404

Vertrokken huurders

461

465

Totaal te vorderen

995

869

-532

-443

Voorziening dub. Debiteuren

463
426
Waardering huurdebiteuren
De vordering op huurdebiteuren omvat naast de huren ook te vorderen servicekosten, herstelkosten
en incassokosten. In de vordering op vertrokken huurders zijn tevens kosten van mutatieonderhoud
voor rekening van de huurder begrepen. De totale vordering op de huurders bedraagt 2,4% van de
huuropbrengsten (2019: 2,1%).
Belastingen en premies van sociale verzekering (10)
2020

2019

Belastingen en premies soc. verzekering

216

-

Boekwaarde per 31 december

216

-

Dit betreft een vordering van de vennootschapsbelasting over het afgelopen boekjaar.
Overlopende activa (11)
2020

2019

Overlopende activa

460

439

Boekwaarde per 31 december

460

439

2020

2019

Bank

2.143

7.140

Boekwaarde per 31 december

2.143

7.140

Liquide middelen (12)

Alle liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking.
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9.10

Eigen vermogen (5)
2020

2019

Overige reserves
Herwaarderingsreserves

147.771
597.703

178.089
536.339

Boekwaarde per 31 december

745.473

714.427

2020

2019

178.089

171.053

-

-

178.089

171.053

31.046

38.706

-61.343

-31.744

-21

74

147.771

178.089

Eigen vermogen

Het verloop van de overige reserves is als volgt:
Overige reserves (13)
Boekwaarde per 1 januari
Foutherstel 2019
Aangepaste stand per 1 januari
Resultaat verslagjaar
Dotatie aan herwaarderingsreserve
Dotatie aan reserve VoV
Boekwaarde per 31 december
Het verloop van de herwaarderingsreserve is als volgt:
Herwaarderingsreserves (14)
Boekwaarde per 1 januari
Foutherstel 2019
Aangepaste stand per 1 januari
Mutatie door herwaarderingsreserve
Mutatie door reserve VoV
Boekwaarde per 31 december

2020

2019

520.458

504.669

15.881

-

536.339

504.669

61.343

31.744

21

-74

597.703

536.339

De herwaarderingsreserve DAEB vastgoed en niet-DAEB 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 initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs,
zonder rekening te houden met enige afschrijving of waardvermindering.
De verdeling van het resultaat is als volgt toerekenbaar:
2020

2019

61.343

31.744

Aan Overige reserves

-30.297

6.962

Resultaat verslagjaar

31.046

38.706

Aan Herwaarderingsreserve

Bestemming van het resultaat 2020
Het resultaat wordt met goedkeuring door de Raad van Commissarissen aan de overige reserves
toegevoegd. De resultaatbestemming is in de jaarrekening verwerkt.
Het bestuur stelt aan de Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht voor het resultaat over het
boekjaar 2020 ad € 31.046 als volgt te bestemmen:
• Het niet-gerealiseerde resultaat ad € 61.343 ten gunste van de herwaarderingsreserve te
brengen.
• Het gerealiseerde resultaat over het boekjaar 2020 ad € 30.297 ten laste van de overige
reserves te brengen.
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9.11

Voorzieningen (6)

Voorziening voor onrendabele Investeringen en
herstructureringen (15)

2020

2019

Boekwaarde 1 januari

1.923

12.863

40.610

431

-10.935

-11.371

31.598

1.923

Mutaties a.g.v. waardeveranderingen
Mutaties a.g.v. investeringen in boekjaar
Boekwaarde per 31 december

N.B. De voorziening onrendabele investering en herstructurering heeft betrekking op de negatieve
boekwaarde van lopende investeringsprojecten in nieuwbouw en bestaande complexen. Deze
heeft naar verwachting een looptijd van korter dan één jaar.
Latente belasting verplichtingen (16)

2020

2019

Boekwaarde 1 januari

12

303

Mutatie boekjaar

23

-291

Boekwaarde per 31 december

35

12

Bij een aantal jaarrekeningposten is sprake van tijdelijke verschillen tussen de waardering van activa
en passiva volgens jaarrekeninggrondslagen en fiscale grondslagen. De hieruit voortvloeiende latente
belastingverplichtingen worden hierna toegelicht:
a. Opwaarderingspotentieel fiscale afwaarderingen (€ nihil)
Stichting Rijswijk Wonen heeft in het verleden woningen afgewaardeerd. Bij een WOZ-stijging
dient de afwaardering te worden teruggenomen. Ultimo 2020 dient in de toekomst per saldo nog
een opwaardering te worden genomen van € 1.785.924. Wij benadrukken dat dit de stand is per
ultimo 2020 en dat nog geen rekening is gehouden met eventuele toekomstige ontwikkelingen.
Dit bedrag zal in de toekomst waarschijnlijk lager uitvallen, rekening houdende met ‘theoretische
afschrijvingen’ en in verband met de verkoop van woningen en eventueel de sloop van
afgewaardeerde woningen. Conform de Aedes-notitie wordt vanaf 2019 geen latentie meer
berekend voor het resterende opwaarderingspotentieel. .
b.

Latentie inzake DAEB en niet-DAEB vastgoed VoV (€ 35)
De commerciële waarde van de VoV woningen bedroeg per saldo ultimo 2020 € 377.691. De
fiscale waarde bedraagt ultimo 2020 € 213.825. Het verschil tussen de commerciële waarde en
de fiscale waarde ad € 163.866 zorgt voor een passieve latentie ad € 35.463. Primo 2020
bedroeg de latentie € 11.750, de latentie muteert derhalve met € 23.714.

Overige voorzieningen (17)

2020

2019

439

212

31

227

470

439

looptijd < 1 jaar

2

2

looptijd > 5 jaar

468

437

Boekwaarde per 1 januari
Mutatie boekjaar
Boekwaarde per 31 december

De voorziening jubilea is opgenomen onder de overige voorzieningen voor de verwachte lasten
gedurende het dienstverband.
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9.12

Langlopende schulden (7)

Schulden aan overheid (18)
Boekwaarde per 1 januari
Nieuwe leningen

2020

2019

681

721

-

-

Aflossingen

-42

-40

Boekwaarde per 31 december

639

681

43

41

looptijd > 1 en < 5 jaar

191

184

looptijd > 5 jaar

405

455

looptijd < 1 jaar*

* Het kortlopende deel (looptijd< 1 jaar) van € 43 (2020) is opgenomen onder Kortlopende schulden (zie punt 21). De langlopende
schulden/leningen overheid exclusief het kortlopende deel bedraagt dan € 639 - € 43 = € 595 (2019: € 681 - € 41 = € 639).

Schulden aan kredietinstellingen (19)

2020

2019

Boekwaarde per 1 januari

95.124

69.767

Nieuwe leningen

25.000

35.600

Aflossingen

-5.248

-10.243

Boekwaarde per 31 december

114.876

95.124

looptijd < 1 jaar*

12.254

5.248

looptijd > 1 en < 5 jaar

16.068

23.051

looptijd > 5 jaar

86.554

66.825

* Het kortlopende deel (looptijd< 1 jaar) van € 12.254 (2020) is opgenomen onder Kortlopende schulden (zie punt 22). De
langlopende schulden/leningen kredietinstellingen exclusief het kortlopende deel bedraagt dan € 114.876 - € 12.254 = € 102.622
(2019: € 95.124 - € 5.248 = € 89.876).

