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Colofon 
 
Gegevens Kamer van Koophandel 
Op 30 juni 2009 is de fusieakte verleden tussen Interstede en Progrez. De verkrijgende rechtspersoon 
was Stichting Interstede (dossiernummer 23006058) en de verdwijnende rechtspersoon 
Woningstichting Progrez (dossiernummer 23034318). 
De nieuwe naam is Stichting Trivire. 
Datum vestiging: 10 april 1913. 
De statuten van Stichting Trivire zijn naar aanleiding van de Woningwet 2015 herzien en op 
13 oktober 2016 notarieel verleden. Deze zijn ook opgenomen op de website. 
 
Contactgegevens 
Kantooradres  : Stichting Trivire, Callistolaan 2, 3318 JA  Dordrecht 
Correspondentieadres : Stichting Trivire, Postbus 8008, 3301 CA  Dordrecht 
Telefoonnummers : 078 633 16 00 (algemeen nummer), 078 633 16 33 (reparatielijn) 
Faxnummer  : 078 633 16 99 
RSIN-nummer  : 003062284 
Website  : www.trivire.nl 
Email   : wonen@trivire.nl 
 
Privacy-bepaling 
In deze jaarverantwoording zijn de handtekeningen van het bestuur, voorzitters huurdersvertegen-
woordiging en Ondernemingsraad evenals die van de leden van de Raad van Commissarissen niet 
weergegeven. De stichting beschikt over een origineel exemplaar van het verslag waarin de 
handtekeningen zijn opgenomen. 
 
Aedes 
Trivire is lid van Aedes Vereniging van woningcorporaties en heeft de Aedescode ondertekend. 
Ook past Trivire de principes van de door Aedes opgestelde Governance Code voor 
woningcorporaties 2015 toe. 
 
Social media 
Trivire maakt voor haar communicatie – naast brieven, publicaties, telefoon, email en website – ook 
gebruik van social media. Zo is Trivire te volgen via Twitter (@Trivire) en op Facebook (Trivire wonen). 
 
 

http://www.trivire.nl/
mailto:wonen@trivire.nl
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Voorwoord 
In 2016 heeft Trivire vele veranderingen 
doorgemaakt. Veranderingen die van ons 
werden gevraagd en veranderingen waarvoor 
we hebben gekozen. Belangrijk doel van de 
veranderingen was het aanbrengen van meer 
focus op de verbetering van de dienstverlening 
aan de huurders. Dit in combinatie met de 
beheersing van de bedrijfslasten. Meest in het 
oog springend in 2016 was de aanpassing en 
verkleining van de organisatie die veel van 
onze medewerkers heeft gevraagd. Ik vertrouw 
erop dat we met de nieuwe organisatie onze 
ambities en doelstellingen in de komende jaren 
realiseren. Dit in goed overleg met onze 
stakeholders. Het bestuursverslag 2016 heeft 
de titel Transitie gekregen. Transitie kan ook 
‘overgang, omschakeling of structurele 
verandering’ betekenen. Daarmee wordt het 
jaar 2016 voor Trivire treffend beschreven. 
 
Ondernemingsplan 2015 
Het ondernemingsplan 2015 bevat de basis 
voor de transitie. Centraal staan onze vijf 
kernopgaven: 
1. Huisvesten van bijzondere doelgroepen 

met een lager inkomen 
2. Huisvesten van huishoudens met een lager 

inkomen 
3. Huurprijzen betaalbaar waar nodig en 

marktconform waar het kan 
4. Bewaken dat het klimaat in buurten en 

wijken op peil blijft door specifieke inzet op 
beheer 

5. Zorgen voor duurzaamheid en 
energiebesparing in ons bezit 

 
Transitie organisatie 
Trivire is in 2016 gereorganiseerd. De eerste 
fase is op 1 juli 2016 afgerond. De organisatie 
is flink afgeslankt met de uitstroom van circa 
30 medewerkers. De nieuwe inrichting leidt tot 
duidelijkere communicatie, snellere 
besluitvorming en het beter benutten van de 
kwaliteiten van onze medewerkers. Vanaf 
2017 wordt de bij de reorganisatie horende 
cultuurverandering verder opgepakt. 
 
Trivire gaat op verantwoorde wijze om met de 
maatschappelijke middelen waarover zij 
beschikt. Daarom blijven wij permanent 
aandacht houden voor het verbeteren van 
onze processen en de beheersing van onze 
kosten. Digitalisering is daarom een belangrijk 
punt dat wij de komende jaren oppakken. Er 
wordt in 2017 een nieuw bedrijfsinformatie-
systeem geïmplementeerd en we treffen 
voorbereidingen voor een nieuw 
huurdersportaal. 

Transitie vastgoed 
Trivire is in gesprek en onderhandeling gegaan 
met betrokken gemeenten en huurders over de 
wensen voor de ontwikkeling van de sociale 
woningvoorraad. De gezamenlijke uitkomst 
van deze gesprekken en onderhandelingen 
zijn vastgelegd in de Prestatie Afspraken 
Lange Termijn (PALT). Meer dan in eerdere 
jaren is dit het resultaat van zowel politieke als 
maatschappelijke keuzes. Trivire heeft deze 
vertaald naar een nieuw portefeuilleplan. 
Daarin is een geactualiseerde wensportefeuille 
met transformatieopgave opgenomen. Er is 
specifieke aandacht voor de beschikbaarheid 
van huurwoningen, de betaalbaarheid voor de 
lagere inkomensgroepen en duurzaamheid van 
de portefeuille. 
 
Transitie Woningwet 
De implementatie van de Woningwet 2015 
heeft in 2016 geleid tot de vereiste wijziging 
van statuten en reglementen en opstellen van 
een voorlopig scheidingsvoorstel DAEB/niet- 
DAEB. Het doorvoeren van de administratieve 
scheiding vergt in 2017 nog de nodige 
inspanningen van ons. 
 
De nieuwe wet heeft tevens geleid tot 
veranderde afwegingen en hernieuwde focus. 
We zijn terug bij de kerntaken: het goed 
huisvesten van onze doelgroepen en –binnen 
kaders- bijdragen aan leefbaarheid. De deels 
gedwongen beperking van activiteiten vraagt 
meer van de creativiteit van de medewerkers 
van Trivire. We zijn doorlopend op zoek naar 
slimme verbindingen met stakeholders in de 
wijken en zijn ons meer bewust van hun 
kwalitatieve inbreng.  
 
Transitie financiële positie 
In lijn met de nieuwe richtlijnen vanuit de 
Herziene Woningwet zijn de nieuwe 
waarderingsgrondslagen voor de activa in 
exploitatie in dit jaarverslag opgenomen. 
Daarmee is de verplichte waardering tegen 
marktwaarde in verhuurde staat in plaats van 
de bedrijfswaarde doorgevoerd. Verder is nu 
een functionele in plaats van een categorale 
winst- en verliesrekening in de jaarrekening 
opgenomen.  
 
Het wijzigen van de waardering van de activa 
in exploitatie leidt tot een virtuele verbetering 
van de financiële positie. De solvabiliteit is 
aanzienlijk hoger, terwijl de kasstromen niet 
zijn gewijzigd. 
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Transitie bestuur 
Wim van der Linden, bijna 30 jaar het gezicht 
en boegbeeld van Trivire en rechtsvoor-
gangers, is op 1 september 2016 met pensioen 
gegaan. Al die jaren had hij hart voor de 
huurders, de medewerkers en de duurzame 
ontwikkeling van de wijken en buurten in ons 
werkgebied. Trivire is hem veel dank 
verschuldigd. 
 
Op 1 augustus 2016 begon ik bij Trivire. Het 
welkom was warm. Ik ben nieuwsgierig en met 
een open blik gestart. De medewerkers zijn 
betrokken en enthousiast. Ik tref denkkracht, 
daadkracht en durf aan in de organisatie. Die 
zal ik proberen te versterken door ruimte te 
bieden waar mogelijk en ondersteuning te 
geven waar nodig.  
 
Trivire heeft ook in 2016 intensief samen-
gewerkt met de Huurdersparticipatieraad, de 
gemeenten Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht 
en Zwijndrecht, zorg- en welzijnspartijen en 
overige partijen in het maatschappelijk 
middenveld. Deze samenwerkingen zijn 
gebaseerd op het vertrouwen en de 
overtuiging dat we samen meer kunnen 
bereiken. Ik ben trots dat veel van onze 
ambities in 2016 zijn waargemaakt, veelal 
samen met onze partners. 
 
Ik dank een ieder voor de bijdragen aan het 
realiseren van onze doelstellingen in 2016. Ik 
ben ervan overtuigd dat Trivire in samen-
werking met haar stakeholders ook van 2017 
een mooi jaar maakt en van betekenis is en 
blijft voor onze klanten in de Drechtsteden.  
 
Dordrecht, 12 april 2017 
 
 
 
Tinka van Rood 
bestuurder 

 
 

  

http://mijnsitetrivire/Person.aspx?accountname=WEBINFRA/TinkaR
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1. Huurders 
 
Ons werkgebied 
Wij zijn werkzaam in de gemeenten Dordrecht, 
Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. Deze 
drie gemeenten maken deel uit van de 
Drechtsteden. Per 1 januari 2017 zijn nieuwe 
woningmarktregio’s gevormd. Wij vallen in de 
woningmarktregio Drechtsteden/Hoeksche 
Waard/Goeree Overflakkee. 
De samenwerking binnen de regio 
Drechtsteden is goed. Met de regio worden de 
prestatieafspraken voor de lange termijn 
(PALT) gemaakt. De PALT kent ook een lokaal 
deel waarin de prestaties van iedere corporatie 
en iedere gemeente nader worden uitgewerkt 
en gepreciseerd. 
 
Ontwikkelingen woningmarkt 
Vorig jaar is de passendheidstoets ingevoerd. 
Mensen met huurtoeslag mogen daardoor niet 
meer reageren op woningen boven de aftop-
pingsgrenzen. Het gevolg is een toename in de 
vraag naar goedkope en betaalbare woningen. 
Dat leidt tot langere wachttijden en 
verminderde slaagkansen voor vooral de 
laagste inkomensgroepen. Dit is een 
zorgwekkende ontwikkeling. Trivire stuurt 
hierop door aanpassing van haar (wens) 
portefeuillebeleid waarin betaalbaarheid én 
beschikbaarheid de volle aandacht krijgen. 
Onder andere door verband te leggen tussen 
prijs/kwaliteit, de marktvraag naar woningen in 
bepaalde huurprijssegmenten en het 
maatschappelijk verantwoord uitkeren van 
maatschappelijk rendement in de vorm van 
huurkorting als dat nodig is. 
 
Daarnaast zijn betaalbaarheid en 
beschikbaarheid aandachtspunten bij het 
maken van PALT-afspraken. Regionaal is 
afgesproken de effecten op de woningmarkt te 
monitoren. Daarbij is aandacht voor het 
ontstaan van eenzijdig opgebouwde wijken 
met leefbaarheidsissues als gevolg van te 
verwachten concentratie van lage inkomens-
groepen. 
 
Eind 2016 is een regionaal woningmarkt-
onderzoek voorbereid. Daarbij zijn de 
corporaties en gemeenten in de Drechtsteden 
betrokken. De uitkomsten van het onderzoek 
vormen de basis voor de nieuwe regionale 
Woonvisie, PALT-afspraken en de 
vastgoedsturing van Trivire. 
 
Tevens hebben we speciale aandacht voor 
bijzondere doelgroepen. Door ontwikkelingen 
in de zorg (langer thuis) en hulpverlening 
(bezuinigingen) en tegelijkertijd een 

toenemende druk op goedkope en betaalbare 
woningen is dat nodig. Gemeenten, 
corporaties en hulpverleningsinstellingen 
werken intensief samen om deze doelgroepen 
op een passende manier duurzaam te 
huisvesten. In de laatste drie maanden van 
2016 heeft de gemeente haar ambitie voor 
uitstroom uit Beschermde Woonvormen op de 
agenda gezet. 
Samen met haar collega-corporaties in de 
regio, pleit Trivire voor een helder inzicht in de 
vraag van bijzondere doelgroepen, prioritering 
en verdere sturing op dit grensgebied van 
wonen en zorg. Daarin is bijzondere aandacht 
voor de ontwikkelopgave voor alternatieve 
huisvestingsvormen voor de laagste inkomens. 
 
Regionaal moeten we de balans zoeken 
tussen het huisvesten van de ‘reguliere’ 
woningzoekenden en de (terecht) toenemende 
aandacht voor bijzondere doelgroepen. We 
moeten regionaal, geografisch en per 
doelgroep gaan sturen op slaagkansen en oog 
hebben voor verdringing. 
 
Zelfstandig wonen heeft voor de uiteenlopende 
bijzondere doelgroepen alleen kans van slagen 
als de betreffende ketenpartners als hulpver-
lening, gemeenten en corporaties intensief 
samenwerken. In het reguliere voorrangstraject 
boekt de samenwerking tussen corporaties, 
bureau Voorrang van de gemeente en Dienst 
Gezondheid & Jeugd (DG&J) goede 
resultaten. 
 
Huurbeleid Trivire 
Afgelopen jaar heeft Trivire een nieuw 
huurprijsbeleid ontwikkeld. Het bestaande 
huurprijsbeleid waarin we op complexniveau 
streefhuurpercentages (prijs/kwaliteit) hanteer-
den als beoogde huurprijzen bij harmonisatie, 
is vervangen door huurprijsbeleid waarbij de 
benodigde omvang van de huurprijssegmenten 
gerelateerd is aan de doelgroep. In onze 
ondernemingsvisie staan de doelstellingen: 
‘huisvesten van lage inkomens’ en ‘huisvesten 
van bijzondere doelgroepen’ opgenomen. Dit 
impliceert een woningportefeuille met 
huurprijzen die passen bij deze doelgroepen. 
Om die reden is de hoofdkoers van het nieuwe 
huurprijsbeleid van Trivire: ‘sturing op de 
benodigde omvang van de huurprijssegmenten 
in relatie tot deze doelgroepen’. 
 
Het nieuwe huurbeleid rust op drie pijlers: 
1. betaalbaarheid 
2. beschikbaarheid 
3. evenwichtige prijs-kwaliteitverhouding 
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Betaalbaarheid en beschikbaarheid realise-
ren we door te sturen op de gewenste omvang 
van de goedkope, betaalbare, bereikbare en 
duur-sociale huurprijssegmenten (= wens-
portefeuille qua prijs). De vraag en behoefte 
zijn bepalend voor de gewenste omvang per 
segment. 
 