Verplichtingen uit hoofde van. onr.
zaken VoV (20)

2020

2019

Boekwaarde per 1 januari

7.617

7.849

-

-

-1.012

-877

773

645

-

-

7.378

7.617

Verkochte woningen
Teruggekochte woningen
Opwaarderingen
Afwaarderingen
Boekwaarde per 31 december

Zekerheden
Alle leningen overheid en kredietinstellingen zijn geborgd door het WSW. Voor de door het WSW
geborgde leningen heeft Rijswijk Wonen zich verbonden het onderliggend onroerend goed in
exploitatie niet zonder toestemming te bezwaren, van bestemming te veranderen, te vervreemden of
teniet doen gaan.
Aflossingssysteem
De leningen worden afgelost op basis van het annuïtaire dan wel het fixe kostprijssysteem.
Verplichtingen inzake onroerende zaken VoV
De terugkooprechten uit hoofde van woningen verkocht onder de MGE heeft betrekking op 51
woningen (2019: 56) die allemaal bestaan uit huurwoningen bestaand bezit.
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9.13

Kortlopende schulden (8)

Door de huisbankier zijn aan Rijswijk Wonen kasgeld- en rekening-courantkredietfaciliteiten ter
beschikking gesteld voor een totaalbedrag van € 4,0 mln. Tegenover deze faciliteiten zijn geen
zekerheden verstrekt. Per balansdatum is binnen de kasgeldfaciliteit geen krediet opgenomen.
NB: De rekening courant faciliteit van 4,0 mln. zal per 1-1-2021 worden ingetrokken.

Schulden aan overheid (21)

2020

2019

41

41

2

1

43

41

2020

2019

Boekwaarde per 1 januari

5.248

11.077

Mutaties in het boekjaar

7.006

-5.832

12.254

5.248

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten (23)

2020

2019

Openstaande facturen

4.236

5.529

Boekwaarde per 31 december

4.236

5.529

Schulden ter zake van belastingen, premies en sociale
verzekeringen (24)

2020

2019

-

599

92

199

Omzetbelasting

2.636

1.265

Boekwaarde per 31 december

2.728

2.063

Boekwaarde per 1 januari
Mutaties in het boekjaar
Boekwaarde per 31 december

Schulden aan kredietinstellingen (22)

Boekwaarde per 31 december

Verschuldigde vennootschapsbelasting van het boekjaar
Loonbelasting

De post Verschuldigde vennootschapsbelasting van het boekjaar betreft de naar verwachting te
betalen belasting over het belastbaar bedrag van het verslagjaar, rekening houdend met de fiscale
faciliteiten en de fiscale waarderingsregels volgens de vaststellingsovereenkomst (VSO), berekend
aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum, dan wel waartoe materieel
al op verslagdatum is besloten. Voor een nadere toelichting op de verschuldigde
vennootschapsbelasting verwijzen wij naar paragraaf 10.8.
Schulden ter zake van pensioenen (25)

2020

2019

Pensioenlasten

2

22

Boekwaarde per 31 december

2

22

2020

2019

Waarborgsommen

66

44

Boekwaarde per 31 december

66

44

Overige schulden (26)
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Overlopende passiva (27)

2020

2019

Vooruit ontvangen huren

554

506

Transitorische rente

902

927

Stook- en servicekosten

510

550

650

1.114

2.616

3.097

Overige transitoria
Boekwaarde per 31 december
9.14

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
De primaire financiële instrumenten van Rijswijk Wonen, anders dan derivaten, dienen ter financiering
van haar operationele activiteiten of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Een belangrijke
doelstelling van het financieringsbeleid van Rijswijk Wonen is het voorkomen dan wel spreiden van
ongewenste financiële risico’s zoals rente- en liquiditeitsrisico’s. De belangrijkste risico’s uit hoofde
van de financiële instrumenten van Rijswijk Wonen zijn het tegenpartijrisico, liquiditeitsrisico,
renterisico en herfinancieringrisico.
Het beleid van Rijswijk Wonen om deze risico’s te beperken is als volgt:
Tegenpartijrisico
Het tegenpartijrisico inzake beleggingen betreft de liquiditeiten bij ING-bank. Deze zijn door de rating
van de ING-bank, die binnen de normen van de regelgeving inzake beleggen valt, acceptabel.
Daarnaast is er een zeer beperkt (dan wel theoretisch) tegenpartijrisico ten aanzien van de
renteswaps. De tegenpartijen zijn hier de ING en BNG. Deze beschikken over ratings die binnen de
toegestane ratings vallen.
Beleggen
Rijswijk Wonen belegt uitsluitend haar niet voor lopende betalingen benodigde middelen. Het
beleggen van overliquiditeit is uitsluitend gericht op het beperken van risico’s van het financiële beleid
en beheer en op de financiële continuïteit.
Liquiditeitsrisico
Dit betreft het risico dat Rijswijk Wonen over onvoldoende middelen beschikt om aan haar directe
verplichtingen te kunnen voldoen. Om te waarborgen dat Rijswijk Wonen aan haar verplichtingen kan
voldoen is naast het aantrekken van langlopende leningen een rekening-courantkredietfaciliteit
beschikbaar voor een bedrag van in totaal € 4 mln. bij ING-bank. NB: De rekening courant faciliteit van 4,0
mln. zal per 1-1-2021 worden ingetrokken.

Renterisico
De leningenportefeuille van Rijswijk Wonen bestaat per 31 december 2020 uit 32 leningen met een
totale schuldrest van € 115,5 mln. Rijswijk Wonen heeft een roll-over lening met variabele hoofdsom
van € 7 mln. ten behoeve van de flexibiliteit in de leningenportefeuille. De gemiddeld gewogen vaste
rentecoupon 1,74% (2019: 2,26%).
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Het volgende figuur geeft een overzicht van het renterisicoprofiel van de leningenportefeuille van
Rijswijk Wonen voor een periode van 15 jaar. Rijswijk Wonen handhaaft de WSW-norm van 15%
(t.o.v. de leningenportefeuille ultimo vorig jaar) als interne norm.

Rijswijk Wonen voldoet m.b.t. het renterisico in alle jaren aan de 15% (interne) norm. Dit is met name
vanwege de groei van de leningenportefeuille in 2020, waardoor de 15% norm ook hoger komt te
liggen.
Renterisico WSW 5-jaars perioden
In de volgende figuur zijn de normen van laag en hoog risico, zoals gehanteerd door WSW, afgezet
tegen het renterisico van Rijswijk Wonen in de betreffende 5-jaars perioden.
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In beide 5-jaars perioden blijft het renterisico onder de grens voor hoog (-en midden) risico. In de 1e 5jaars periode is het renterisico hoger vanwege relatief veel aflossingen in de komende jaren. In de 2e
5-jaars periode scoort Rijswijk Wonen een risicopercentage dat zelfs beneden de (zachte) norm voor
laag risico ligt. Het WSW beoordeelt dit als een hoog risico indien het renterisico in beide 5-jaars
perioden boven de 40% uitkomt, en laag als het renterisico in beide 5-jaars perioden onder de 20%
uitkomt. Aangezien dit beiden niet het geval is kan het risico als ‘neutraal’ beschouwd worden.
Daarnaast beschikt Rijswijk Wonen niet over ongeborgde leningen, die tot een verhoogd risico zouden
kunnen leiden.
Herfinancieringsrisico
Hieronder is het herfinancieringsrisico en de score van Rijswijk Wonen grafisch weergegeven.

Conform de definitie van het WSW worden de aflossingen en renteherzieningen op langlopende
leningen ook per tweejaarsperiode gegroepeerd. Indien Rijswijk Wonen minder dan 2% aflossingen
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(t.o.v. de omvang leningenportefeuille) heeft, beoordeelt WSW dit als een hoog risico. Er is immers
weinig mogelijkheid om (zonder additionele kosten) de leningenportefeuille te reduceren. Vanuit het
perspectief van WSW is dit niet wenselijk. Indien er meer dan 5% aflossingen zijn in een
tweejaarsperiode beoordeelt WSW dit als een laag risico. De keerzijde van een hoog
herfinancieringsrisico is dat het samengaat met een hoog renterisico. Het herfinancieringsrisico van
Rijswijk Wonen valt in vrijwel alle jaren in de lage risiconorm van WSW. In 2026-2027 zijn er geen
herfinancieringen, hetgeen als een hoog risico wordt gezien. Bij het aantrekken van nieuwe
financiering zal dit in overweging worden genomen, conform de financieringsstrategie. Merk op dat
ook dit een ‘zachte’ norm betreft.
Het tegenpartijrisico inzake beleggingen betreft de liquiditeiten bij ING. Deze zijn door de ratings van
ING Bank, die binnen de normen van de regelgeving inzake Beleggen valt, acceptabel.
Renterisicoprofiel DAEB en Niet-DAEB
Op dit moment bestaat de lening portefeuille enkel uit DAEB leningen. Het renterisico van DAEB zal
derhalve gelijk zijn aan zoals hiervoor besproken. Het renterisico van Niet-DAEB bestaat alleen
wanneer er sprake is van (mogelijke) herfinanciering in de toekomst. In de begroting zijn in o.a. 2025
Niet-DAEB investeringen ingerekend.
Reële waarde
De reële waarde van de financiële instrumenten is bepaald met behulp van beschikbare
marktinformatie en schattingsmethoden. De volgende methoden en aannames zijn gebruikt bij de
bepaling van de reële waarde van de financiële instrumenten: Liquide middelen, vorderingen en
kortlopende schulden. Gezien de korte looptijd van deze instrumenten benadert de boekwaarde de
reële waarde.
Langlopende schulden
De reële waarde van de langlopende schulden is geschat aan de hand van de contante waarde van
de toekomstige kasstromen tegen de bij de specifieke lening behorende lange termijn rentestructuur
per 31 december van het boekjaar. De reële waarde van leningen en derivaten zijn berekend op basis
van de rentecurve per 31 december 2020 (exclusief opslagen).
De marktwaarde van de basisrentelening is gelijk aan de som van de marktwaarde van de
basisrentelening tot de spread herziening, plus de waarde van het derivaat in de basisrentelening.
Hierbij is de aanname gedaan, dat de opslag op het derivaat, vanaf moment van spreadherziening,
steeds 0% (huidige spread) bedraagt.

Relatie en aflossingswijze
Achmea
FIX
BNG
ANN
BAS
FIX
NWB
FIX
VAR
Rijswijk
ANN
SVN
ANN
Eindtotaal

Schuldrestant Marktwaarde
(* € 1.000)
(* € 1.000)
5.000
5.306
5.000
5.306
77.513
105.996
2.513
2.889
5.000
12.748
70.000
90.358
32.000
40.279
25.000
33.281
7.000
6.998
638
833
638
833
363
402
363
402
115.515
152.818
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Derivaten
Rijswijk Wonen heeft geen beschikking meer over derivaten ultimo 2020.
Borgingsplafond en borgbaarheid
Het borgingsplafond zoals afgegeven per 29 juli 2020 door het WSW biedt voldoende ruimte om de
financieringsbehoefte in te vullen, zie hieronder:
Jaar

Borgingsplafond
actueel

Leningenportefeuille ultimo
(incl. financieringsbehoefte)

Restant
borgingsruimte
(cumulatief)

2020

€ 147,7 mln.

€ 115,5 mln.

€ 32,2 mln.

2021

€ 199,6 mln.

€ 194,3 mln.

€ 5,3 mln.

9.15
Niet in de balans opgenomen regelingen
Rijswijk Wonen is verbonden aan diverse niet in de balans opgenomen regelingen. In het onderstaand
overzicht volgt een opsomming van de belangrijkste financiële verplichtingen en activa.
Niet in de balans opgenomen regelingen

2020

2019

-4.380

-3.621

-

-235

Voorwaardelijke verplichtingen:
WSW-obligoverplichting
Niet-verwerkte activa en verplichtingen:
Verplichtingen uit hoofde van financiële instrumenten

WSW obligoverplichting
Leningen van woningcorporaties, die deelnemer zijn van het WSW, worden door het WSW geborgd.
Het WSW stelt zich borg ten opzichte van de geldgever voor de betaling van de leningsverplichtingen.
Op grond van deze borgstelling heeft Rijswijk Wonen een obligoverplichting aan het WSW waarvan de
hoogte is gerelateerd aan de door het WSW geborgde leningen. 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 WSWdeelnemers over te nemen.
Heffing voor saneringssteun
De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft in het verleden aan de corporatiesector een heffing voor
saneringssteun opgelegd. De Aw heeft aangegeven dat op dit moment nog geen rekening gehouden
behoeft te worden met een heffing voor saneringssteun. Deze heffing is daarom niet opgenomen in de
bepaling van de beleidswaarde en is tevens niet als verplichting in de balans opgenomen.
Saneringsheffing
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) heeft bij de opvraag van de prognose-informatie
2021-2025 aangegeven dat rekening gehouden moet worden met een heffing voor saneringssteun in
de jaren 2021 tot en met 2025 van 1% van de totale jaarhuur van de woongelegenheden in het
betreffende jaar. In 2020 heeft geen afdracht plaatsgevonden van saneringsheffing. Op basis van
deze percentages en de en de geschatte jaarlijkse huursom (bron: Meerjarenbegroting 2021-2025)
verwacht de corporatie dat de heffing in de komende jaren als volgt zal zijn:
- 2021: € 443.000
- 2022: € 460.000
- 2023: € 482.000
- 2024: € 494.000
- 2025: € 500.000
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Langlopende leningen
In 2020 zijn twee leningen van in totaal € 10 mln. afgesloten met een ingangsdatum na 31 december
2020.
Dienstverleningsovereenkomst
Rijswijk Wonen is met Bouwmeester Aannemersbedrijf een dienstverleningsovereenkomst aangegaan
voor de periode 1 januari 2020 tot en met 1 november 2022.
De totale jaarlijkse verplichting bedraagt circa € 1.070.000 (exclusief BTW). Het tarief wordt, indien
hier aanleiding voor bestaat, jaarlijks per 1 oktober aangepast conform het B.D.B. indexcijfer.
Huurovereenkomst bedrijfspand
Rijswijk Wonen is een huurovereenkomst aangegaan voor de periode 1 januari 2021 tot en met 31
december 2030. De totale jaarlijkse verplichting bedraagt voor huur € 191.455 (exclusief BTWcompensatie) en servicekosten € 41.615 (exclusief BTW).
Prestatieafspraken
Vanuit de in SVH verband (Stichting Verhuurders Haaglanden) en met de gemeente Rijswijk
gemaakte prestatieafspraken bestaat een inspanningsverplichting tot nakoming van de gemaakte
afspraken. Bij niet-nakoming van deze afspraken bestaan geen sancties.
Leaseverplichtingen
Rijswijk Wonen heeft een leaseverplichting. Het betreft 2 kopieerapparaten voor een bedrag van
€ 5.184 per jaar met als einddatum 31 december 2025.
Erfpachtcontracten
Rijswijk Wonen beschikt niet over erfpachtcontracten.
Investerings- en onderhoudsverplichtingen
Rijswijk Wonen is per einde verslagjaar voor een bedrag van € 49,4 mln. (2019: € 29,9 mln.)
nieuwbouw-, onderhouds- en renovatieverplichtingen aangegaan, waarvan de werkzaamheden
overlopen naar het volgende jaar. Dit betreft voornamelijk de projecten Mandolinestraat, De Schakel,
C.T. Storklaan en Benedictus (€ 46 mln.).
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10. Toelichting op de Winst- en verliesrekening
In dit hoofdstuk volgt een toelichting op de posten van de Winst- en verliesrekening (in € 1.000).
10.1

Totaal van netto resultaat exploitatie vastgoed (9)

Huuropbrengsten (28)
Opbrengsten servicecontracten (29)

2020

2019

41.620

40.656

2.821

2.750

Lasten servicecontracten (30)

-2.583

-2.507

Lasten verhuur en beheeractiviteiten (31)

-4.743

-4.889

-18.011

-22.301

-6.923

-6.489

12.182

7.220

2020

2019

36.693

35.357

4.185

4.200

Lasten onderhoudsactiviteiten (32)
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit (33)

Huuropbrengsten (28)
Woningen en woongebouwen DAEB
Woningen en woongebouwen niet-DAEB
Onroerende zaken niet zijnde woningen DAEB

106

141

1.397

1.485

42.381

41.183

Huurderving wegens leegstand

-609

-343

Huurderving wegens oninbaarheid

-152

-184

41.620

40.656

2020

2019

2.529

2.498

Service contracten (niet verrekenbaar)

328

279

Derving wegens oninbaarheid

-36

-26

2.821

2.750

Onroerende zaken niet zijnde woningen niet-DAEB

Totaal

Opbrengsten servicecontracten (29)
Vergoedingen van huurders (verrekenbare leveringen en diensten)

Totaal

De opbrengsten van de servicecontracten bestaan uit vergoedingen van huurders voor leveringen en
diensten en servicecontracten. Ze betreffen vooral de door de huurders te betalen voorschotten met
betrekking tot de levering van goederen en diensten. Deze door Rijswijk Wonen gemaakte kosten en
in rekening gebrachte administratiekosten staan toegelicht bij respectievelijk overige bedrijfslasten en
overige bedrijfsopbrengsten. Is in het boekjaar te veel van de huurders ontvangen; dan wordt dit in het
volgende jaar verrekend. NB: De energieprestatievergoedingen (EPV) ad 66K zijn volgens het handboek van
SBR Wonen verantwoord onder de categorie opbrengsten overige activiteiten (zie puntje 37).