De derde pijler evenwichtige prijs-
kwaliteitverhouding vullen we in door de 
kwaliteit van de woning leidend te maken voor 
de huurprijs. Aan een kwalitatief beter product 
mag een hoger prijskaartje hangen dan aan 
een product met minder(e) kwaliteit. Het 
puntenaantal van een woning op basis van het 
wettelijke woningwaarderingssysteem (WWS) 
hanteren we als de maat voor objectieve 
woningkwaliteit. Hierin zijn locatie (WOZ-
waarde) en energielabel opgenomen. 
 
De woningen met de minste punten (kwaliteit) 
horen thuis in het goedkoopste prijssegment 
van Trivire. De woningen met iets meer 
kwaliteit in het opvolgende prijssegment 
enzovoort. 
De gewenste omvang van de prijssegmenten 
is gebaseerd op de marktvraag en vindt zijn 
weerslag in onze wensportefeuille. 
 
 

Huurverhoging 2016 
Trivire heeft in 2016 (generiek) 1% huur-
verhoging doorgevoerd. We hebben geen 
gebruik gemaakt van de inkomensafhankelijke 
huurverhoging. Geen enkele huurder heeft 
bezwaar gemaakt tegen de huurverhoging. 
 
In tegenstelling tot vorige jaren is de basis voor 
de jaarlijkse huurverhoging 2017 een 
combinatie van een huursombenadering en 
een jaarlijks huurverhogingspercentage. Er zijn 
wettelijke randvoorwaarden waaraan deze 
huursombenadering moet voldoen. Bij het 
vaststellen van de jaarlijkse huurverhogings-
percentages houden we rekening met de 
inflatie en kan een keuze gemaakt worden 
voor een inkomensafhankelijke huurverhoging. 
Voor beide componenten gelden verschillende 
peildata. Deze nieuwe vaststelling van de 
jaarlijkse huurverhoging is complex en vraagt 
intern de nodige analyses en registraties.  
De voorbereidingen hiervoor zijn in november 
2016 opgestart. 
 
 
 
 
 
 
 

Mutatiegraad 
Gemeente Aantal 

woningen 
Mutaties 2016 

aantal 
Mutaties 2016 

% 
Mutaties 2015 

aantal 
Mutaties 2015 

% 

Dordrecht            10.321              841  8,1%             883  8,5% 

Hendrik-Ido-Ambacht              333              9  2,7%             11  3,3% 

Zwijndrecht 
               

3.173                  235  7,4%               231  7,2% 

Totaal            13.827            1.085  7,8%           1.125  8,1% 

 
 
Huisvesten statushouders 
 

 Totaal gehuisveste 
statushouders  

door Trivire in 2016 

Aantal woningen 
Trivire 

 
Dordrecht 

 
135  

 
87 

 
Zwijndrecht 

 
41 

 
25 

 
Hendrik-Ido-Ambacht 

 
1 

 
1 
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Bijzondere doelgroepen 
Trivire huisvest bijzondere doelgroepen. Dit is 
een van onze kerntaken. Hieronder volgen 
enkele voorbeelden. 
 
Leger des Heils 
Eén zo’n groep bestaat uit langdurig dak- en 
thuislozen. Sinds vele jaren werken we in dit 
kader al samen met onder andere het Leger 
des Heils. Via Housing First stellen we vanaf 
2013 zes woningen voor die doelgroep 
beschikbaar. Liefst 90% van de mensen woont 
na vier jaar nog succesvol in die woning. 
 
Project Zomertaling 
In 2016 is de nieuwbouw van vijftien woningen 
en een algemene ruimte in het project 
Zomertaling in de Volgerlanden opgeleverd. 
Samen met de Stichting Anderdak realiseren 
we deze woonvorm voor mensen met een 
verstandelijke beperking. 
 
‘Doe-tafel’ 
Voor complexe individuele casussen, is in 
2016 een experiment opgestart onder de naam 
‘Doe-tafel’. Keten-partners uit zorg, wonen en 
overheid zoeken buiten bestaande kaders naar 
maatwerk-oplossingen. Oplossingen worden 
hier gewogen langs bredere maatschappelijke 
criteria dan bij de reguliere voorrangsregeling. 
Het gaat hierbij ook om maatschappelijk 
rendement (het voorkomen van (extra) 
maatschappelijke kosten), rechtmatigheid en 
eigen kracht. De casussen zijn nadrukkelijk 
verbreed naar maatschappelijke vraagstukken. 
Ze worden niet enkel als 
huisvestingsvraagstuk benaderd. Trivire is een 
belangrijke ketenpartner en actief deelnemer 
aan deze ‘Doe-tafel’. 
De experimentele ‘Doe-tafel’ heeft de eerste 
maatwerkoplossingen gerealiseerd. Tegelijk 
werd ook duidelijk waar verbeteringen in 
aanpak, proces en draagvlak nodig zijn. 
Daarvoor zijn voorstellen gedaan. Eind 2016 is 
besloten de looptijd van de ‘Doe-tafel’ te 
verlengen tot eind 2017. Een eerste evaluatie 
is in voorbereiding. 
 
Statushouders 
In het najaar zijn aanzienlijk minder status-
houders gehuisvest dan in de vorige maanden. 
Gemeenten hebben minder statushouders 
aangedragen om te huisvesten. 
De gemeente Dordrecht heeft mede door 
gezinsherenigingen de taakstelling gehaald. 
De gemeente Zwijndrecht heeft haar taakstel-
ling niet gehaald. Trivire heeft, naar rato van 
de omvang van haar woningbezit, wel haar 
volledige aandeel geleverd. 

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ligt achter 
met het huisvesten van statushouders. Trivire 
heeft hier haar aandeel niet kunnen leveren. 
Wij hebben met de gemeente afgesproken dat, 
zodra een huuropzegging bij ons binnenkomt, 
deze woning beschikbaar wordt gesteld aan 
een statushouder. 
 
Verhuringen via bemiddeling 
Het totaal aantal regionale verhuringen via 
bemiddeling is jarenlang relatief constant. 
Bemiddeling betekent hier niet ‘geadverteerd 
met een woningadvertentie via internet 
(www.woonkeus.nl)’, maar direct gekoppeld 
aan een bijzondere doelgroep. 
 
Door de toename van de huisvesting van 
statushouders, is vanaf het 2

e
 kwartaal 2015 

een forse toename ontstaan van het aantal 
verhuringen via bemiddeling. In een periode 
van een half jaar is het aantal bemiddelde 
verhuringen in de regio verdubbeld. 
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Verhuringen 2016  Trivire 
eigen verhuur 

Van Trivire  
via derden 

Totaal Percentage 
80-10-10 

 
Totaal vrijgekomen voor verhuur 

 
861 

 
95 

 
956 

 
 

 
Waarvan met huurprijs > € 710,68 

 
8 

 
1 

 
9 

 
 

 
Verhuurd ‘om niet’  

 
1 

 
21 

 
22 

 
 

 
Vrijgekomen DAEB 

 
852 

 
73 

 
925 

 
 

 
Verhuurd huishoudens > € 39.874 

 
54 

 
3 

 
57 

 
6,2% 

 
Verhuurd huishoudens < € 35.739 - € 39.874 

 
25 

 
0 

 
25 

 
2,7% 

 
Verhuurd huishoudens < € 35.739 

 
773 

 
70 

 
843 

 
91,1% 

 
Aantal huishoudens binnen DAEB 

 
773 

 
70 

 
843 

 
 

 
Percentage verhuurd binnen DAEB (843/925) 

 
 

 
 

 
91,1% 

 
 

 
Toewijzen en verhuren 
Goedkope huurwoningen worden door het 
passend toewijzen verhuurd aan lagere 
inkomens en duurdere woningen aan midden- 
en hogere inkomens. Een uitzondering kan 
worden gemaakt voor huishoudens die urgent 
woonruimte of zorg nodig hebben. Voorgaande 
tabel laat zien hoe Trivire in 2016 de 
leegkomende woningen verhuurd heeft. 
Verhuringen ‘om niet’ betreft woningen 
bestemd voor sloop. Deze worden verhuurd 
via een bruikleenovereenkomst. 
 
Het verschil tussen verhuringen en mutaties in 
de tabel mutatiegraad is veroorzaakt door een 
andere definitie. Bij verkochte woningen is wel 
sprake van een mutatie, maar niet van een 
verhuring. 
 
Huurachterstanden 
Doelstelling was in 2016 de huurachterstand 
beneden 1% te houden. Ultimo 2016 is de 
huurachterstand 0,96%. Hiervan heeft 0,85% 
betrekking op huidige huurders. Gemiddeld 
over 2016 was de achterstand 0,99%, waarvan 
0,83% huidige huurders. 
 
Voorziening dubieuze debiteuren 
In 2016 is € 332.000 afgeboekt wegens 
oninbare vorderingen. In de begroting hadden 
we € 400.000 opgenomen. Van het totaal van  
€ 332.000 heeft ruim € 2 ton betrekking op 
afgeboekte technische herstelkosten (mutatie-
schade). 
 
Ontruimingen  
De effectieve samenwerking met externe 
partijen blijft ook in 2017 cruciaal om goede 
resultaten te behalen. Trivire is trots om te 
kunnen melden dat de daling van het aantal 
ontruimingen ook in 2016 weer is voortgezet. 

Er waren 15 ontruimingen waaronder een 
bedrijfsruimte en drie hennepwoningen. 
Uiteraard is iedere ontruiming één teveel maar 
ook hier is een prima resultaat behaald. 
 

Aantal 
ontruimingen 

2016 2015 2014 2013 

 
Aangezegd 

 
60 

 
64 

 
130 

 
124 

 
Ontruimd 

 
15 

 
23 

 
43 

 
35 

 
Huurderving en leegstand 
De huurderving wegens leegstand bedraagt 
totaal € 721.000 en blijft met 0,8% binnen onze 
norm van 1%. Voor de woningen is sprake van 
0,56% en voor overige verhuureenheden 
4,85% derving van de jaarhuur. In 2015 was dit 
respectievelijk 0,57% en 5,13%. 
 
Verkoop 
In de begroting 2016 was de verkoop van 77 
woningen en 7 garages gepland met een 
kasstroom van € 7,9 miljoen. In werkelijkheid 
zijn 61 woningen en 13 garages verkocht in 
2016. De kasstroom was € 5,9 miljoen. 
 
Het lagere aantal verkopen wordt vooral 
veroorzaakt door de wijziging van de 
verkoopstrategie. 
 
De beschikbare verkoopvijver is door de 
nieuwe portefeuillestrategie fors verkleind. Het 
nieuwe verkoopprogramma richt zich vanaf 
2017 vooral op de verkoop van het niet-DAEB-
bezit, waaronder vooral Bedrijfsmatig 
Onroerend Goed (BOG). 
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Naast de reguliere verkopen is ook sprake van 
Verkoop onder Voorwaarden (VoV). Ultimo 
2015 hadden we nog twee woningen in 
voorraad. In 2016 hebben we elf woningen 
teruggekocht en tien woningen verkocht.  
De resterende drie woningen zijn in exploitatie 
genomen. 
 
Het nieuwe beleid is om teruggekochte VoV-
woningen in exploitatie te nemen. Dit draagt bij 
aan de beschikbaarheid van woningen voor 
onze doelgroep. 
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2. Vastgoed 
 

Portefeuillestrategie 
We hebben de portefeuillestrategie herijkt. Het 
nieuwe portefeuilleplan geeft inzicht in de 
huidige samenstelling van onze vastgoed-
portefeuille, de wensportefeuille eind 2030, de 
uitvoeringsportefeuille en het transformatiepro- 
gramma dat nodig is om de uitvoerings-
portefeuille te realiseren. Het portefeuilleplan is 
het belangrijkste kaderstellend document voor 
de vastgoedsturing van Trivire. 
We monitoren nauwlettend de verwachte 
toekomstige ontwikkelingen op de woning-
markt, onze maatschappelijke kerntaak en 
financiële verantwoording. 
Bij het opstellen van de portefeuillestrategie 
zijn verschillende scenario’s doorgerekend, 
inclusief gevoeligheidsanalyses en is rekening 
gehouden met de wensen van gemeenten en 
huurders. 
De nieuwe strategie draagt bij aan onze 
kerndoelstellingen en past binnen onze finan-
ciële mogelijkheden. In het portefeuilleplan 
formuleerden we in 2016 de volgende doel-
stellingen voor onze vastgoedportefeuille: 

 De vijf kernopgaven uit het onder-
nemingsplan zijn de basis voor het 
portefeuilleplan; 

 Aanvullend zijn doelen geformuleerd 
vanuit het portefeuillemanagement met 
betrekking tot veiligheid, financiële 
continuïteit, kwaliteit, waardeontwikkeling 
en financierbaarheid van investeringen; 

 We streven in de uitvoeringsportefeuille, 
onder invloed van de prestatieafspraken 
lange termijn, naar een zeer lichte afname 
van de sociale huurvoorraad; 

 We volgen de ontwikkeling van de 
doelgroep nauwgezet. Bij een significante 
toename van de doelgroep, wordt de 
uitvoeringsportefeuille bijgesteld. 

 
 
Het huurbeleid is erop gericht om vraag en 
aanbod binnen de verschillende segmenten zo 
goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. 
Dit om zoveel mogelijk sociale huurwoningen 
beschikbaar te houden voor de doelgroepen. 
Aftoppen van huurprijzen, actieve aankoop van 
woningen, afbouw van het verkoopprogramma 
en vervanging van sloopprojecten door 
renovatieprojecten zijn daarbij mogelijke 
maatregelen. 
Verduurzamen van complexen door 
energiebesparende maatregelen zorgt voor 
een stijging van het aantal WWS punten. Dit 
kan leiden tot een huurverhoging. Waar het 
vanuit het oogpunt van beschikbaarheid nodig 
is, toppen wij de huur van woningen af om 
voldoende woningen onder de 1e en 2e 
aftoppingsgrens te houden. 
 
Kenmerken vastgoedportefeuille 
De vastgoedportefeuille van Trivire bestaat uit 
woningen, bedrijfsmatig onroerend goed, 
parkeergelegenheden en overige 
verhuureenheden als bergingen. Voor de 
mutaties in het bezit wordt verwezen naar het 
overzicht van kengetallen en het (financieel) 
dashboard. Dit is opgenomen in 12.14. 
 

Wensportefeuille en uitvoeringsportefeuille 
Trivire wil op basis van haar herijkte porte-
feuilleplan in 2030 circa 13.500 huurwoningen 
in portefeuille hebben voor de doelgroep met 
een inkomen tot € 35.739 (prijspeil 1 juli 2016). 
Onder invloed van de prestatieafspraken met 
de gemeenten, is de wensportefeuille 
aangepast naar de uitvoeringsportefeuille. 
Met onze wensportefeuille doen we uitspraken 
over de gewenste samenstelling, prijs en kwa-
liteit van de woningvoorraad in de toekomst. 
En onder kwaliteit valt zeker ook de 
duurzaamheid en energiezuinigheid van onze 
woningen. 
 

Prijssegmenten Huurgrenzen Omvang per  

1 januari 2016 

Omvang per  

31 december 2030 

 
Goedkoop 

 
< € 403 

 
11% 

 
> 11% 

 
Betaalbaar  

 
€ 403 - € 576 

 
60% 

 
> 60% 

 
Bereikbaar 

 
€ 576 - € 618 

 
14% 

 
> 14% 

 
Duur sociaal 

 
€ 618 - € 710 

 
14% 

 
< 14% 

 
Duur 

 
> € 710 

 
1% 

 
<   1% 
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Assetmanagement 
Vanuit het ondernemingsplan is het proces van 
vastgoedsturing leidend gemaakt voor alles 
wat we doen rondom vastgoed. Vanuit het 
proces van vastgoedsturing wordt gericht 
gestuurd op onderhoudsuitgaven en ingrepen 
in de vastgoedportefeuille. In combinatie met 
sturing op het huurbeleid, kwaliteitsbeleid en 
energiebeleid noemen we dit Asset-
management. 
 
Het assetmanagement vormt de verbindende 
schakel tussen strategische organisatie-
doelstellingen en operationele processen. 
Geïnspireerd op het 3-kamermodel heeft 
iedere afdeling een eigen assetmanager. 
De afdeling Wonen heeft een assetmanager 
maatschappelijk rendement die de thema’s 
betaalbaarheid en beschikbaarheid bewaakt. 
De afdeling Bedrijfsvoering heeft een 
assetmanager financieel rendement die de 
waarde van het bezit bewaakt en de 
rendementen van ons vastgoed toetst.  
De afdeling Vastgoed heeft een assetmanager 
vastgoed die een vertaling maakt van het 
ondernemingsplan naar transformatieplan en 
zorgdraagt voor de vertaling naar complex-
plannen. 
De assetmanagers werken afdelingsover-
stijgend samen en zorgen dat de thema’s 
betaalbaarheid, beschikbaarheid, financieel 
rendement en vastgoedkwaliteit met elkaar in 
balans zijn. In 2016 hebben we deze werkwijze 
geïntroduceerd in de organisatie en hebben we 
de medewerkers geworven die hier invulling 
aan geven. 
 
Daarnaast hebben we gewerkt aan het 
opzetten van de investeringsanalyse voor 
vastgoedprojecten. Naast rendement en 
impact op Trivire (betaalbaarheid, beschik-
baarheid en financiële ratio’s), willen we ook 
het aspect maatschappelijk rendement nader 
definiëren. Een werkwijze die geheel nieuw is 
voor de organisatie, en waar we ons in 2017 
verder in zullen ontwikkelen. 
 
Transformatieprogramma 
Om de transformatie van de vastgoed-
portefeuille richting wensportefeuille mogelijk 
te maken zijn ingrepen in de bestaande 
portefeuille nodig. Dit kan zijn door middel van 
sloop/nieuwbouw maar ook door verkoop, 
renovatie of het realiseren van 
energiemaatregelen. 
 
 
 
 

Sloop 
In 2016 zijn de 54 woningen aan het Wiardi 
Beckmanplantsoen na uitverhuizing van de 
bewoners op grond van de erfpachtafspraken 
gesloopt door de gemeente. Door Trivire 
worden hier vervolgens 59 nieuwe sociale 
huurwoningen voor de prijs van € 710 huur per 
maand gerealiseerd. Oplevering vindt plaats in 
de eerste helft van 2017. 
 
Nieuwbouw 
In 2016 is de nieuwbouw van zeven 
eengezinswoningen onder Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap (CPO) aan de 
Nicolaasstraat in Dordrecht opgeleverd. Eind 
2016 zijn ruim 100 nieuwbouwwoningen in 
aanbouw. 
 

 
 
Renovatie 
De grootschalige renovaties in Zwijndrecht van 
de Kapiteinflats en Tomatenplein/Veilingdreef 
zijn bijna voltooid en worden in 2017 
opgeleverd. 
 
Duurzaamheid 
Trivire is actief bezig met duurzaamheid. 
Bijvoorbeeld aansluitingen op het restwarmte-
net, renovaties, het toepassen van warmte-
pompsystemen en PCM-klimaatplafonds. Dit 
zijn plafonds waarin warmte opgeslagen wordt 
en op het juiste moment ook weer wordt 
afgegeven. 
 
Eigen bedrijfsvoering 
Trivire heeft bewust de afgelopen jaren een 
aantal ‘groene’ veranderingen doorgevoerd. Zo 
wordt een deel van ons kantoor verwarmd door 
een houtsnippers (snoei restafval) gestookte 
ketel. In datzelfde deel van ons kantoor maken 
wij ook gebruik van energiezuinige LED-
verlichting en zijn PCM-klimaatplafonds 
geplaatst. Ook liggen op het dak zonnepanelen 
die ons kantoor van elektriciteit voorzien. Een 
andere belangrijke ‘groene’ verandering is het 
onderbrengen van ons serverpark bij een 
extern datacenter. Dit datacenter maakt 
bijvoorbeeld gebruik van een efficiënte 
koelingsmethode en van elektriciteit die 
opgewekt wordt door Nederlandse windparken 
(100% groene energie). 
  

Omschrijving Aantal Type Status Investering

Wiardi Beckmanplantsoen 59 EGW-huur uitvoering € 8.806.000

Nicolaasstraat (CPO) 7 EGW-koop opgeleverd € 328.000

25 EGW-huur

15 zorgw oning

Volgerlanden Oost 

deelgebied B1
10 EGW-koop uitvoering € 406.000

Volgerlanden Oost 

deelgebied B1
uitvoering € 6.272.000
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HVC 
In juni 2012 heeft Trivire een contract getekend 
met afvalverwerker HVC met betrekking tot het 
aansluiten van diverse complexen op het, 
grotendeels nog aan te leggen, restwarmtenet.  
Deze restwarmte ontstaat bij de vuilver-
branding in de HVC-installatie op de Staart te 
Dordrecht. In de eerste nieuwbouwprojecten, 
zoals De Prinsemarij, zijn voorzieningen 
getroffen om aan te sluiten zodra het kan. 
In 2015 zijn de eerste aansluitingen in de 
bestaande bouw gerealiseerd. In 2016 zijn er 
nog enkele aansluitingen tot stand gekomen. 
 
Duurzame bijzondere projecten 
De woningen in de Zomertaling worden 
verwarmd door een individuele warmtepomp 
die gebruik maakt van warmte uit de bodem. 
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van 
warmteterugwinning (ventilatie en douche-
water) en leveren zonnepanelen de elektriciteit 
in de woning. 
 
Verder is de MFA aan de Karel Doormanlaan 
in Zwijndrecht begin 2016 opgeleverd. Het 
bijzondere aan dit complex is het toepassen 
van zonnepanelen op het dak die elektriciteit 
leveren aan woningen in de omgeving door 
middel van de ‘postcoderoos-regeling’. Dit is 
een samenwerking tussen de Drechtse 
Stromen en Trivire. 
 
Een ander in het oog springend project in 2016 
was de renovatie van de veertig eengezins-
woningen in het complex Groen van 
Prinstererplantsoen en omgeving in 
Zwijndrecht. Deze woningen zijn voorzien van 
een compleet nieuwe buitenschil, waarbij de 
gevel, het dak en de vloer hoogwaardig zijn 
geïsoleerd. 
 
Energieprojecten 
Op het gebied van verduurzaming is Trivire op 
verschillende locaties, verspreid over 
Dordrecht en Zwijndrecht, aan de slag om 
bestaande woningen energiezuiniger te 
maken. 
 
Energie-Indexen/labels 
De gemiddelde Energie-Index is in 2016 
gezakt van 2,03 naar 1,97 (1,95 inclusief EMG-
verklaring van het restwarmtenet). Dit komt 

grofweg overeen met een indeling halverwege 
het voormalige energielabel D. 
 
Hiermee is weer een goede stap gezet richting 
ons doel om in 2024 gemiddeld energielabel B 
met een minimum van energielabel C te 
hebben. 
 
In het Convenant Energiebesparing 
Corporatiesector zijn landelijke ambities en 
doelstellingen vastgelegd. Het belangrijkste 
doel daarin is dat de € 2,4 miljoen Nederlandse 
corporatiewoningen in 2021 een gemiddelde 
Energie-Index van 1,25 hebben (voormalig 
energielabel B). Trivire neemt dus extra tijd om 
dit doel te bereiken. 
 
Woonlastenwaarborg 
In 2016 is met de Huurdersparticipatieraad 
Trivire (HPT) afgesproken om de woonlasten-
waarborg als pilot te gebruiken in drie 
projecten. Uitvoering van de projecten zal in 
2017 plaatsvinden. 
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Onderhoud 
De jaarlijkse onderhoudsbegroting bestaat uit 
de volgende componenten: Niet planmatig 
onderhoud (NPO) (reparatie- en mutatie-
onderhoud), contractonderhoud en Planmatig 
onderhoud (PO). In onderstaand overzicht zijn 
voor 2016 begrote en werkelijk gerealiseerde 
onderhoudsuitgaven opgenomen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

bedragen x € 1.000 

Omschrijving 
Begroot 

2016 

Totaal besteed 

2016 

Resultaat 

2016 

Reparatieonderhoud             4.559                 3.972                  587  

Mutatieonderhoud             4.899                 5.551                 -652  

Niet planmatig onderhoud (NPO) totaal             9.458                 9.523                  -65  

        

Contractonderhoud             2.525                 2.329                  196  

        

Planmatig onderhoud (Instandhouding)           10.083                 7.055               3.028  

Planmatig onderhoud (Kwaliteit)                242                    160                   81  

Planmatig onderhoud (Veiligheid)             2.364                    101               2.263  

Planmatig onderhoud (PO) totaal           12.689                 7.317               5.372  

        

Totaal onderhoud           24.672                19.169               5.503  

Activering verbetering volgens 

componentenmethode 1) 
           -3.000      

            21.672                19.169                2.503 

1) Deze activering vindt niet meer plaats door het vervallen van de componentenmethode 

 
Reparatieonderhoud 
De begroting voor reparatieonderhoud is 
opgebouwd op basis van kengetallen uit voor-
gaande jaren. 
 
Het budget voor reparatie-onderhoud is 
afgesloten met een positief resultaat van 
€ 0,6 miljoen. Dit is voor een belangrijk deel 
veroorzaakt door minder renovaties van 
badkamers, keukens en toiletten. 
 
Mutatieonderhoud 
Het mutatieonderhoud sluiten we af met een 
negatief resultaat van € 0,7 miljoen. Ondanks 
de daling van het aantal mutaties is sprake van 
een overschrijding. Gezien de gemiddelde 
leeftijd van ons bezit en de sterk verouderde 
binnenkwaliteit, moeten we rekening houden 
met een toename van de meer complexe en 
kostbare mutaties. Een nadere analyse wordt 
in 2017 uitgevoerd. 
 
Planmatig onderhoud (PO) 
Als gevolg van het tijdelijk stilzetten van het 
energieprogramma, is ook daaraan gekoppeld 
PO niet uitgevoerd. 

 
Een gedeelte van de geplande onderhouds-
werkzaamheden van € 2,1 miljoen zijn als 
gevolg hiervan niet in 2016 uitgevoerd maar 
doorgeschoven naar 2017 en 2018. Dat geldt 
ook voor een groot aantal planmatige 
activiteiten voor de verbetering van de 
veiligheid binnen onze complexen. De 
uitvoering van deze werkzaamheden vergt 
meer voorbereiding dan regulier onderhoud. 
Het gaat om werkzaamheden aan asbest, 
branddoorslag en -overslag, het vervangen 
van houten vloeren en kwaaitaalvloeren voor 
een totaalbedrag van € 2,3 miljoen. 
 
Veiligheid 
Samen met de huurdersvertegenwoordiging en 
de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid hebben 
we de impact bekeken van nieuwe regelgeving 
met betrekking tot brandveiligheid op de 
stallingsmogelijkheden van scootmobiels. 
In 2017 werken we dit verder uit en zullen we 
in een aantal complexen aanvullende maat-
regelen treffen.
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3. Leefbaarheid 

 
Leefbaarheid en Wijkbeheer 
In 2016 is als onderdeel van de reorganisatie 
het nieuwe team wijkregisseurs samengesteld, 
mede door middel van zes succesvolle interne 
sollicitaties. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De nieuwe wijkregisseurs 

 
De wijkregisseurs, sociaal wijkbeheerders en 
huismeesters vinden hun uitvalsbasis in zes 
centrale wijksteunpunten. Met ingang van 2017 
werken zij in Dordrecht vanuit de wijksteun- 
punten aan de Wibautstraat, de Blaauwweg, 
de Noordendijk en het kantoor in het Palet. 
In Zwijndrecht zijn wijksteunpunten aan het 
Gerbandyplein en in de MFA Kort Ambacht. 
Het sluiten van een aantal (kleinschalige) 
wijksteunpunten is een besparing op de 
bedrijfslasten. 
 
Wijkbeheer Nieuwe Stijl 
De werkwijze ‘Wijkbeheer Nieuwe Stijl’ is in 
vrijwel alle wijken geïmplementeerd. 
Uitzondering is het complex P.J. Oudplein en 
Gerbrandyplein (Zwijndrecht). Dit complex 
staat in januari 2017 voor uitrol op de planning. 
In bijna alle wijken kozen bewoners voor het 
gratis basispakket. Daarmee komen bijna alle 
reguliere spreekuren wijkbeheer te vervallen. 
In de Wielen blijft de inzet van de huismeester 
hetzelfde. De dienstverlening in het kader van 
beheer van het woningbezit is vanaf januari 
2017 eenduidig, transparant en gebaseerd op 
dezelfde financiële uitgangspunten. 
 
De complexen De Octant (Dordrecht) en het 
woongebouw aan het Norderstedtplein 
(Zwijndrecht) vormen een uitzonderings-
situatie. Hier kozen bewoners voor het 
pluspakket wijkbeheer. In de wijken Kort 
Ambacht Zuid, Zwijndrecht Noord en het 
Lijnbaangebied kiest Trivire zelf voor meer 
inzet op wijkbeheer om de leefbaarheid op peil 
te houden. 
 