Lasten servicecontracten (30)

2020

2019

Leveringen en diensten

2.583

2.507

Totaal

2.583

2.507

Lasten verhuur en beheeractiviteiten (31)

2020

2019

Toegerekende kosten lonen en salarissen e.d.

2.307

2.041

Toegerekende kosten overige bedrijfskosten

2.436

2.848

Totaal

4.743

4.889
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De toegerekende organisatiekosten aan verhuur en beheeractiviteiten volgen uit de kostenverdeelstaat. Daarin worden de organisatiekosten, welke bestaan uit lonen en salarissen en overige
bedrijfskosten, op basis van een interne inschatting van de urenbesteding naar activiteiten verdeeld.
Loonkosten

2020

2019

Lonen en salarissen

3.065

2.721

Sociale lasten

408

457

Pensioenlasten

508

396

3.981

3.574

Totaal Loonkosten

De vastgestelde formatie ultimo boekjaar is 57,9 fte (2019: 56,4 fte). Per ultimo boekjaar is de
bezetting 55,4 fte (2019: 48,9 fte), dit zijn 62 medewerkers (2019: 55 medewerkers). De gemiddelde
bezetting in het boekjaar was 52,2 fte.
Personeel (Fte)

2020

2019

8

8

Bedrijfsvoering

11

10

Wonen

29

27

Projecten

7

4

Totaal Fte

55

49

Aantal mensen

62

55

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

2.307

2.041

Lasten onderhoudsactiviteiten

1.314

1.210

360

323

3.981

3.574

Directie (inclusief Staf en Controlling)

De kosten voor lonen en salarissen e.d. zijn als volgt verdeeld:
Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

Overige organisatiekosten
Totaal

Pensioenlasten
De gehanteerde pensioenregeling van Rijswijk Wonen 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 pensioen(richt)leeftijd is 68 jaar.
- De regeling kent zowel een partner- als wezenpensioen, waarbij het partner- en
wezenpensioen is verzekerd door middel van een opbouwregeling (uitkeringsovereenkomst).
Voor het ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen stelt het bestuur van het
pensioenfonds jaarlijks een premie vast. Deze is momenteel vastgesteld op 27% van de
pensioengrondslag gecorrigeerd met de deeltijdfactor.
- Als de middelen van het pensioenfonds het toelaten, zal het bestuur van het pensioenfonds
de ingegane pensioenen en de premievrije aanspraken van gewezen deelnemers aanpassen
overeenkomstig de consumentenprijsindex voor alle huishoudens. Voor actieve deelnemers
geldt dat het bestuur streeft naar verhoging met de loonontwikkeling van de branche
Woningcorporaties. De toeslagverlening is voorwaardelijk. Er is geen recht op
toeslagverlening en het is voor de langere termijn niet zeker of en in hoeverre
toeslagverlening zal plaatsvinden. Het bestuur van het pensioenfonds beslist evenwel jaarlijks
in hoeverre pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken worden aangepast.
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De belangrijkste kenmerken van de uitvoeringsovereenkomst zijn:
1. Deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds is verplicht gesteld voor de werknemers en bestuurders
van de toegelaten instelling [en haar groepsmaatschappijen].
2. De toegelaten instelling [en haar groepsmaatschappijen] is uitsluitend verplicht tot betaling van de
vastgestelde premies. In geen geval bestaat een verplichting tot bijstorting.
3. Er is geen sprake van recht op teruggave/premiekorting.
De (maand)dekkingsgraad van SPW bedraagt ultimo 2020 109,3% (ultimo 2019: 113,1%). De
beleidsdekkingsgraad bedraagt ultimo 2020 103,1% (ultimo 2018 110,7%). Met deze
beleidsdekkingsgraad voldoet het pensioenfonds niet aan de minimaal vereiste 104,2% die is
voorgeschreven door De Nederlandse Bank (DNB). Er is daarom sprake van een dekkingstekort.
Daarnaast is de dekkingsgraad lager dan de vereiste dekkingsgraad van 126,0%. SPW zal daarom in
het eerste kwartaal van 2021 een herstelplan indienen bij DNB waarin wordt aangetoond hoe het
pensioenfonds verwacht dat binnen tien jaar tijd de dekkingsgraad herstelt tot het niveau van de
vereiste dekkingsgraad. Het bestuur heeft verder een financieel crisisplan opgesteld waarin is
beschreven welke aanvullende maatregelen kunnen worden genomen om tijdig herstel mogelijk te
maken. Het bestuur zal, indien blijkt dat het fonds niet tijdig kan herstellen, conform dit financieel
crisisplan, aanvullende maatregelen moeten nemen.
Tevens heeft het bestuur van het pensioenfonds in 2020 besloten de opgebouwde aanspraken van
(gewezen) deelnemers en de ingegane pensioenen per 1 januari 2021 niet te verhogen met een
gedeeltelijke toeslag. Er was geen ruimte voor een gedeeltelijke toeslag omdat de
beleidsdekkingsgraad per eind oktober 2020 lager was dan 110%. Voor gewezen deelnemers en
pensioengerechtigden was de ambitie van het fonds 1,60% (stijging van de prijzen in de periode van
juli 2019 tot en met juli 2020). Voor actieve deelnemers was de ambitie van het fonds 2,25% (caoverhogingen in de sector in de periode van 31 juli 2019 tot en met 31 juli 2020).
Overige bedrijfskosten

2020

2019

Bedrijfskosten

3.574

4.021

866

1.277

Zakelijke bedrijfskosten

1.981

1.879

Heffingen woningcorporatie

4.924

4.646

11.345

11.823

2020

2019

1.212

1.282

Automatiseringskosten

799

942

Afschrijvingskosten

Organisatiekosten

Totaal
Onderverdeling overige bedrijfskosten
Bedrijfskosten
Exploitatiekosten

343

212

Kosten RvC

92

156

Presentiegelden

73

78

Bestuurskosten (o.a. juridische-, opleidings- en vergaderkosten)

19

78

Overige personeelskosten

232

368

Kantoorkosten

203

197

Beheerskosten Vve

172

163

SSK niet door te belasten kosten

206

169

Huisvestingskosten

95

87

Vergoedingen

56

46

163

399

3.574

4.021

Overige lasten (o.a. bankkosten en mutatie jubilea voorziening)
Totaal
92

Organisatiekosten
Uitzendkrachten

866

1.277

Totaal

866

1.277

OZB/Riool/Waterschapsbelasting

1.981

1.879

Totaal

1.981

1.879

4.890

4.610

Zakelijke bedrijfskosten

Heffingen woningcorporatie
Verhuurderheffing
Saneringsheffing (*)

-

-

34

36

4.924

4.646

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

2.437

2.848

Lasten onderhoudsactiviteiten

1.252

1.539

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

6.924

6.489

732

947

11.345

11.823

Lasten onderhoudsactiviteiten (32)

2020

2019

Planmatig onderhoud

9.836

14.315

Reparatie onderhoud (exclusief service onderhoud)

2.172

2.282

Mutatie onderhoud

3.436

2.956

15.444

19.553

2020

2019

15.444

19.553

Toegerekende kosten lonen en salarissen e.d.