 

Participatie 
Op het gebied van participatie werkten we aan 
het versterken van de al bestaande (in)formele 
participatievormen. Nieuwe ideeën uit brain-
stormsessies en het participatiecongres zijn, 
onder andere door de reorganisatie, nog niet 
geïmplementeerd. Begin 2017 maken we een 
startdocument waarin we beschrijven hoe en 
op welke manier participatie verder 
vormgegeven kan worden (denk bijvoorbeeld 
aan ‘zelfbeheer’ van bewoners). Een eerste 
aanzet daarvoor is het gezamenlijke jaarplan 
van de HPT en Trivire. 
 
Het jaarplan zorgt voor helderheid en inzicht 
over de thema’s en gespreksonderwerpen die 
we gaan behandelen. Hiermee borgen we dat 
de HPT vroegtijdig betrokken wordt bij advies- 
of instemmingplichtige onderwerpen. Overeen-
gekomen is dat in 2017 drie BAG’s (bewoners 
adviesgroepen) tot stand komen. Ook willen wij 
drie klantenpanels organiseren. 
 
De HPT heeft de afgelopen periode positief 
geadviseerd over het portefeuilleplan, het 
huur- en het energiebeleid. Met hen zijn ook de 
ontwikkelingen rond leefbaarheid en de uitrol 
van nieuwe schoonmaakprogramma’s bespro-
ken. Besloten is dat de HPT in 2018 een 
belangrijke rol vervult bij het uitkeren van de 
jaarlijkse bijdragen aan bewonerscommissies. 
 
Meetinstrument op leefbaarheid 
Trivire wil de leefbaarheid in buurten en wijken 
op peil houden. De methode om dit te meten is 
nog niet beschreven. Er is behoefte aan een 
‘nulmeting’ op dit gebied om te voorkomen dat 
besluiten over extra inzet in wijken gebaseerd 
wordt op subjectieve ervaringen. We 
onderzoeken de mogelijkheden om in 2017 
een helder beeld te hebben over al onze 
wijken. Hierna kan objectief bepaald worden 
op welke manier we onze leefbaarheids-
inspanningen en -budget verdelen. 
 
Project Kort Ambacht en Noord (KAN) 
Platform31 heeft de gemeente Zwijndrecht, 
Woonkracht10 en Trivire begeleid bij het 
uitwerken van de lokale prestatieafspraken op 
het gebied van leefbaarheid in de wijken Kort 
Ambacht en Noord. Met als vertrekpunt een 
‘foto van het leefklimaat’ van betreffende 
wijken (waarbij alle gegevens in kaart zijn 
gebracht), was een verkenning van mogelijke 
interventies het doel. 
Deze interventies zijn in november 2016 
gepresenteerd aan de gemeenteraad en de 
bestuurders van Woonkracht10 en Trivire. 

https://www.trivire.nl/uploads/tx_news/Wijkregisseurs_december_2016_web.jpg


15 Trivire jaarverslag 2016  12 april 2017 

 

Uitgangspunt is een gedeelde en gezamenlijke 
inzet om leefbaarheidsproblemen in een aantal 
aandachtswijken aan te pakken. 
In het komende jaar gaan we met een aantal 
maatregelen aan de slag. Bewoners en 
samenwerkingspartners worden hierbij 
vanzelfsprekend betrokken. 
 
Afstemmingsoverleg Krispijn 
Dit afstemmingsoverleg is ontstaan vanuit het 
stimuleringsprogramma ‘Dordt West in Balans’ 
dat liep tot en met 31 december 2016. Door 
veranderingen in wet- en regelgeving en aan-
scherpen van kerntaken, hebben we een deel 
van het stimuleringsprogramma per  
1 januari 2015 geborgd in het reguliere proces. 
Besloten is dit overleg voort te zetten. De uit-
wisseling van wat binnen de verschillende 
betrokken partijen speelt en de onderlinge 
afstemming heeft een meerwaarde in deze 
wijk. 
 
Convenant overlast en ondermijning 
In maart 2013 is het Convenant 
Samenwerkingsverband ‘Aanpak Overlast en 
ondermijning Dordrecht’ getekend. Dit 
convenant beschrijft de samenwerking met 
betrekking tot intensieve overlastsituaties en 
geeft concrete kaders voor de werkwijze van 
de Kerngroep Overlast en het 
Handhavingsteam. Het convenant loopt 
binnenkort af en moet opnieuw worden 
gesloten. In de regiegroep is besloten het 
convenant in de basis niet te wijzigen. Wel 
wordt het convenant geactualiseerd qua 
werkwijze, terminologie en benamingen. 
Tot slot zal ook een verbreding doorgevoerd 
worden waarbij fraude en ondermijning 
expliciet benoemd worden. 
 
Trivire Tientje 
Met de invoering van de Woningwet 2015 is 
sponsoring niet langer toegestaan. Per 
1 januari 2016 is deze dan ook beëindigd. 
Wat we nog wel hebben is het Trivire Tientje. 
Hiermee wil Trivire het budget dat beschikbaar 
is voor activiteiten in en om de woning op een 
eerlijke en eenduidige manier voor alle 
huurders beschikbaar stellen. Hiermee wordt 
de betrokkenheid en inzet bij de wijken, 
woonomgeving en buren ondersteund. 
Aanvraagformulieren zijn beschikbaar via de 
website. Daar zijn ook de spelregels 
opgenomen. De HPT ontvangt een overzicht 
van de uitgaven en heeft daarmee een toetsing 
achteraf. 
 
 
 
 

Werkelijke kosten Trivire versus norm 
Volgens de Woningwet 2015 zijn de uitgaven 
voor leefbaarheid gemaximeerd op € 126,25 
per vhe in 2016. In 2014 en 2015 waren de 
uitgaven voor leefbaarheid respectievelijk 
€ 195 en € 154 per vhe. In 2016 zijn de 
werkelijke kosten € 153 per vhe. 
We streven ernaar om de kosten binnen de 
wettelijke norm te krijgen. Wel komen we 
tegelijkertijd met de gemeente tot de conclusie 
dat in bepaalde gebieden meer inzet nodig is. 
Momenteel ligt een adviesaanvraag bij de OR 
om de functie van sociaal wijkbeheerder per 
1 januari 2018 te beëindigen. 
Het definitieve effect op de kosten van 
leefbaarheid blijkt vanaf 2018. 
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4. Dienstverlening 

 
Klantvisie en klantbediening 
De Trivire klantvisie gaat uit van een vraag- en 
klantgestuurde klantbenadering. Processen en 
klantbediening zijn ingericht volgens de 
behoefte(n) van de klant en de eigen kaders 
voor klantgericht, efficiënt en effectief 
handelen. Dit betekent tegelijkertijd meer 
aandacht voor digitaliseren in combinatie met 
(waar nodig) meer inzet op persoonlijk contact. 
In 2017 wordt de klantvisie geactualiseerd. 
 

Klant Contact Centrum (KCC) 
Het KCC gaat op 1 januari 2018 officieel van 
start. Om dit goed te doen vinden in 2017 de 
volgende acties plaats: 

 Alle functies voor het KCC zijn ingevuld 
(vast en flexibel). De taken van de huidige 
medewerkers van de balie en de 
reparatielijn worden samengevoegd en zij 
worden door een ontwikkeltraject 
klaargestoomd voor de functie KCC-
medewerker. 

 Implementatie van het softwaresysteem 
Malengo dat faciliteert in de (online) 
dienstverlening. 

 Inrichten van de kennisbank met een 
gestructureerd overzicht van kennisitems, 
vragen en antwoorden. Deze kennisbank 
gaat dienen als bron voor de informatie-
verstrekking naar de klant. 

 Onderzoeken of het aanschaffen van een 
nieuwe telefooncentrale nodig is. 

 
Vanuit het uitgangspunt ‘van intern op orde 
naar extern voor de klant’, kiezen we ervoor 
om de softwaresystemen van Malengo 
gefaseerd te implementeren. Zo bedienen we 
de klant optimaal. Medewerkers kunnen eerst 
vertrouwd raken met de systemen en werken 
vanuit een eerste en tweede lijns principe. Pas 
daarna krijgt de klant direct toegang tot 
gegevens en selfservice mogelijkheden.  
Het werken vanuit een eerste en tweede lijns 
principe vraagt een andere samenwerking en 
inspanning van de medewerkers die werkzaam 
zijn binnen de primaire klantprocessen dan 
voorheen. Pas in fase 2 (november 2017 – 
maart 2018) worden de selfservice mogelijk-
heden beschikbaar gesteld voor de huurder in 
het klantportaal. De selfservice scenario’s en 
de inhoud van de kennisbank worden op 
dezelfde wijze getoond voor de huurder als 
voor de KCC-medewerker. Hierdoor krijgt de 
klant steeds meer regie en stimuleren we 
snelle online dienstverlening en zelfredzame 
huurders. 
 
 

Doelen KCC 
De start van het KCC en de implementatie van 
Tobias AX was later dan gepland. Daardoor 
zijn de doelen uit de klantvisie 2015 niet 
haalbaar gebleken binnen het geplande 
tijdspad. Realisatie van de doelen schuift op 
met één jaar. Dit betreft: 

 één ingangsprincipe 

 80% afhandeling eerste lijn 

 in 1x goed, zowel eerste als tweede lijn 

 klanttevredenheid 80% per 1 januari 2019 

 klantvriendelijkheid 90% per 1 januari 2019 

 70% afhandeling digitaal per 1 januari 2021 
 

Klanttevredenheid 
In mei 2016 is gestart met een nieuwe 
systematiek van het meten van de 
klantwaardering (after sales). Vanaf die datum 
wordt structureel de klantwaardering in het 
reparatieonderhoud en het mutatieproces 
gemeten. De onderzoeksgegevens worden 
gebruikt voor externe verantwoording in de 
Aedes benchmark en sturing op de verbetering 
van de dienstverlening. 
 

De Aedes benchmarkscore voor het 
prestatieveld huurdersoordeel wordt bepaald 
door het rapportcijfer van huurders over de 
dienstverlening in het mutatieproces (het 
oordeel van de nieuwe en de vertrokken 
huurders) en de dienstverlening in het 
Dagelijks Onderhoud (DO) (huurders met een 
reparatieverzoek). Daarnaast is er een aantal 
optionele indicatoren die niet bijdragen aan de 
eindscore maar wel opgenomen kunnen 
worden om te leren van de prestaties van 
andere corporaties. In de hele sector is de 
klantwaardering onder nieuwe huurders in 
2016 verbeterd (+0,2). De overige indicatoren 
zijn ongeveer gelijk gebleven. De stijging is 
vooral het gevolg van een betere score onder 
grotere corporaties. Toch scoren vooral de 
kleinere corporaties beter dan de grotere 
corporaties. Vergeleken met het landelijk 
gemiddelde scoort Trivire goed. In vergelijking 
met corporaties van eenzelfde grootteklasse, 
zelfs opvallend goed. 
 
  Trivire Referentie 

sector 
Referentie 
grootte-
klasse 

Score 
Trivire 

Prestatieveld 
huurdersoordeel       B 

Nieuwe 
huurders 7,6 7,5 7,4 B 

Huurders met 
reparatie-
verzoek 7,7 7,4 7,4 B 

Vertrokken 
huurders 8,0 7,2 7,2 A 

Score Trivire + referentie sector prestatieveld klantwaardering 
Aedes benchmark (Bron: Aedes benchmark, 2016) 
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Naast de externe verantwoording gebruiken 
we de resultaten van de klantmetingen voor de 
directe sturing op de verbetering van de 
dienstverlening. Hiervoor zoeken we 
structureel contact met klanten die Trivire met 
een onvoldoende beoordelen. De oorzaak 
wordt geregistreerd en eventueel alsnog een 
oplossing geboden of het proces aangepast. 
De uitkomsten van deze terugbelacties worden 
gedeeld en besproken met de functionarissen 
in de tweede lijn. 

 

 
 
Klantwaardering after-sales onderzoek, Voor mei 2016 oude 
meting (Bron: Trivire). Na mei 2016 nieuwe meting 
reparatieonderhoud en mutatieproces. (Bron: 3WA) 

 
Benchmarking 
Op 24 november 2016 is de derde editie van 
de Aedes benchmark gepresenteerd. De 
Aedes benchmark biedt de mogelijkheid de 
onderlinge prestaties van corporaties te 
vergelijken. Het is uitgegroeid tot een 
belangrijk onderdeel van maatschappelijke 
verantwoording over de prestaties binnen de 
sector. Daarnaast heeft het zich ontwikkeld tot 
een platform waarbinnen corporaties in staat 
worden gesteld te leren van elkaars prestaties. 
In de nieuwste benchmark was 88% van de 
corporaties vertegenwoordigd met ten minste 
één prestatieveld. 
Op dit moment is alleen over de prestatie-
velden ‘huurdersoordeel’ en ‘beïnvloedbare 
bedrijfslasten’ een eindscore beschikbaar.  
Op termijn wil men ook voor de overige 
prestatievelden tot een eindscore komen. 
De eindscore bestaat uit een A, B of C per 
prestatieveld, waarbij A de kopgroep, B de 
middengroep en C de staartgroep is. 

De score voor Trivire is BC. Ondanks het feit 
dat Trivire het opvallend goed doet in 
vergelijking tot corporaties van eenzelfde 
grootte klasse, scoort Trivire een B voor het 
huurdersoordeel en een C voor de beïnvloed-
bare netto bedrijfslasten. Dit leidt tot de 
kwalificatie ‘voor de staartgroep’. 
Naast de score is vooral de benchlearning van 
belang, ofwel wat leren we van de uitkomsten. 
 
Concreet hebben we voor 2017 al het 
volgende voorbereid: 
1. In samenwerking met Aedes organiseren 

van een regionale benchlearning sessie. 
2. Instellen van een intern benchmarkteam. 

Deze gaat een centrale coördinerende rol 
spelen bij het toepassen van de 
benchmarksystematiek, het krijgen van 
relevante kennis en inzichten voor de 
organisatie en vergroten van 
kostenbewustzijn in de organisatie. 

 
ICT benchmark 
Naast de Aedes benchmark is in 2016 de ICT 
benchmark woningcorporaties (wTCO) 
uitgevoerd. Er hebben 27 corporaties 
deelgenomen, waaronder Trivire. 
Voor ons was het doel een eerste indicatie te 
krijgen van niet alleen de kosten, maar ook 
een beeld over de kwaliteit. 
Ook in 2017 zullen we deelnemen aan deze 
benchmark. Waar mogelijk proberen we een 
verdiepingsslag te maken op het onderdeel 
kwaliteit. 
 