1.315

1.210

Toegerekende kosten overige bedrijfskosten

1.252

1.539

18.011

22.301

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
(33)

2020

2019

Verhuurderheffing

4.890

4.646

Onroerend zaakbelasting en waterschapsheffing

1.980

1.803

53

76

6.923

6.526

Autoriteit woningcorporatie
Totaal
(*) Saneringsheffing is in 2019 en 2020 niet opgelegd.

De kosten voor de overige bedrijfskosten zijn als volgt verdeeld:
Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

Overige organisatiekosten
Totaal

Totaal
De onderhoudslasten zijn als volgt gealloceerd:
Lasten onderhoud

Totaal

Verzekeringen
Totaal

NB: Volgens SBR Wonen dient de bijdrage AW onder overige organisatiekosten te worden verantwoord.
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10.4

Totaal van waardeverandering vastgoedportefeuille (10)
2020

2019

63.342

34.171

-332

-267

-40.610

1.254

22.400

35.158

2020

2019

63.342

34.171

63.342

34.171

2020

2019

-36

-30

-296

-237

-332

-267

2020

2019

-21.902

-

Vorming voorziening ORT Rijswijk Buiten (nieuw)

-8.804

-

Vorming voorziening ORT Storklaan (nieuw)

-2.780

-

Vorming voorziening ORT Our House (nieuw)

-1.032

-

805

376

Mutatie voorziening ORT Dr. H.J. van Mooklaan Blok A

-

1.091

Mutatie voorziening ORT Rijswijk Buiten Sion fase 2

-

163

Mutatie voorziening ORT Haags Buiten

-

656

Mutatie voorziening ORT Tubasingel

-

1.360

Mutatie voorziening ORT de Schakel

-2.493

-1.007

Mutatie voorziening ORT Karel Doormanlaan

-4.404

-1.385

-40.610

1.254

2020

2019

484

607

484

607

2020

2019

Geactiveerde productie eigen bedrijf (a)

271

239

Overige opbrengsten (b)

213

368

484

607

Niet gerealiseerde waardever. vastgoedportefeuille (34)
Niet gerealiseerde waardever. vastgoedportefeuille VoV (35)
Overige waardever. van vastgoedportefeuille (36)

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille (34)
Resultaat herwaarderingen

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VoV (35)
Waardeveranderingen woningen VoV
Waardeveranderingen terugkoopverplichting woningen VoV
Totaal
Overige waardeveranderingen van vastgoedportefeuille (36)
Vorming voorziening ORT Mandolinestraat (nieuw)

Mutatie voorziening ORT Benedictuslocatie

Totaal

10.5

Totaal van netto resultaat overige activiteiten (11)

Opbrengst overige activiteiten (37)

Onderverdeling opbrengst overige activiteiten:
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Geactiveerde productie eigen bedrijf (a)
2020

2019

Dr. H.J. van Mooklaan

-

30

Buiten Sion

-

78

Tubasingel

-

27

C T Storklaan

19

-

De Schakel

24

-

4

-

38

21

104

39

Haags Buiten

65

33

Mandolinestraat

17

11

271

239

Our House Rijswijk Buiten
Karel Doormanlaan e.o.
Benedictuslocatie

Totaal

N.B. De geactiveerde productie betreft de uren toerekening aan nieuwbouw- en renovatieprojecten. Onder de overige
bedrijfsopbrengsten vallen onder andere de vergoedingen voor bemiddeling, verhuur, administratie en eindinspecties.

Overige opbrengsten (b)
Opbrengst administratiekosten
Teruggave Belastingdienst
Energieprestatievergoedingen (*)
Diverse opbrengsten (o.a. waarborgsommen, zie Overige schulden)
Vergoedingen(**)
Totaal

2020

2019

93

92

-

11

66

-

164

214

-110

51

213

368

(*) De energieprestatievergoedingen dienen volgens het handboek van SBR Wonen 2020 onder Opbrengst overige activiteiten
verantwoord te worden.
(**) De omslag in de vergoedingen wordt veroorzaakt doordat er in 2020 veel ongeriefsvergoedingen aan de huurders zijn
uitgekeerd in de wijk Ter Werve én aan uitkeringen in het kader van de het vervangen van open verbrandingstoestellen (117K).

Overige organisatiekosten (38)
2020

2019

Toegerekende kosten lonen en salarissen e.d.

360

323

Toegerekende kosten overige bedrijfskosten

732

947

1.092

1.270

2020

2019

Leefbaarheidsuitgaven (sociale activiteiten)

201

181

Totaal

201

181

Totaal

Kosten omtrent Leefbaarheid (39)

95

10.7

Totaal van saldo financiële baten en lasten (12)
2020

2019

59

68

Rentelasten en soortgelijke kosten (41)

-1.995

-2.129

Totaal

-1.936

-2.061

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten (40)

2020

2019

Toegerekende rente (on)roerende zaken in ontwikkeling / t.d.v.

59

68

Totaal

59

68

2020

2019

-27

-29

Rente schuld / leningen krediet instellingen

-1.968

-2.100

Totaal

-1.995

-2.129

2020

2019

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten (40)

Rentelasten en soortgelijke kosten (41)
Rente schuld / leningen overheid

10.8

Belastingen (42)

De belastinglast over het resultaat bestaat uit de volgende componenten:
Acute belastingen boekjaar

786

680

Aanpassingen acute belastingen vorige boekjaren

-

7

Mutatie latente belastingen (zie Latente Belastingvordering)

5

80

791

767

Totaal belastinglast (-/- = bate)

Schattingen
De acute en latente belastingen 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, het vormen van een
herbestedingsreserve 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 Rijswijk Wonen 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.
De belastinglast over het resultaat bestaat uit de volgende componenten:
Berekening belastbaar bedrag
Resultaat voor belastingen
Af: Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
Af: vrijval voorziening onrendabele top van Mooklaan

2020

2019

31.837

39.473

-22.400

-35.158

-

-31

25

-

Bij: fiscaal resultaat verkopen onder voorwaarden

101

49

Af: afschrijving materiële vaste activa in exploitatie

-908

-1.533

Bij: fiscale aankoopkosten VoV

96

Af: fiscaal hogere afschrijvingen mva t.d.v. van exploitatie
Bij: mutatie a.g.v. afwaardering onroerende zaken t.d.v. exploitatie

-

-154

4

-

-5.394

-

Af: dotatie voorziening

-20

-

Af: rentelasten en soortgelijke kosten

-25

-16

Af: Niet aftrekbare rentelasten a.g.v. ATAD

-18

146

3.203

2.775

Af: lasten onderhoud

Fiscale winst
Af: Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

-

-16

12

11

Belastbare winst

3.215

2.769

Belastbaar bedrag

3.215

2.769

33

38

Vennootschapsbelasting 2e schijf (25% > € 200.000)

754

642

Acute vennootschapsbelasting

787

680

Bij: beperkt aftrekbare kosten

2. Verschuldigde vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting 1e schijf (16,5% over eerste € 200.000)

N.B.: Percentage 1e schijf bedroeg in 2019 19%.

Acute belastingen verslagjaar
De over het verslagjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen
belasting over de belastbare winst over het verslagjaar, rekening houdend met de fiscale faciliteiten en
de fiscale waarderingsregels volgens de vaststellingsovereenkomst (VSO), berekend aan de hand van
belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum.
Aansluiting toepasselijk en effectieve belastingtarief
Het toepasselijke (wettelijk) belastingtarief voor 2020 bedraagt 25% (2019: 25%). Het effectieve
belastingtarief, zijnde de belastinglast in de Winst- en verliesrekening uitgedrukt als % van het
jaarresultaat voor belastingen, bedraagt 2,5% (2019: 2,9%). Het verschil tussen het wettelijke
belastingtarief en het effectieve belastingtarief wordt in hoofdzaak veroorzaakt vanwege de fiscale
correcties op de Niet gerealiseerde waardeveranderingen als ook de verliesverrekening en de
correctie voorgaande jaren.
Transacties met verbonden partijen
Rijswijk Wonen is met de RvC, directeur-bestuurder en managers, die uit hoofde van hun functie
beslissingsbevoegd zijn, géén transacties buiten de normale marktvoorwaarden aangegaan.
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11. DAEB balans per 31-12-2020
Hieronder de balans voor onze DAEB portefeuille:
Activa

31-12-2020

31-12-2019

(in duizenden euro’s)

Immateriële vaste activa (1)
Immateriële vaste activa

185

277

185

277

Vastgoedbeleggingen (2)
DAEB vastgoed in exploitatie
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Totaal vastgoedbeleggingen

777.855

694.832

-

-

7.757

7.898

12.640

14.270

798.252

717.000

Materiële vaste activa (2)
On(roerende) zaken ten dienste van de exploitatie

1.476

1.891

799.729

718.891

Financiële vaste activa (3)
Interne leningen u/g DAEB-scheiding

23.952

28.798

Netto vermogenswaarde niet-DAEB

90.885

82.523

538

519

Latente belastingvorderingen
Leningen u/g

-

-

115.375

111.840

Vorderingen (4)
Huurdebiteuren

417

383

Belastingen en premies van sociale verzekering

216

-

Overlopende activa

460

439

Liquide middelen

Balans activa totaal

98

1.093

822

-

-

916.382

831.831

Passiva

31-12-2020

31-12-2019

(in duizenden euro’s)

Eigen vermogen (5)
Overige reserves

198.558

Herwaarderingsreserves

546.915

203.841
510.585

745.473

714.427

Voorzieningen (6)
Voorziening voor onrendabele Investeringen en herstructureringen
Latente belasting verplichtingen
Overige voorzieningen

31.598

1.923

35

12

470

439

32.103

2.374

Langlopende schulden (7)
Interne leningen o/g DAEB scheiding

-

Schulden aan overheid
Schulden aan kredietinstellingen
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken VoV

-

595

639

102.622

89.876

7.378

7.617

110.595

98.132

Kortlopende schulden (8)
Schulden aan overheid

43

41

18.521

6.103

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

4.236

5.529

Schulden ter zake van belastingen, premies en sociale verzekeringen

2.728

2.063

2

22

Schulden aan kredietinstellingen

Schulden ter zake van pensioenen
Overige schulden
Overlopende passiva

Balans passiva totaal

99

66

44

2.616

3.096

28.212

16.898

916.382

831.831

12. Niet-DAEB balans per 31-12-2020
Hieronder de balans voor onze niet-DAEB portefeuille:
Activa

31-12-2020

31-12-2019

(in duizenden euro’s)

Immateriële vaste activa (1)
Immateriële vaste activa

-

-

-

Vastgoedbeleggingen (2)
DAEB vastgoed in exploitatie

-

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Totaal vastgoedbeleggingen

106.348

103.249

-

-

-

-

106.348

103.249

Materiële vaste activa (2)
On(roerende) zaken ten dienste van de exploitatie

-

-

106.348

103.249

Financiële vaste activa (3)
Interne leningen u/g DAEB-scheiding

-

-

Netto vermogenswaarde niet-DAEB

-

-

Latente belastingvorderingen

-

-

Leningen u/g

34

34

34

34

Vorderingen (4)
Huurdebiteuren

46

43

Belastingen en premies van sociale verzekering

-

-

Overlopende activa

-

Liquide middelen

Balans activa totaal

100

-

46

43

8.409

7.995

114.837

111.321

Passiva

31-12-2020

31-12-2019

(in duizenden euro’s)

Eigen vermogen (5)
Overige reserves

40.097

56.769

Herwaarderingsreserves

50.788

25.754

90.885

82.523

Voorzieningen (6)
Voorziening voor onrendabele Investeringen en herstructureringen

-

-

Latente belasting verplichtingen

-

-

Overige voorzieningen

-

-

-

Langlopende schulden (7)
Interne leningen o/g DAEB scheiding

23.952

28.798

Schulden aan overheid

-

-

Schulden aan kredietinstellingen

-

-

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken VoV

-

-

23.952

28.798

Kortlopende schulden (8)
Schulden aan overheid

-

-

Schulden aan kredietinstellingen

-

-

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

-

-

Schulden ter zake van belastingen, premies en sociale verzekeringen

-

-

Schulden ter zake van pensioenen

-

-

Overige schulden

-

-

Overlopende passiva

-

-

Balans passiva totaal
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-

-

114.837

111.321

13. DAEB V&W 2020
Hieronder de Winst- en verliesrekening voor onze DAEB portefeuille:
(bedragen x € 1.000)

2020

2019

36.264
2.482
-2.247
-4.174
-17.110
-6.231
8.985

35.023
2.420
-2.181
-4.302
-21.186
-5.840
3.935

-

-

58.090
-332
-41.455
16.303

33.021
-267
1.254
34.009

Opbrengst overige activiteiten
Totaal van netto resultaat overige activiteiten (11)

484
484

607
607

Overige organisatiekosten

-994

-1.156

Kosten omtrent Leefbaarheid

-183

-165

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Totaal van financiele baten en lasten (12)

609
-1.995
-1.386

728
-2.080
-1.352

Totaal van resultaat voor belasting

23.210

35.878

-712
8.550

-690
3.515

31.046

38.706

Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Lasten servicecontracten
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Totaal van netto resultaat exploitatie van vastgoedportefeuille (9)
Verkoopopbrengst vastgoed portefeuille
Toegerekende organisatiekosten
Boekwaarde verkochte vastgoed portefeuille
Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille (11)

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VoV
Overige waardeveranderingen van vastgoedportefeuille
Totaal van waardeveranderingen vastgoedportefeuille (10)

Belastingen
Mutatie netto vermogenswaarde niet-DAEB
Totaal van resultaat na belastingen
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14. Niet-DAEB V&W 2020
Hieronder de Winst- en verliesrekening voor onze niet-DAEB portefeuille:
(bedragen x € 1.000)

2020

2019

5.356
339
-336
-569
-901
-692
3.197

5.632
330
-326
-587
-1.115
-649
3.285

845
845

-

5.252
5.252

1.149
1.149

-

-

Overige organisatiekosten

-98

-114

Kosten omtrent Leefbaarheid

-18

-18

1
-551
-550

2
-711
-709

8.628

3.593

Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Lasten servicecontracten
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Totaal van netto resultaat exploitatie van vastgoedportefeuille (9)
Verkoopopbrengst vastgoed portefeuille
Toegerekende organisatiekosten
Boekwaarde verkochte vastgoed portefeuille
Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille (11)

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VoV
Overige waardeveranderingen van vastgoedportefeuille
Totaal van waardeveranderingen vastgoedportefeuille (10)
Opbrengst overige activiteiten
Totaal van netto resultaat overige activiteiten (11)

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Totaal van financiele baten en lasten (12)
Totaal van resultaat voor belasting
Belastingen
Mutatie netto vermogenswaarde niet-DAEB
Totaal van resultaat na belastingen (*)
(*) Het resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de niet-DAEB tak van Rijswijk Wonen
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-79

-77

-

-

8.550

3.515

15. DAEB Kasstroomoverzicht 2020
Hieronder het kasstroomoverzicht voor onze DAEB portefeuille:
2020

2019

36.102

35.094

35.940

34.916

(bedragen x € 1.000)