VvE beheer 
Trivire had in 2016 29 VvE’s. Het beheer 
hiervan is ondergebracht bij externe partijen. 
Daar vinden ook de klantcontacten plaats. 
 
Huurcommissie 
Er zijn in 2016 vier Huurcommissiezaken 
ingediend. Bij twee zaken is Trivire in het gelijk 
gesteld (uitspraak: servicekosten blijven het-
zelfde, overeengekomen huurprijs wijzigt niet). 
Eén zaak is ingetrokken door de huurder. 
Eind 2016 was nog een zaak in behandeling bij 
de Huurcommissie. Deze zaak is eind 
november 2016 ingediend. 
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Geschillencommissie 
In 2016 zijn bij de Geschillencommissie Zuid-
Holland tien geschillen ingediend. Hiervan zijn 
vier geschillen niet ontvankelijk verklaard en 
zes geschillen behandeld. In vijf gevallen was 
de uitspraak van de commissie ‘ongegrond’. 
Eén geschil is eind 2016 ingediend. De 
uitspraak volgt in 2017. Hieronder een 
overzicht van de geschillen en uitspraken. 
 
Klacht-
nummer 

Korte inhoud van de klacht Advies 

2016-14 
Klager krijgt een rekening voor 
een stekkerdoos. 
 

ongegrond 

2016-20 
Te hoge afrekening 
stookkosten. 
 

ongegrond 

2016-31 

Klager wil graag 
schadevergoeding omdat zijn 
schotel moest worden 
verplaatst. 
 

ongegrond 

2016-36 
Er vindt slecht communicatie 
en onderhoud plaats. 
 

ongegrond 

2016-47 
Overlast en schade door vocht. 
 

ongegrond 

2016-76 

Er zijn klachten over de 
fietsenstalling en de mogelijk-
heid om de accu op te laden. 
 

Uitspraak 
in 2017 
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5. Jaaractiviteiten 2016 
 
Ondernemingsplan en jaarplan 
Ons ondernemingsplan 2016–2020 beschrijft 
onze activiteiten zoals de focus op onze kern-
taken, de samenwerking met onze huurders en 
de samenwerking met de gemeenten en 
andere partners. In het jaarplan 2016 zijn 
nevenstaande ambities en doelstellingen 
opgenomen. Die zijn al voor een belangrijk 
deel gerealiseerd. In de statuskolom is een 
verwijzing opgenomen naar de bijbehorende 
toelichting per activiteit. In dit hoofdstuk leggen 
we verantwoording af over hoe we in 2016 
invulling gaven aan de doelstellingen uit het 
jaarplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Thema: Activiteiten: Status 

    
 Besturings-

filosofie 
Implementatie Woningwet 
2015 

1 

  

Portefeuilleplan: 
wensportefeuille en 
transformatie 

2 

  Portefeuilleplan: facetbeleid 3 

  
Investeringen: 
investeringsstatuut 

4 

  Investeringen: ICT 4 

  

Financieel beleidskader: 
reglement financieel beleid 
en beheer 

5 

  
Financieel beleidskader: 
kaderbrief 

5 

  

Vastgoedsturing 
organisatorisch 
geïmplementeerd 

6 

  
Risicomanagement 
geïmplementeerd 

7 

    
 

Klantvisie 
Klant Contact Centrum 
(KCC) operationeel 

8 

  Implementatie klantportaal 8 

  Projectplan KCC 8 

  Inrichtingsplan KCC 8 

  Opleiding medewerkers KCC 8 

    
 Organisatie-

verandering 
Procesinrichting 9 

  
Organisatieplan 2016-2018 
(met functiehuis) 

10 

  
Eerste reorganisatiefase 
afgerond 

10 

  
Ontwikkeling medewerkers 
en leidinggevenden 

10 

    
 Informatie-

voorziening 
Op orde brengen basis ICT 11 

  Keuze BIS afgerond 12 

  Nieuw BIS geïmplementeerd 12 

  Op orde brengen basisdata 13 

  
Op orde brengen 
managementinformatie 

14 

  

Ondersteuning 
vastgoedsturing en 
financiële sturing met 
software 

4 

  
Ondersteuning KCC met 
software en website 

8 

 Op schema 
 Aandacht nodig 
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1. Woningwet 2015 
De omgeving waarin Trivire werkt verandert 
voortdurend. Een belangrijke wijziging was de 
invoering van de Woningwet 2015. 
De implementatie van de uit deze wet 
voortkomende veranderingen is binnen de 
daarvoor geldende termijnen gerealiseerd. 
In 2017 zal vooral de implementatie van de 
administratieve scheiding nog volop de 
aandacht vragen. 
 
Onze strategische doelstellingen uit het 
ondernemingsplan zijn in het portefeuilleplan 
voor zowel de DAEB-portefeuille als de niet-
DAEB-portefeuille verder doorvertaald naar 
doelstellingen voor de vastgoedportefeuille. 
Het voorliggende ontwerp scheidingsvoorstel 
DAEB en niet-DAEB van Trivire sluit hierop 
aan. Het ontwerp scheidingsvoorstel is tot 
stand gekomen in samenspraak met de 
huurders-vertegenwoordiging en de drie 
gemeenten waarin we werkzaam zijn. Zij 
hebben allen een positieve zienswijze 
afgegeven op het voor dat doel geschreven 
‘Consultatiedocument scheiding DAEB en niet-
DAEB’. 
 
Het ontwerp scheidingsvoorstel geeft inzicht in: 

 De fundamentele keuzes die Trivire maakt 
ten aanzien van haar vastgoedstrategie 
die tot uitdrukking komen in de wensporte-
feuille; 

 De effecten op de wensportefeuille 
vanwege de beleidskeuzes van de 
gemeenten die hebben geleid tot een 
uitvoeringsportefeuille in het kader van de 
PALT-afspraken; 

 De financiële haalbaarheid van het 
ontwerpvoorstel;  

 De hoogte van de interne lening van de 
DAEB-tak aan de niet-DAEB-tak en de 
allocatie van vermogen van de DAEB-tak 
en de niet-DAEB-tak. 

 
We concluderen dat het voorgelegde 
scheidingsvoorstel logisch voortvloeit uit de 
strategische overwegingen in het portefeuille-
plan, en dat het scheidingsvoorstel in 
combinatie met de keuze voor een administra-
tieve scheiding goed uitvoerbaar is. Uit de 
financiële toetsing komt naar voren dat zowel 
de DAEB-portefeuille als de niet-DAEB-
portefeuille levensvatbaar en zelfstandig 
financierbaar zijn. 
 
Met dit ontwerpvoorstel denken we te voldoen 
aan de basisprincipes voor een structureel 
gezonde situatie na scheiding: 
 
 

 Heldere Governance voor beide takken; 

 Verankering strategie en volkshuis-
vestelijke opgave; 

 Bescherming van het maatschappelijk 
vermogen; 

 Structurele levensvatbaarheid en financier-
baarheid van de zelfstandige DAEB-tak en 
niet-DAEB-tak na scheiding. 

 

2. Portefeuilleplan 
Het portefeuilleplan is in 2016 vastgesteld en 
goedgekeurd. Inmiddels is volop aandacht 
voor de op dit plan gebaseerde transformatie. 
Deze opgave is vertaald naar de 
meerjarenbegroting 2017 – 2026. 
 
3. Facetbeleid 
Het huur- en energiebeleid zijn in 2016 vast-
gesteld en goedgekeurd. Voor 2017 staat het 
aan- en verkoopbeleid en het onderhouds-
beleid (actualisatie) op de agenda. 
 
Met het schrijven van het energiebeleidsplan is 
de basis gelegd om verder invulling te geven 
aan één van de in het ondernemingsplan 
genoemde kernopgaven: ‘We zorgen voor 
duurzaamheid en energiebesparing in onze 
vastgoedvoorraad’. Trivire geeft hierin aan dat 
ze haar vastgoed wil verduurzamen door 
middel van energiebesparende maatregelen, 
maar ook wil werken aan bewustwording bij 
medewerkers en bewoners. 
 
4. Het investeringsstatuut 
In 2016 is het investeringsstatuut vastgesteld 
en goedgekeurd waarmee onze besluiten voor 
investeringen in vastgoed getoetst kunnen 
worden aan een aantal kwalitatieve en 
kwantitatieve criteria, waardoor een betere 
sturing, controle, evaluatie en externe 
verantwoording van het gevoerde 
investeringsbeleid mogelijk is. Daarnaast 
kunnen risico’s (h)erkend en geminimaliseerd 
en kansen benut worden. 
Maatschappelijke ontwikkelingen maken het 
voor woningcorporaties – private 
ondernemingen met een maatschappelijke 
visie en missie – een steeds grotere uitdaging 
om te investeren in datgene waar zij voor 
staan: het bieden van betaalbare huisvesting 
voor diegenen die daarin zelf niet kunnen 
voorzien. Van deze woningcorporaties wordt 
wel verwacht dat zij prestaties leveren en ook 
blijven leveren. Niet alleen wat corporaties 
doen, ook hoe zij dat doen, is voortdurend 
onderwerp van maatschappelijke en politieke 
aandacht. 
De kwaliteit van bestuur en toezicht ligt 
voortdurend onder een vergrootglas. 
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5. Het reglement ‘financieel beleid en beheer’ 
Het reglement ‘financieel beleid en beheer’ is 
in 2016 vastgesteld en goedgekeurd. 
 
6. Vastgoedsturing 
Bij de vormgeving van de Woningwet 2015 
heeft ook de vastgoedsturing vorm gekregen.  
Daarbij is gekozen voor een hybride model van 
vastgoedsturing. Zie verder Assetmanagement 
in hoofdstuk Vastgoed. 
 
7. Risicomanagement 
De hoofdlijnen en beleidsuitgangspunten voor 
het risicomanagement binnen Trivire zijn 
beschreven en worden in 2017 vastgesteld.  
 
Trivire streeft een open cultuur na waarin 
risico’s bespreekbaar zijn, medewerkers zich 
verantwoordelijk voelen informatie te delen 
over risico’s en waarin (pro)actief risico-
management wordt gewaardeerd. Bestuur en 
management van Trivire zien erop toe dat de 
gewenste cultuur en het risicobewustzijn 
worden geconcretiseerd in herkenbare 
aspecten zoals gewenst gedrag, de invulling 
van de risicobereidheid en risicotolerantie. 
 
Risicomanagement is bij Trivire als volgt 
gedefinieerd: ‘het continu en systematisch 
doorlopen van de organisatie en zijn 
activiteiten op risico’s om op basis hiervan 
bewust risico’s te nemen, de kans op risico’s te 
verkleinen of de gevolgen ervan te beperken’. 
 
Risicomanagement gaat niet alleen om het 
wegnemen van gevaren maar ook om het 
realiseren van kansen. Om kansen te 
realiseren moet in kaart worden gebracht wat 
eventueel mis kan gaan. Ondernemen is risico 
nemen. Het gaat erom de risico’s goed in kaart 
te brengen, beheersmaatregelen te nemen en 
bij de uitvoering goed de vinger aan de pols te 
houden. Daarbij beperkt Trivire zich niet alleen 
tot de eigen omgeving en organisatie maar 
kijkt ook naar de externe omgeving. 
 
In 2016 is vervolg gegeven aan de integrale 
benadering van het risicomanagement. Daarbij 
is als doel gesteld: ‘het implementeren van 
risicomanagement door risicobewustzijn te 
creëren bij de medewerkers, de risicodialoog 
te faciliteren en afspraken te maken over het 
blijvend toepassen van risicomanagement.’ 
Trivire heeft zich bij de opzet van dit proces 
laten begeleiden door het Nederlands 
Adviesbureau Risicomanagement, waarbij de 
afstemming tussen de te realiseren doelstel-
lingen en het risicomanagement centraal staat. 
 

In het voorjaar zijn als eerste de risico’s 
geïnventariseerd. Vervolgens zijn workshops 
gehouden waarin de risico’s zijn 
gecategoriseerd en in klassen ingedeeld (zie 
onderstaande tabel). Door interne 
omstandigheden rondom de reorganisatie is 
het project tijdelijk ‘on hold’ gezet. 
 
Met ingang van de 1e Viermaandsrapportage 
2017 zal door de risico eigenaren 
gerapporteerd worden over de top risico’s, de 
getroffen beheersmaatregelen en de nog door 
te voeren verbeteracties. 
 
Verder zal in 2017 het beleidskader van risico-
management worden herijkt (het risicobeleid). 
 
WSW 

Voor de beoordeling door het WSW zijn de 24 
business risks in 2016 door Trivire organisatie-
breed ingevuld en vóór de bespreking met het 
WSW met de RvC behandeld. De beoordeling 
van het WSW was positief. Deze rapportage 
wordt in 2017 geïntegreerd in het reguliere 
risicomanagement van Trivire. 
 

 
 
8. Klant Contact Centrum (KCC) 
Zie verder hoofdstuk Dienstverlening. 
 
9. Procesinrichting 
Lean is onderdeel van de normale bedrijfs-
voering van Trivire. 
Zie verder hoofdstuk 6. 
 
10. Reorganisatie 
Per 1 juli 2016 is de eerste fase van de 
reorganisatie bij Trivire doorgevoerd. In 2017 
zal nog een reorganisatie bij de afdeling 
Wonen (Leefbaarheid) worden doorgevoerd. 
Inmiddels heeft de organisatie ‘de weg naar 
boven’ weer gevonden. 
Zie verder hoofdstuk 6. 
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11. Basis ICT 
Het op orde brengen van de basis ICT is door 
het outsourcingsproject (serverpark en het 
bijbehorende beheer) en de selectie van het 
Bedrijfs Informatie Systeem (BIS) nog steeds 
actueel. Zie verder hoofdstuk 6. 
 
12. Nieuw Bedrijfs Informatie Systeem (BIS) 
De keuze voor het nieuwe BIS is in 2016 
afgerond. In januari 2017 is met de 
implementatie gestart. De geplande livegang is 
2 oktober 2017. 
 
13. Datakwaliteit 
Het op orde brengen van de basisdata heeft de 
aandacht van alle afdelingen binnen Trivire. 
In het 2

e
 kwartaal 2016 is een werkgroep 

samengesteld met als doel om alle activiteiten 
in het kader van de datakwaliteit beter op 
elkaar af te stemmen. Als specifieke 
onderdelen van genoemde data noemen we 
energielabels, woningwaarderingspunten, 
technische gegevens. 
 