Huren
Zelfstandige huurwoningen DAEB
Zelfstandige huurwoningen niet-DAEB

-

Onzelfstandig wooneenheden DAEB

-

Onzelfstandig wooneenheden niet-DAEB
Intramuraal DAEB

77

-

Maatschappelijk onroerend goed

93

91

Bedrijfsmatig onroerend goed

-

-

Parkeervoorzieningen DAEB

-

-

Parkeervoorzieningen niet-DAEB

Vergoedingen

-

-

2.861

2.941

Overheidsontvangsten

-

-

Overige bedrijfsontvangsten

339

112

7

12

Renteontvangsten
Rente interne lening

2.265

Saldo ingaande kasstromen

41.575

38.158

Personeelsuitgaven

-4.168

-3.505

Onderhoudsuitgaven

-13.732

-18.703

Overige bedrijfsuitgaven

-8.847

-8.662

Renteuitgaven

-2.191

-2.352

Verhuurdersheffing

-4.656

-4.610

Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden
Vennootschapsbelasting
Saldo uitgaande kasstromen

-201

-271

-1.542

2.936

-35.337

-35.167

Kasstroom uit operationele activiteiten

6.238

Investeringen MVA en vastgoedbeleggingen

-32.823

Investeringen IMVA
Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA en vastgoedbeleggingen

2.992
-24.411

-

Herclassificatie Niet-DAEB naar DAEB

b

11

4

Intramuraal niet-DAEB

a

66

-12

-3.577

-1.807

-36.400

-26.230

Kasstroom uit (des)investeringen

-36.400

-26.230

Ingaand
Nieuwe door WSW geborgde leningen
Aflossing Interne lening

25.000

35.600

4.846

4.831

-5.096

-10.279

Uitgaand
Aflossing door WSW geborgde leningen
c

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

d

Mutatie Liquide Middelen

24.750

30.152

-5.412

Liquide middelen per 1-1

-847

Liquide middelen per 31-12

-6.259

Mutatie Liquide Middelen

-847
-5.412
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6.914
-7.761
6.914

16. Niet-DAEB Kasstroomoverzicht 2020
Hieronder het kasstroomoverzicht voor onze niet-DAEB portefeuille:
2020

2019

5.605

5.585

(bedragen x € 1.000)

Huren
Zelfstandige huurwoningen DAEB

-

-

3.574

3.600

Onzelfstandig wooneenheden DAEB

-

-

Onzelfstandig wooneenheden niet-DAEB

-

-

Zelfstandige huurwoningen niet-DAEB

Intramuraal DAEB

-

-

Intramuraal niet-DAEB

726

718

Maatschappelijk onroerend goed

-

-

Bedrijfsmatig onroerend goed

790

775

Parkeervoorzieningen DAEB

-

-

Parkeervoorzieningen niet-DAEB

516

492

Vergoedingen

360

356

Overheidsontvangsten

-

-

Overige bedrijfsontvangsten

19

Renteontvangsten
Saldo ingaande kasstromen
Personeelsuitgaven

1

5.984

5.989

10

Onderhoudsuitgaven
Overige bedrijfsuitgaven
Rente interne lening
Verhuurdersheffing

-1.025

-1.021

-1.141

-2

-23

-2.265

-

-234

-

Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden
Vennootschapsbelasting
Saldo uitgaande kasstromen

-3

-27

-60

317

-4.293

-1.899

Kasstroom uit operationele activiteiten

1.692

Investeringen MVA en vastgoedbeleggingen

-7

Investeringen IMVA

b

-

-718

Renteuitgaven

a

46

-

4.090
-

-

-1

Herclassificatie Niet-DAEB naar DAEB

3.577

1.807

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA en vastgoedbeleggingen

3.570

1.806

Kasstroom uit (des)investeringen

3.570

1.806

Ingaand
Nieuwe door WSW geborgde leningen

-

-

Uitgaand
Aflossing niet door WSW geborgde leningen
Aflossing Interne lening
c

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

d

Mutatie Liquide Middelen

-

-

4.846

4.831
-4.846

-4.831

416

Liquide middelen per 1-1

7.995

Liquide middelen per 31-12

8.411

Mutatie Liquide Middelen

7.995
416
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1.065
6.930
1.065

17. Bezoldiging van (ex)bestuurders en (ex)commissarissen
17.1 Bestuurders
De bezoldiging van de huidige en gewezen bestuurders bestaat uit periodiek betaalde beloningen
(zoals salarissen, doorbetaling bij ziekte en vakantie, sociale premies, presentiegelden en
kostenvergoedingen), beloningen betaalbaar op termijn (zoals pensioenlasten, sabbatical leave,
jubileumuitkeringen, VUT- en prepensioenuitkeringen), uitkeringen bij beëindiging van het
dienstverband en (indien van toepassing) bonusbetalingen.
17.2 Commissarissen
De bezoldiging exclusief omzetbelasting van huidige en gewezen commissarissen die in het
verslagjaar ten laste van Rijswijk Wonen zijn gekomen bedragen € 71.400 (2019: € 68.723) en is naar
individuele commissaris hieronder gespecificeerd. De adviesvergoeding is niet van toepassing.
17.3 Wet Normering Topinkomens
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de op Rijswijk Wonen van
toepassing zijnde regelgeving.
17.4 Bezoldiging
De WNT is van toepassing op Rijswijk Wonen. Het voor Rijswijk Wonen toepasselijke
bezoldigingsmaximum is in 2020 € 168.000 (2019: € 162.000), het bezoldigingsmaximum van klasse
F voor de woningcorporaties.
17.5 Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun
voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Gegevens 2020
bedragen x € 1

R. van den Broeke

Functiegegevens

Directeur-bestuurder
01/01 – 31/12

Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbetrekking?

Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

140.192

Beloningen betaalbaar op termijn

22.860

Subtotaal

163.052

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

168.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen
bedrag

N.v.t.

Bezoldiging

163.052

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de
overschrijding al da niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
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N.v.t.
N.v.t.

Gegevens 2019
bedragen x € 1

R. van den Broeke

Functiegegevens

Directeur-bestuurder
01/09 – 31/12

Aanvang en einde functievervulling in 2019
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbetrekking?

Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

45.738

Beloningen betaalbaar op termijn

7.088

Subtotaal

52.826

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

54.148

Bezoldiging

52.826
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Toezichthoudende topfunctionarissen
Gegevens 2020
bedragen x € 1

C. Niestijl

Lid
01/01–31/12

Lid
01/01–31/12

19.400

13.000

13.000

13.000

25.200

16.800

16.800

16.800

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t

N.v.t.

N.v.t.

19.400

13.000

13.000

13.000

13.000

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

bedragen x € 1

M. van Lente

S.J. Koning

C. Niestijl

G.Erents

Functiegegevens
Aanvang en einde
functievervulling in 2019

Voorzitter
01/01–31/12

Voorzitter
01/01–31/12

G.Erents

D.S. N. Bakker –
Van den Berg

S.J. Koning

Functiegegevens
Aanvang en einde
functievervulling in 2020

M. van Lente

Lid
01/01–31/12

Lid
01/01–31/12

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald
en nog niet
terugontvangen bedrag
Bezoldiging
Het bedrag van de
overschrijding en de reden
waarom de overschrijding
al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering
wegens onverschuldigde
betaling

13.000

16.800

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2019

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

18.700
24.300

Lid
01/01-31/12

12.500
16.200

Lid
01/01-31/12

Lid
01/01-31/12

12.500

12.500

16.200

16.200

D.S. N. Bakker –
Van den Berg
Lid
06/03-31/12

10.215
13.359

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
Er is geen sprake van uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of
zonder dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als
topfunctionaris worden aangemerkt.
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een
dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag
hebben ontvangen.
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17.6 Accountantskosten
De ten laste van het verslagjaar gebrachte kosten van de externe accountant, de accountantsorganisatie en het gehele netwerk waartoe deze accountantsorganisatie behoort, betreffen de kosten
voor de dienstverlening uitgevoerd in het boekjaar.
Voor Rijswijk Wonen betreft dit:

Accountantskosten
(b edragen x € 1.000)

Onderzoek van de jaarrekening
Andere controleopdrachten
Adviesdiensten of fiscaal terrein
Andere niet-controlediensten