14. Managementinformatie 
De kwaliteit van de managementinformatie en 
het proces van totstandkoming van deze 
rapportages heeft in 2016 volop de aandacht 
gehad. Er wordt vooral ingezet op planning, 
samenwerking en tijdig bijsturen. Voor zowel 
de begroting, de jaarrekening en de 
viermaandsrapportage zijn werkgroepen 
samengesteld die het proces begeleiden. Bij 
de werkgroepen zijn de medewerkers 
betrokken die een belangrijke rol spelen bij de 
totstandkoming van de verschillende 
documenten. De grootste stappen zijn in 2016 
gezet. In 2017 wordt de kwaliteit verder 
ontwikkeld. 
 
Nieuw huurprijsbeleid geïmplementeerd 
Trivire heeft in 2015/2016 in goed overleg met 
de stakeholders een nieuw huurprijsbeleid 
ontwikkeld die sterker dan voorheen stuurt op 
betaalbaarheid en beschikbaarheid. 
Zie verder Hoofdstuk 1. 
 
Prestatieafspraken 
Conform de woonstrategie ligt de focus van het 
regionale woonbeleid op: 

 Een regio met meer kwaliteit. Het gaat 
daarbij zowel om woonkwaliteit als om de 
kwaliteit van de woonomgeving. De sturing 
op verbetering van kwaliteit en het 
toevoegen van nog ontbrekende 
kwaliteiten, is belangrijker dan sturen op 
aantallen. Een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat, voldoende 
werkgelegenheid, goede voorzieningen, 
een duurzame regio en voldoende 

beschikbaarheid en keuzevrijheid in de 
woningvoorraad dragen daaraan bij. 

 Meer op de bestaande voorraad dan 
alleen op de nieuwbouw. 

 Voldoende beschikbaarheid en betaalbaar-
heid van het woningaanbod voor de 
doelgroep, gerelateerd aan goede 
leefbaarheid in de wijken. 

 Voldoende aandacht voor de leefbaarheid 
in de zwakkere gebieden en voor de 
kwetsbare groepen. 

 
De regionale afspraken en doelstellingen 
werden in Deel III van PALT door corporatie en 
gemeente gezamenlijk lokaal verder 
uitgewerkt. 
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6. Organisatie en governance 
 

Organogram 

 
 

Organisatieontwikkeling 
In 2015 heeft Trivire gekeken naar de eigen 
organisatie in een veranderende maatschappij. 
Hoe kunnen we efficiënter en effectiever 
werken en onze klant optimaal bedienen? Er is 
een reorganisatieplan opgesteld. De eerste 
fase hiervan is 1 juli 2016 ingevoerd. De 
reorganisatie richtte zich op een nieuwe 
organisatiestructuur, een meer proces-
gestuurde organisatie en inkrimping van het 
aantal fte. Om de gevolgen van de 
reorganisatie voor de medewerkers goed te 
regelen, is met de vakbonden een sociaal plan 
afgesproken. 
 

In 2016 zijn we organisatiebreed gestart met 
procesverbetering op basis van de lean-
methodiek. Na een eerste fase met externe 
ondersteuning en opleiding hebben in de loop 
van het jaar eigen medewerkers de training en 
coaching op zich genomen. Door het werk 
anders te organiseren en soms te 
automatiseren of uit te besteden, kunnen we 
het werk beter doen met minder mensen. 
In 2017 zullen we ter ondersteuning en 
kennisverbreding de procesbeschrijvingen ook 
digitaliseren. 
 

 
 
 
 

Trivire is in transitie 
Wij zijn onderweg onszelf te ontwikkelen van 
een activiteitengerichte- naar een 
procesgerichte organisatie. De doelstelling is 
om over een paar jaar een organisatie te zijn 
die ketengericht samenwerkt. Om meer 
procesgericht te worden, is al veel tijd en 
aandacht besteed aan procesgericht denken 
en handelen (lean), duidelijkheid rond taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden en 
zijn proceseigenaren en procesbeheerders 
benoemd. 
 
Samen met het cultuurtraject van 
eigenaarschap, open communicatie, een 
lerende organisatie willen zijn en samen-
werken, heeft het procesdenken in 2016 een 
grote vlucht genomen binnen Trivire. In 2017 
worden de ondersteunende systemen 
geïmplementeerd om procesmatig denken en 
handelen te stimuleren. Dit alles met als doel 
onze klanten beter en efficiënter te kunnen 
helpen. 
 
Tegelijkertijd zetten we de stap om meer 
ketengericht te gaan samenwerken. Bij het 
neerzetten van het nieuwe functiehuis heeft 
ketenregie aandacht gehad in de 
functieprofielen van medewerkers. Er zijn 
ketenregisseurs aangesteld om samen met 
stakeholders meerwaarde te creëren voor de 
mensen in de Drechtsteden. Deze aandacht 
voor ketenregie heeft zich bijvoorbeeld al 
vertaald in het creatief kijken naar een 
leegkomende plint in het Sterrenwiel aan het 
Dalmeijerplein. Een aantal voorzieningen, die 
in die plint gehuisvest waren, dreigde te 
verdwijnen. Dit is door intensieve 
samenwerking met onder andere de gemeente 
Dordrecht, zorgpartijen en bewoners 
omgebogen naar meerwaarde voor de wijk en 
het uitbreiden van diensten aan bewoners. 
 
Daarnaast speelt Trivire een toonaangevende 
rol bij het maken van ketenafspraken rond het 
huisvesten van bijzondere doelgroepen in de 
regio. Dat doe je met elkaar. Daar zijn wij van. 
Dat kunnen we en willen we niet alleen. De 
mensen in de Drechtsteden zijn erbij gebaat 
dat gemeenten, woningcorporaties en zorg-
instelling samen optrekken om passende 
huisvesting te verzorgen voor deze diverse 
groep mensen. Hierbij hebben we ook een 
verantwoordelijkheid om de beschikbaarheid 
van het wonen te blijven borgen voor reguliere 
woningzoekenden. Met elkaar, in de keten, op 
zoek naar een duurzaam samenwerkings-
model. 
 
 

https://www.trivire.nl/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=3105&md5=934b882613f6b7e85b5a37de0c690feb313042fb&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters[1]=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters[2]=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters[3]=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
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Stakeholdersbijeenkomst 
Op 2 november 2016 was de Relatiemiddag 
Trivire 2016. Thema was dit jaar duurzaam-
heid. De opkomst met 45 aanwezigen was 
goed. Er was sprake van een zeer gemêleerde 
groep. Deze diversiteit zorgde voor een 
inhoudelijk gesprek dat er toe deed. 
 
Samenwerkingen 
 
Erkend leerbedrijf 
Sinds 2012 is Trivire een erkend leerbedrijf 
voor de functie ‘middenkaderfunctionaris 
bouw’. 
 
Koopgarant® en Koopcomfort® 
Trivire is licentiehouder van Koopgarant® en 
Koopcomfort®. Deze producten worden 
gevoerd door de stichting Opmaat in 
Amersfoort en zijn bedoeld om een brug te 
slaan tussen de huur- en de koopmarkt. 
 
Corporatie Starterslening (CSL) 
Trivire heeft geld voor de Corporatie 
Starterslening opzij gezet bij het Stimulerings-
fonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeen-
ten (SVn). De Corporatie Starterslening onder-
steunt starters bij de aankoop van hun eerste 
woning. Per 1 januari 2017 wordt deze faciliteit 
beëindigd. 
 
Landelijk Hofjesberaad 
Op instigatie van de toenmalige wethouder van 
Dordrecht, de heer J.W. Spigt, is de 
Wilhelmina Stichting toegetreden tot het 
Landelijk Hofjesberaad. Dit beraad is een 
platform waarin de eigenaren/beheerders van 
hofjes elkaar ontmoeten, kennis delen en 
informatie uitwisselen. Met de fusie tussen de 
Wilhelmina Stichting en Trivire in 2012 en het 
verdwijnen van de Wilhelmina Stichting is het 
lidmaatschap overgegaan op Trivire. 
 
Stichting Woonkeus Drechtsteden 
Trivire participeert samen met alle andere 
regiocorporaties in Woonkeus Drechtsteden. 
Jaarlijks moet Woonkeus een begroting 
indienen. 
Na goedkeuring door de deelnemers is de 
jaarlijkse bijdrage per deelnemer bekend. 
Binnen Woonkeus wordt geen eigen vermogen 
gevormd. 
 
Omvang van de organisatie 
De formatie van Trivire was 159 medewerkers 
(143,4 fte) op 31 december 2016. 
Ultimo 2015 hadden we nog 186 medewerkers 
(167,4 fte). De reorganisatie leidt tot een 
vermindering met 24,3 fte. Vier medewerkers 
zijn met pensioen gegaan. 

De meeste medewerkers hebben een vaste 
aanstelling, vijf medewerkers hebben een 
tijdelijke aanstelling. 
Binnen Trivire zijn meer vrouwen dan mannen 
werkzaam: 89 vrouwen en 70 mannen. De 
gemiddelde leeftijd bedraagt ruim 47 jaar. 
De verdeling in leeftijdscategorieën is: 
 

Leeftijd 25-
34 

jaar 

35-
44 

jaar 

45-
54 

jaar 

55- 
64 

jaar 

65 jaar 
en 

ouder 

aantal 18 32 64 44 1 

 
Verzuim, Preventie en Re-integratie 
Het gemiddelde verzuim van Trivire over 2016 
bedroeg 4,13%. Dit is een daling van 1% ten 
opzichte van het verzuim van 2015 (5,14%). 
Trivire zit met het percentage op het landelijk 
gemiddelde. Dit betekent niet dat we niet meer 
actief sturen op verzuim. Sturen op verzuim is 
een proces dat door blijft gaan. 
De leidinggevenden binnen Trivire zijn 
verantwoordelijk voor de begeleiding van zieke 
medewerkers en het doen van interventies om 
het verzuim te voorkomen en te verlagen. Dit 
doen zij samen met de adviseurs van de 
afdeling HRM en de arbodienst. 
Leidinggevenden hebben korte lijnen met de 
arbodienst en iedere zes weken vindt een 
Sociaal Medisch Overleg (SMO) plaats waarbij 
elke leidinggevende alles rondom verzuim en 
preventie op zijn/haar afdeling kan bespreken 
met de bedrijfsarts, verzuimconsulent en HRM. 
Voor wat betreft de reïntegratie van zieke 
medewerkers wordt stevig ingezet op wat de 
medewerker wél kan. Hulpverleningstrajecten 
worden waar nodig snel opgestart en als 
vervoer naar het werk nodig is, wordt ook 
hierin door Trivire voorzien. Om interventies zo 
snel mogelijk in te zetten en om wachttijden te 
omzeilen, heeft Trivire diverse afspraken met 
instanties. 
 
Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag 
Trivire heeft een externe vertrouwenspersoon 
ongewenst gedrag. Er is een beleid over 
ongewenst gedrag en een klachtenregeling. In 
2016 heeft niemand zich officieel tot de 
vertrouwenspersoon gewend. Wel zijn twee 
meldingen binnengekomen die door de 
vertrouwenspersoon nader zijn onderzocht, 
maar niet hebben geleid tot een officiële 
melding. In samenspraak met de OR worden in 
2017 ook twee interne vertrouwens-personen 
geworven. Dit om de drempel naar een 
vertrouwenspersoon te verlagen. 
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Arbo 
In 2016 hebben de medewerkers voor wie dat 
relevant is, bijscholing gekregen voor EHBO-
BHV. Deze training moet jaarlijks worden 
gevolgd om de certificering te behouden. 
Vooral de medewerkers die buiten het kantoor 
aan het werk zijn, krijgen deze training 
aangeboden, naast de medewerkers die intern 
voor EHBO en BHV verantwoordelijk zijn. 
 
Personeelskosten 
In de begrote personeelskosten was  
€ 2,2 miljoen opgenomen aan reorganisatie-
kosten, waaronder € 0,5 miljoen opleidings-
kosten. De werkelijke reorganisatiekosten van 
€ 1,5 miljoen zijn niet opgenomen onder de 
personeelskosten, maar onder de overige 
bedrijfslasten. 
 
Inhuurkosten 
De inhuurkosten zijn, evenals in 2015, fors 
hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door 
de noodzakelijke inhuur van (hoog 
gekwalificeerd) personeel tijdens de transitie- 
en reorganisatieperiode. 
 
In de begroting 2017 is rekening gehouden 
met een budget van € 1 miljoen in 2017 en 
structureel € 0,6 miljoen vanaf 2018. 
 
Financieel overzicht personeelskosten 
 
Bedragen x € 1.000 

Personeels-
kosten 

Werke-
lijke 

kosten 
2016 

Begroting 
2016 

Verschil 

Salarissen 
en sociale 
lasten 

10.206 12.791 2.585 

Inhuur-
kosten 

1.471 1.167 -/- 304 

Opleidings-
kosten 

389 869 480 

Overige 
personeels-
kosten 

439 715 276 

Totaal 12.505 15.542 3.037 

 
TLC 
In het kader van de reorganisatie is een Trivire 
Loopbaan Centrum (TLC) ingericht. Het TLC 
organiseert netwerkbijeenkomsten, workshops, 
loopbaanbegeleiding en talentontwikkeling. Het 
TLC begeleidt boventallige medewerkers naar 
ander werk. Daarnaast kunnen alle 

medewerkers van Trivire gebruik maken van 
het TLC wanneer zij behoefte voelen hun 
inzetbaarheid te vergroten. 
 
In 2016 heeft het TLC (periode 1 juli tot en met 
31 december 2016) 65 mensen geholpen of 
welkom geheten in het TLC. Het bezoek 
varieerde van langdurige new placement-
begeleiding (zes maanden intensieve 
begeleiding) tot kennismaking met het TLC en 
alle varianten daar tussen. Verder heeft het 
TLC in 2016 diverse trainingen georganiseerd 
voor zowel de werkzoekenden als voor de 
blijvende medewerkers. 
Gezien de resultaten zijn we trots op ons TLC. 
 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
Trivire heeft de ANBI-status. De voor de ANBI-
status verplichte informatie staat op de website 
van de stichting. Ook moet melding gedaan 
worden over het beloningsbeleid voor het 
personeel. Het beloningsbeleid voor het 
personeel is geheel volgens de CAO voor 
personeel in dienst van woningcorporaties. 
 
Informatisering  
Als een van de vier organisatiedoelen in het 
ondernemingsplan 2016–2020 is de 
informatievoorziening ‘basis op orde’ 
opgenomen. De volgende stappen zijn in 2016 
gezet: 

 Op 1 juni is het beheer van de technische 
infrastructuur uitbesteed. 

 Sinds 1 juli is de afdeling I&A overgegaan 
in de afdeling ‘Informatiemanagement’. 

 De huidige en gewenste ICT-architectuur 
is in kaart gebracht en vormt de basis voor 
de activiteiten van de afdeling en het 
doorvoeren van (technische) 
veranderingen. 

 Het verbeteren van de informatiebeveili-
ging. 

 In december is besloten tot aankoop van 
de producten Tobias AX van Aareon en 
Embrace en Umbrella van Malengo voor 
de integrale ondersteuning van de bedrijfs-
processen van Trivire. De implementatie 
van deze producten vindt plaats in 2017. 

 
De combinatie van een toenemende online 
dienstverlening en de doelstelling van Trivire 
om de formatie te verkleinen leidt tot een 
opwaartse druk op de informatiseringkosten. 
Deze ontwikkeling zal de komende jaren strak 
worden gemonitord. In dat kader heeft Trivire 
zich aangesloten bij de ICT benchmark voor 
woningcorporaties.  
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Governance 
 
Trivire is een stichting met een Raad van 
Commissarissen (RvC) en een eenhoofdig 
bestuur. Trivire heeft haar Governance-
structuur ingericht op basis van de Aedescode 
en de Governancecode. 
 
Maatschappelijke ontwikkelingen maken het 
voor woningcorporaties – private 
ondernemingen met een maatschappelijke 
visie en missie – een steeds grotere uitdaging 
om te investeren in datgene waar zij voor 
staan: het bieden van betaalbare huisvesting 
voor diegenen die daarin zelf niet kunnen 
voorzien. Van deze woningcorporaties wordt 
ondanks deze ontwikkelingen wel verwacht dat 
zij prestaties leveren en ook blijven leveren. 
Niet alleen wat corporaties doen, ook hoe zij 
dat doen, is voortdurend onderwerp van 
maatschappelijke en politieke aandacht. 
De kwaliteit van bestuur en toezicht ligt 
voortdurend onder een vergrootglas. 
 
In dit kader en onder andere naar aanleiding 
van deze ontwikkelingen, is sinds 2015 sprake 
van een nieuwe Governance Code voor 
woningcorporaties en een Woningwet 2015. 
Deze stelt dat in elke woningcorporatie een 
intern risicobeheersing- en controlesysteem 
aanwezig is die past bij de bedrijfsvoering. 
Daarbij moet als instrument onder meer een 
toetsingskader aanwezig zijn met daarin vast-
gelegd welke criteria gehanteerd worden bij 
het doen van investeringen. Volgens de code 
stelt de bestuurder dit toetsingskader voor 
investeringen op en ook vast. Daarbij keurt de 
RvC op advies van de Auditcommissie (AC) dit 
toetsingskader goed en ziet toe op de naleving 
van de opgenomen uitgangspunten. 
 
In 2016 hebben we alle statuten en 
reglementen aangepast aan de eisen van de 
nieuwe Woningwet. 
Vanaf 1 januari 2016 is ook de functie van 
onafhankelijke concerncontroller ingevuld. Hij 
voert onder meer interne audits uit. 
 
Zoals aangegeven onderschrijft Trivire de 
Governancecode Woningcorporaties en heeft 
die als uitgangspunt genomen bij haar 
werkzaamheden. 
De code bevat principes en bepalingen. We 
passen de code volledig toe en wijken van 
geen van de onderdelen af. 
De principes weerspiegelen moderne en 
algemene opvattingen over goed 
ondernemingsbestuur. Toegelaten instellingen 
mogen van de bepalingen afwijken als in de 
lokale omstandigheden een betere praktijk is 

ontwikkeld. De transparantie die Trivire 
nastreeft komt onder meer tot uitdrukking in 
het openbaar maken van die documenten die 
richting geven aan de activiteiten die de 
organisatie onderneemt. 
 
Op de website van Trivire vinden 
belangstellenden informatie over: 

 de statuten; 

 het jaarverslag en de jaarrekening; 

 de klokkenluidersregeling; 

 het visitatierapport. 
 
Intern toezicht 
Het interne toezicht is belegd bij de RvC. De 
RvC houdt toezicht op het functioneren van de 
statutaire bestuurder en de algemene gang 
van zaken bij Trivire. Zie verder hoofdstuk 10. 
 
Extern toezicht 
Trivire heeft te maken met verschillende 
externe toezichthouders: 

 De Autoriteit woningcorporaties (Aw) is de 
belangrijkste toezichthouder. Deze houdt 
toezicht op realisatie van de volkshuis-
vestelijke prestaties van Trivire en op de 
financiële huishouding. 

 De Autoriteit Consument en Markt (ACM) 
houdt toezicht op de naleving van de 
regels voor het markttoezicht, zoals het 
verbod op kartelafspraken en op misbruik 
van economische machtsposities. Met de 
komst van de Warmtewet is de corporatie 
aangemerkt als energieleverancier. De 
ACM ziet toe op naleving van deze wet. 

 De Autoriteit Persoonsgegevens, voorheen 
het College Bescherming Persoons-
gegevens, ziet toe op de naleving van de 
Wet bescherming persoonsgegevens. 

 
Behalve de genoemde toezichthouders spelen 
de volgende partijen een rol in het toezicht: 

 De externe accountant controleert in 
opdracht van de RvC de jaarrekening van 
Trivire en voert in dit kader diverse 
onderzoeken uit. Hij rapporteert aan het 
bestuur en de RvC over zijn bevindingen. 

 Het WSW zorgt ervoor dat Trivire tegen 
gunstige voorwaarden geld kan lenen door 
garanties te verstrekken aan financiers. 
Deze garanties worden alleen verstrekt als 
aan een aantal voorwaarden wordt 
voldaan ten aanzien van de kasstroom en 
de kwaliteit van het onderpand. Als 
‘hoeder van de borg’ ziet het WSW toe op 
het voldoen aan deze voorwaarden. 

 Ook collega-corporaties, gemeenten, 
huurdersorganisaties of andere 
stakeholders kunnen ons aanspreken op 
ons functioneren. 
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 Een visitatiecommissie. In aanvulling op 
bovengenoemd extern toezicht wordt 
Trivire eens in de vier jaar gevisiteerd door 
een visitatiecommissie. Een externe, 
onafhankelijke organisatie beoordeelt dan 
hoe we ons werk doen. Raeflex heeft in 
2015 de laatste visitatie uitgevoerd. 

 
Oordeel Aw 
Op grond van artikel 61 lid 3 van de 
Woningwet 2015 beoordeelt de Aw jaarlijks 
integraal de corporatie. 
De Aw heeft 17 november 2016 de oordeels-
brief 2016 gestuurd. Het integrale toezicht van 
de Aw is gericht op de Governance, integriteit, 
rechtmatigheid en de bescherming van het 
maatschappelijk vermogen. De beoordeling 
geeft geen reden tot interventies. Enkele 
punten van aandacht: 

 Verzoek tot informeren over voortgang 
reorganisatie. 

 Verzoek toezending interne 
viermaandsrapportages. 

 Monitoren breakplan derivaten. 

 Stand van zaken toezicht belemmerende 
bepalingen derivatencontracten. 

 Interne organisatie derivaten. 
 
Over de genoemde aandachtspunten 
informeren we de Aw in 2017 regelmatig. 
 
Oordeel WSW 
Op 2 november 2016 ontvingen wij de 
beoordelingsbrief van het WSW. De 24 
business risks in 2016 hebben we 
organisatiebreed ingevuld en vooraf aan de 
bespreking met het WSW met de RvC 
behandeld. De beoordeling van het WSW was 
positief. 
 
Het WSW heeft ons verzocht hen te 
informeren over de voortgang van de 
opmerkingen van de accountant in de 
managementletter. Daarnaast is afgesproken 
om de viermaandsrapportages toe te sturen 
(met specifieke aandacht voor 
risicomanagement). In 2017 wordt dit 
opgepakt. Overigens hebben wij een 
borgbaarheidsverklaring ontvangen. Op grond 
daarvan kunnen wij binnen de ruimte van het 
borgingsplafond leningen aantrekken met 
WSW-borging. 
 
Geen transacties met tegenstrijdige belangen 
In 2016 waren geen transacties met 
tegenstrijdige belangen. 
 
 
 
 

Geen leningen of garanties 
Trivire heeft als beleid geen leningen of 
garanties te verlenen aan leden van de RvC, 
het bestuur en de medewerkers en hiervan is 
dan ook geen sprake.  
 
Klokkenluidersregeling en integriteitsregeling 
Trivire beschikt over een klokkenluiders-
regeling. De regeling is op de website 
gepubliceerd. Ook heeft Trivire een zakelijke 
gedragscode, de zogenaamde integriteitscode. 
Deze code verbiedt werknemers, het bestuur 
en leden van de RvC om geschenken van 
commerciële waarde voor zichzelf of voor hun 
familieleden aan te nemen, om voordelen te 
bieden aan derden ten nadele van de 
onderneming of om te profiteren van zakelijke 
voordelen die Trivire toekomen. Deze 
integriteitscode is vastgesteld en gepubliceerd 
op de website van Trivire. 
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7. Financiën 
 
Algemeen 
De politieke en economische ontwikkelingen 
beperken het speelveld voor corporaties en 
zetten het verdienmodel onder druk. Trivire 
neemt haar verantwoordelijkheid en heeft de 
formatie afgeslankt en de bedrijfsprocessen 
geoptimaliseerd, waaronder de vastgoed-
sturing. Dit wordt in 2017 voortgezet, waarbij 
ook meer focus wordt aangebracht op de 
financiële processen. Dit richt zich vooral op de 
bedrijfslasten en het budgethouderschap. 
 
Stelselwijziging 
Als gevolg van de verplichte overgang van de 
waardering van de activa in exploitatie van 
bedrijfswaarde naar marktwaarde in verhuurde 
staat, is sprake van een herwaardering van 
activa en eigen vermogen van totaal 
€ 450 miljoen. In de jaarrekening (hoofdstuk 
12.4) is dit volledig uitgewerkt en toegelicht. 
 
Jaarresultaat 2016/2015 
Het jaarresultaat 2015 bedroeg volgens het 
jaarverslag 2015 circa € 6,5 miljoen. De 
stelselwijziging 2016 kent de verplichting om 
ook de vergelijkende cijfers 2015 aan te 
passen. Door onder meer de herwaardering 
van de activa en het niet langer afschrijven op 
die activa is het jaarresultaat 2015 
getransformeerd naar € 54 miljoen batig. In 
2016 is het resultaat € 50 miljoen batig.  
De twee belangrijkste verschillen tussen beide 
jaren zijn: 
1. De waardeveranderingen in de 

vastgoedportefeuille (2016 batig € 34 
miljoen tegen € 31 miljoen in 2015 

2. De waardeverandering in de extendible 
leningen (2016 nadelig € 6 miljoen tegen 
€ 1 miljoen batig in 2015) 

Overigens is in 2016 sprake van een 
functionele winst- en verliesrekening. Tot en 
met 2015 was deze nog categoraal. Dit heeft 
geen invloed op het jaarresultaat, maar wel op 
de presentatie. 
 
Jaarresultaat 2016 werkelijk/begroot 
Het begrote resultaat 2016 was € 7 miljoen 
nadelig tegen werkelijk € 50 miljoen batig. 
De belangrijkste verschillen x € 1 miljoen 

 Waardeveranderingen 
vastgoedportfeuille  B 34 

 Marktwaardeontwikkeling 
extendibles   N   6 

 Niet langer afschrijven 
op activa in exploitatie  B 24 

 Overig (o.a. lager onderhoud) B   5 
Totaal     B 57 
(B=batig; N=nadelig) 

Ontwikkeling eigen vermogen 
Door de stelselwijziging van € 450 miljoen en 
het jaarresultaat van € 50 miljoen, is ons eigen 
vermogen in 2016 gegroeid naar  
€ 886 miljoen. Vooral de (boekhoudkundige) 
herwaardering, die ons geen euro armer of 
rijker maakt, leidt wel tot een veel hogere 
solvabiliteit (van 42% naar 63%). Het geld zit 
echter in de stenen. Kasstroomtechnisch 
verandert niets. 
 
Beleidsmatige analyse van het verschil tussen 
de marktwaarde en de bedrijfswaarde 
In deze jaarrekening waardeert Trivire 
(conform de RJ645) haar hele vastgoed-
portefeuille voor het eerst tegen marktwaarde 
in verhuurde staat. Dit vertaalt zich direct in het 
gepresenteerde eigen vermogen dat per  
31 december 2016 € 886 miljoen bedraagt. 
Vanwege onze missie zullen wij de markt-
waarde in verhuurde staat echter niet te gelde 
kunnen maken. Naast financiële overwegingen 
spelen immers vooral volkshuisvestelijke 
overwegingen een rol bij onze beleidskeuzes. 
Of in andere woorden; als woningcorporatie 
vinden wij het onze verantwoordelijkheid een 
lager financieel rendement te accepteren als 
daar volkshuisvestelijke opbrengsten 
tegenover staan. 
 
Het verschil tussen de marktwaarde (de 
maximale verdiencapaciteit) en de 
bedrijfswaarde (de door Trivire verwachte 
verdiencapaciteit) van ons vastgoed, 
weerspiegelt de financiële impact van het 
gevoerde, op onze volkshuisvestelijke rol, 
gebaseerde beleid. Bij Trivire bedraagt dit 
verschil voor de jaarrekening 2016 
€ 439 miljoen. Dit verschil duidt Trivire als haar 
vermogensbestemming (maatschappelijk 
rendement). De bedrijfswaarde is gebaseerd 
op WSW uitgangspunten. Vanaf 2017 zullen 
we waar mogelijk meer overgaan op onze 
eigen beleidswaarde. Die zal dan mede 
worden ondersteund door scenario-
berekeningen met verschillende 
beleidsuitgangspunten. 
 