Totaal

Mazars
2020

52
-

BDO
2020

Totaal
2020

BakerTilly
2019

Totaal
2019

67
11

25
-

119
11
25
-

144
9
-

144
9
-

78

25

155

153

153

BakerTilly
2020

-

17.7 Gebeurtenissen na balansdatum
In 2020 heeft het coronavirus niet alleen grote gevolgen gekregen voor de volksgezondheid en het
maatschappelijke leven, maar ook voor de economie in Nederland en de wereld. Naar onze
inschatting zijn de economische gevolgen voor corporaties voor zover het zich nu laat aanzien beperkt
van omvang. Van discontinuïteit is geen sprake.
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Ondertekening van de jaarrekening en jaarverslag
Bestuur
De jaarrekening en jaarverslag van Rijswijk Wonen is opgesteld op 15 juni 2021.
Rijswijk, 15 juni 2021

…………………………….
R.A. van den Broeke
(directeur-bestuurder)
Raad van Commissarissen (RvC)
De Raad van Commissarissen van de Stichting Rijswijk Wonen heeft als gevolg van artikel 25 van de
Statuten Rijswijk Wonen (datum akte 13 november 2018) de jaarstukken van de stichting ter
vaststelling aangeboden gekregen.
De RvC heeft kennisgenomen van de door Mazars verstrekte goedkeurende controleverklaring die is
toegevoegd aan dit verslag. Wij hebben de jaarstukken over 2020 vastgesteld en het stichtingsbestuur
decharge verleend.
De Raad van Commissarissen heeft in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 15 juni
2021 de door het bestuur opgestelde jaarrekening (waarin opgenomen het verslag van de Raad van
Commissarissen) en bestuursverslag 2020 in aanwezigheid van de accountant besproken. De
accountant heeft de jaarrekening gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende
controleverklaring. De Raad van Commissarissen stelde op 15 juni 2021 het jaarverslag vast en heeft
nadat is kennisgenomen van de controleverklaring van de accountant op die datum de jaarrekening
en het verslag van de Raad van Commissarissen vastgesteld.
Rijswijk, 15 juni 2021
…………………………….
H.L.M. van Lente
(voorzitter)
…………………………….
G. Erents
(lid)
…………………………….
S.J. Koning
(lid)
…………………………….
C. Niestijl
(lid)
…………………………….
D.S.N. Bakker-Van den Berg
(lid)
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Overige gegevens
Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat
In de statuten van Rijswijk Wonen zijn geen bepalingen opgenomen aangaande de
resultaatbestemming.
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Controleverklaring van de onafhankelijk accountant
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Bijlage: Kengetallen
2020

2019

2018

2017

R2011
2016

292
5.982
6.274
601
77
1
2
320
9
7.284
6.540

292
5.892
6.184
526
82
1
2
324
9
7.119
6.441

292
5.859
6.151
526
83
1
2
323
12
7.086
6.409

292
5.847
6.139
526
83
1
2
323
12
7.074
6.403

297
5.854
6.151
526
83
1
2
326
12
7.089
6.326

165

152

153

134

131

199
5
0
0
11
-59
0
156

27
6
0
0
0
0
0
33

1
11
0
0
0
0
0
12

26
12
-50
-1
0
0
-2
-15

0
9
-1
0
6
0
-1
13

Aantal vhe woongelegenheden naar huurprijsklasse
Kwaliteitskortingsgrens (€ 432,51)
Procentueel
Aftoppingsgrens hoog (€ 663,4)
Procentueel
Maximale huurprijsgrens (€ 737,14)
Procentueel
Duur (boven € 737,14)
Procentueel

2.035
28
4.079
57
456
6
623
9

728
12
4.146
68
555
9
674
11

998
16
4.004
66
488
8
581
10

1.100
18
3.982
66
449
7
528
9

1.208
20
3.954
64
385
6
522
8

Kwaliteit
Aantal reparatieverzoeken per vhe
Reparatie- & mutatieonderhoud per vhe (€)
Planmatig onderhoud per vhe (€)
Totale onderhoudskosten per vhe (€)

1,4
857
1.504
2.361

1,4
813
2.222
3.036

1,4
531
1.603
2.134

1,2
524
848
1.372

1,2
754
287
1.041

136
561
707
79,3
4,13

134
543
681
79,7
4,05

133
529
660
80,1
3,99

133
522
651
80,1
3,92

130
516
637
81,0
3,97

Aantal verhuureenheden (vhe)
Woongelegenheden in exploitatie
- vooroorlogs
- naoorlogs
Garages in exploitatie
Bedrijfsruimten in exploitatie
Winkels in exploitatie
Maatschappelijk vastgoed in exploitatie
Overige objecten in exploitatie
Woonwagens in beheer
Totaal aantal verhuureenheden (ongewogen)
Totaal aantal verhuureenheden (gewogen)
Gemiddelde grondslag WOZ per vhe

(€ 1.000)

Mutaties in aantal vhe
Opgeleverd/in exploitatie genomen
Aangekocht/teruggekocht
Verkocht
Samengevoegd
Gesplitst
Gesloopt
Administratieve correctie
Totaal mutaties (ongewogen)

Prijs- kwaliteitsverhouding
Gemiddeld aantal punten WWS per vhe
Gemiddelde netto-maandhuur per vhe (€)
Gemiddeld maximaal redelijke huur (€)
% netto huur van maximaal redelijk
Gemiddelde puntprijs (€)
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2020

2019

2018

2017

2016

1,1
1,4

0,9
0,9

0,9
0,9

1,3
1,1

1,9
1,4

4,61
27,0
64,0
17,3
17,3
1,74
1.791,1

4,00
37,0
66,4
15,3
15,3
2,26
1.757,3

1,97
16,1
78,6
7,9

4,61

3,49

67,5
8,9

9,0

3,40
1.694,9

3,90
1.418,8

4,27
1.467,0

138.539
87
113.983
4.909
16.910
3.355

127.642
86
110.919
369
15.236
2.491

119.947
155
105.433
2.087
10.618
2.692

100.794
393
87.157
563
11.652
3.057

102.983
288
88.915
137
13.404
1.460

6.364
22
6.869
-741
-2.361
3.425
-1.407
-5.130
5.164
-296
-121
4.747

6.312
57
6.833
-753
-3.036
5.458
-1.532
-5.844
6.448
-320
-119
6.009

6.221
29
6.679
-695
-2.134
17.419
-1.339
-4.828
19.270
-413
-499
18.358

6.143
33
6.622
-696
-1.372
-880
-1.347
-3.917
4.932
-434
-323
4.175

6.061
87
6.704
-731
-1.031
8.486
-1.237
-3.503
11.688
-487
-702
10.499

55,4
8,5

48,9
7,6

53,5
8,3

53,5
8,4

53,5
8,5

Verhuren van woningen
Huurachterstand in percentage van huren
Derving in percentage van huren en vergoedingen
Financiële continuïteit
Interest Coverage Ratio (ICR)*
Loan to value (LtV) o.b.v. beleidswaarde (%)
Solvabiliteit o.b.v. beleidswaarde** (%)
Dekkingsratio (%) ***
Onderpandratio (nieuw)
Gemiddelde rentevoet leningportefeuille (%)
Eigen vermogen t.o.v. de huren (%)
Balansposten per gewogen vhe (€)
Materiële vaste activa (incl. vastgoedbeleggingen)
Financiële vaste activa
Eigen vermogen
Voorziening
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Winst- en verliesrekening per gewogen vhe (€)
Huren
Overige bedrijfsopbrengsten
Totale bedrijfsopbrengsten
Personeelslasten
Onderhoudslasten
Waardeveranderingen
Overige bedrijfslasten (incl. leefbaarheid en servicelasten)
Totaal bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Belastingen
Resultaat na belastingen
Personeel (fte)
Totaal fte
Totaal fte per 1.000 vhe

* ICR: Interest Coverage Ratio (de mate waarin Rijswijk Wonen kan voldoen aan de renteverplichtingen uit de operationele kasstromen).
** In 2017 was deze ratio b erekend op b asis van de b edrijfswaarde. In 2018 is deze vervangen door de b eleidswaarde.
*** Dekkingsratio: Schuldrestant van door WSW geb orgde leningen/ WOZ-waarde b ij WSW ingezet onderpand.
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