Onze externe toezichthouders (WSW en Aw) 
hebben in hun oordeelsvorming over de 
financiële stabiliteit van Trivire geconcludeerd 
dat Trivire financieel in staat is om deze 
vermogensbestemming te dragen. Het is dus 
betaalbaar. Een andere vraag is echter of de 
vermogensbestemming van € 439 miljoen 
uitlegbaar is in het licht van de opgave en de 
doelstellingen van Trivire. 
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Voor de beantwoording van deze vraag 
gebruikt Trivire een ‘impactmatrix’. Deze 
impactmatrix maakt een koppeling tussen de 
opbouw van de vermogensbestemming en de 
vijf kernopgaven van Trivire uit het onder-
nemingsplan. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
De financiële effecten kunnen als volgt nader 
worden toegelicht: 
 

Omschrijving 
 
 

Bedrag in 
miljoenen 

euro’s 

discontering (bedrijfswaarde 5,25%; 
marktwaarde met risico-opslag) 
 

 
+/+ 254 

Huur (theoretische markthuur t.o.v. 
streefhuur) 
 

 
-/-307 

Verkoop (Uitponden t.o.v. 
doorexploiteren) 
 

 
-/-259 

Woninggerelateerde kosten 
(onderhoud e.d.) 
 

 
-/- 18 

Bedrijfsvoering 
(beheerkosten/leefbaarheid etc.) 
 

 
-/-76 

Verhuurderheffing Bij marktwaarde 
stijgt maandhuur > € 710) 
 

 
-/-33 

Totaal 
 

-/- 439 

 

  

Impactmatrix Trivire Zo maken wij het waar
 + + = groot

     + = klein

Vijf kernopgaven Trivire (ondernemingsplan)
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1. Huisvesten van bijzondere doelgroepen met een lager inkomen  +  +  +  ++  +  + +

2. Huisvesten van huishoudens met een lager inkomen  + +  +  ++  + +

3. Huurprijzen betaalbaar waar nodig en marktconform waar kan  + +  +  ++  + +

4. Bewaken dat klimaat in buurten en wijken op peil blijft door specifieke inzet op beheer  +  + +  + +  +  +

5. Zorgen voor duurzaamheid en energiebesparing in vastgoedvoorraad  + +  +  ++

Financieel effect (vermogensoffer): (307)€    (259)€    (18)€      (76)€      (33)€      254€     (439)€          
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Bedrijfswaarde 
De waardering van de activa in exploitatie is in 
2016 gewijzigd van bedrijfswaarde naar 
marktwaarde in verhuurde staat. De bedrijfs-
waarde van het bezit wordt nog steeds 
berekend. Deze bedraagt ultimo 2016 € 873 
miljoen tegen € 827 miljoen eind 2015.  
De belangrijkste verschillen zijn: 
 

 
Kasstromen 
De totale liquide middelen zijn met € 5 miljoen 
afgenomen in 2016. Vooral door uitstel van 
energieprojecten en planmatig onderhoud 
hebben we niet de volledig begrote 
financieringsbehoefte aangetrokken. Slechts 
€ 9 miljoen van de begrote € 19 miljoen is 
aangetrokken. 
De Interest Coverage Ratio (ICR) is in 2016 
2,36 en voldoet ruimschoots aan onze eigen 
minimale norm van 1,60. 
De Debt Service Coverage Ratio (DSCR) is 
1,54. Ten opzichte van onze norm van 1,20 
ook ruim voldoende. 
 
Financiële meerjarenbegroting 
Onze financiële meerjarenbegroting 2017 en 
verder laat zien dat wij onze financiële normen 
en kengetallen, zoals solvabiliteit, ICR, LTV, 
etc. blijven behalen. In hoofdstuk 12.14 is een 
overzicht van de ontwikkelingen van 
(financiële) normen en kengetallen voor 
toekomstige jaren opgenomen. 
Ook het doorrekenen van enkele zwaar weer 
scenario’s laten zien dat Trivire een gezonde 
corporatie is met een robuuste financiële 
positie. Financieel gezien hebben we ruimte 
om onze ambities te verwezenlijken en 
tegenslagen op te vangen. 
Waakzaamheid blijft wel geboden. 
Veranderingen in zowel de wetgeving, de 
betaalbaarheid van onze huurwoningen en de 
markt- en demografische ontwikkelingen, 
dwingen tot uiterste zorgvuldigheid in de 
keuzes die Trivire maakt. 
 
Het voorlopig scheidingsvoorstel DAEB/niet-
DAEB laat ook zien dat beide takken 
levensvatbaar en zelfstandig financierbaar zijn. 
 

Indicatieve Bestedingsruimte 
Woningcorporaties (IBW) 
De Minister van Wonen en Rijksdienst heeft de 
plicht gemeenten en huurders een indicatie te 
geven van de bijdragen die corporaties kunnen 
leveren aan de lokale volkshuisvestelijke 
ambities. Deze zogenaamde IBW heeft ook als 
doel gemeenten en huurders te ondersteunen 
bij het komen tot prestatieafspraken met hun 
woningcorporaties. De IBW is in 2016 voor het 
eerst berekend door te bepalen wat een 
corporatie maximaal extra kan lenen. De cijfers 
voor Trivire zijn als volgt: 
 
Tabel Indicatieve bestedingsruimte 

 

De financiële positie van Trivire is gedegen. 
Om die reden zetten wij ook in op nieuwbouw, 
renovatie, het uitvoeren van duurzaamheids-
maatregelen en het nieuwe huurbeleid. 
Wij vinden het van belang dat onze financiële 
positie zodanig is dat wij niet alleen langjarig 
kunnen blijven investeren maar ook dat we 
rekening kunnen houden met mogelijke 
tegenvallers en risico’s in de toekomst. Wij 
vinden dat het overzicht van het ministerie hier 
onvoldoende rekening mee houdt. Dit 
standpunt wordt gedeeld door de Aw. 
Bovendien vinden zij dat het ministerie uitgaat 
van te minimale grenzen over ‘verantwoord 
investeren’. Ook doet de IBW onvoldoende 
recht aan de verschillen tussen regio’s en 
corporaties.  
 
Vooralsnog hanteert Trivire haar eigen 
financiële kengetallen en zetten wij 
gezamenlijk in op het maken van prestatie-
afspraken met onze stakeholders in de regio 
die aansluiten bij datgene wat de regio nodig 
heeft. 
 
Treasury 
Trivire voldoet aan de normstelling van het 
WSW die Trivire voor 2016 een borgings-
plafond van € 534,7 miljoen heeft toegekend. 
Bij het afsluiten van nieuwe leningen en/of 
nieuwe rentepercentages is geprofiteerd van 
de lage rentestand in 2016. 
De keerzijde is dat door deze lage rente de 
waardering van de derivaten laag blijft en we 
nog steeds gelden moeten aanhouden voor de 
liquiditeitsbuffer bij een verdere rentedaling 
van 2%. 
De buffer van € 77,9 miljoen is niet aangepast.  
 

(x 1 miljoen €)

94

45

-35

-30

-14

-9

-5

46

  

Lagere onderhoudskosten (norm 2016 tegen 

volledige bedrag inspectie in 2015)

Lagere beheerskosten

Maximale levensduur van 60 naar 50 jaar conform 

WSW richtlijn

Hogere verhuurderheffing

Heffing saneringssteun

Lagere huuropbrengst

Overig

Totaal

bedragen x € 1.000 Nieuwbouw Verbetering Huurkorting

Dordrecht 193.000            153.000         6.440             

Hendrik-Ido-Ambacht 6.140                4.880             205                

Zw ijndrecht 60.200              47.900           2.010             

Totaal 259.340            205.780         8.655             
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Bij een 2% lagere marktrente zou de negatieve 
marktwaarde van de derivatenportefeuille per 
31 december 2016 € 139,2 miljoen bedragen. 
Het te storten bedrag is dan € 62,2 miljoen. 
Ook op 31 december 2016 voldoen we 
hiermee aan de beleidsregels derivaten. 
 
De waarde van de extendibles per 
31 december 2016 is door de renteontwik-
kelingen en een kortere looptijd € 6,2 miljoen 
negatiever dan het jaar daarvoor. 
 
 

Trivire heeft in 2016 de volgende treasury-
activiteiten uitgevoerd: 

 Het aantrekken van een lening voor een 
bedrag van € 9 miljoen met een vaste 
rente van 1,66% voor 50 jaar. 

 Vijf spread aanpassingen, zie navolgende 
tabel. 

 
 
 
 
 

Spread aanpassingen 

Status Datum Leningnr Bedrag Type Info 

 feb-16 BNG401  €   5.000   ROL  Nieuwe spread 0,43% vast tot einde (was 0,415%) 

 jul-16 BNG502  €   5.000   BAS  Nieuwe spread 0,26% tot 2 juli 2021 (was 0,00%) 

 sep-16 BNG500  € 10.000   BAS  Nieuwe spread 0,12% tot 2 september 2019 (was 0,25%) 

 sep-16 NWB503  €   5.000   BAS  Nieuwe spread 0,02% tot 3 september 2018 (was 0,00%) 

 nov-16 BNG402  €   5.000   ROL  Nieuwe spread 0,17% vast tot einde looptijd (was 0,325%) 

 
 
Derivatenportefeuille 
Ultimo 2016 heeft Trivire 16 payer swaps met 
een hoofdsom van € 112,5 miljoen. 
Eén contract bij de Deutsche Bank is zonder 
stortingsverplichting. Zes contracten zijn 
gebaseerd op een raamovereenkomst 
financiële derivaten waarvoor een 
bijstortingsplicht geldt. Voor de overige 
contracten is een CSA afgesloten (Credit 
Support Annex – een contractuele afspraak om 
het marktwaardeverschil tussentijds af te 
rekenen) of een NRL (Negatieve Rescontre 
Limiet – als de negatieve marktwaarde een 
bepaalde limiet overschrijdt, is de verplichting 
tot bijstorting aan de orde). 
De totale marktwaarde per 31 december 2016 
is -/- € 55,7 miljoen. 
Trivire heeft break clausules in enkele 
derivatencontracten. Een break kan leiden tot 
een extra liquiditeitsbeslag. Door middel van 
een scenario op de begroting, is in kaart 
gebracht hoe groot het risico en liquiditeits-
beslag is als alle breaks worden uitgeoefend. 
Volgens de huidige rentestand blijkt het 
breakrisico beperkt. Dit resultaat komt voort uit 
het in 2015 opgestelde breakplan waarin dit 
risico is beschreven. In 2017 zal het breakplan 
worden geactualiseerd. 
 
Toezicht belemmerende bepalingen 
In twee contracten van BNP Paribas is sprake 
van toezicht belemmerende bepalingen. Deze 
bank heeft tot nu toe aangegeven niet mee te 
werken om deze bepalingen te laten vervallen. 
 
 
 
 

Beleggingsbeleid 
Trivire hanteert een beleggingsbeleid waarbij 
de nadruk ligt op het voorkomen van risico’s. 
Het beleggingsbeleid is beschreven in het 
treasurystatuut. In 2016 had Trivire geen 
beleggingen. 
Trivire benut haar middelen door zo optimaal 
mogelijk te sturen op kasstromen. Voor de 
liquiditeitsbuffer is € 77,9 miljoen aan leningen 
afgesloten waarvan minimaal 20% 
daadwerkelijk moet worden opgenomen.  
 
Zolang geen sprake is van een stortings-
verplichting van margin calls bij de bank(en), 
wordt dit bedrag aangewend voor reguliere 
activiteiten. Voor deze leningen geldt een  
48-uurs clausule, waardoor middelen snel 
beschikbaar zijn. 
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8. Verslag Stichting 

Huurdersparticipatieraad  

 
 
Inleiding 
De Stichting Huurdersparticipatieraad Trivire 
(HPT) vertegenwoordigt alle huurders van 
Trivire, beslist mee over de dienstverlening van 
Trivire, en geeft – gevraagd en ongevraagd – 
adviezen over beleidszaken aan Trivire. 
Daarnaast onderhoudt de HPT contacten met 
de Raad van Commissarissen, de bestuurder 
en het management van Trivire. Tevens heeft 
de HPT o.a. zitting in de gemeentelijke PALT 
overleggen. 
De belangrijkste zaken zullen hieronder 
worden toegelicht. 
 
Samenstelling en organisatie van de 
Participatieraad 
In het verslagjaar hebben zitting in de HPT de 
dames C. van Os, J. de Jong, L. Onasse en de 
heren H. van Eijk, H. Schuitema, H. Kaptein,  
P. Kool, B. van de Giessen en O. de Bruyne. 
Helaas is de heer P. Kool in maart 2016 
overleden. 
Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat uit de 
volgende personen: 
- Voorzitter de heer H. van Eijk 
- Vicevoorzitter de heer H. Schuitema 
- Secretaris de heer H. Kaptein 
- Penningmeester mevrouw C. van Os. 
Naast het Dagelijks Bestuur zijn er 6 
commissies voor specifieke onderwerpen. 
Deze commissies bestaan uit leden van de 
HPT: 
- Huurbeleid de dames van Os, Onasse, de 
heer de Bruyne 
- Warmtewet de heren Schuitema, van de 
Giessen, mevrouw de Jong 
- Servicekosten de heren van Eijk, Kaptein, 
mevrouw Onasse 
- PALT mevrouw van Os, de heer van de 
Giessen 
- Sociaal Plan bij sloop/renovatie de dames 
van Os, Onasse, de heer Kaptein 
- GOHD de heren Schuitema, de Bruyne, 
mevr. de Jong reserve. 
Dankzij wijzigingen in de Woningwet hebben 
huurdersorganisaties meer invloed gekregen in 
beleidszaken binnen de woningcorporaties, 
wat voor de HPT een behoorlijke stijging heeft 
veroorzaakt van het aantal overleggen ten 
opzichte van voorgaande jaren. 

De HPT is lid van de Woonbond, de 
belanghebbendenorganisatie van huurders in 
Nederland. 
 
Behandelde onderwerpen in 2016 (willekeurige 
volgorde) 
 
Advies Raad van Commissarissen (RvC): 
Halverwege 2016 hebben twee leden van de 
RvC afscheid genomen en werd mevrouw L. 
Braks, destijds op voordracht van de huurders 
van Trivire benoemd, tot voorzitter gekozen. 
HPT werd gevraagd een nieuw lid namens de 
huurders te werven. 
Een kleine selectie van de HPT heeft zich 
intensief met het gehele proces van werving en 
selectie bemoeid, daarbij ondersteund door 
een extern bureau. 
Mevr. M. Klein is namens de HPT toegetreden 
tot de Raad van Commissarissen. 
HPT maakt vanaf 2016 voor de RvC een 
overzicht van onderwerpen waarbij HPT 
betrokken is geweest. Naast mevr. M Klein zit 
namens de HPT ook de heer E.G.J.M. Meijer 
in de RvC. 
 
Advies Huurprijsbeleid: 
In verband met de ingevoerde verplichting van 
passend toewijzen is Trivire overgestapt van 
sturing op streefhuurpercentages van 
complexen naar sturing op de omvang van 
prijssegmenten per woning. 
HPT heeft geconstateerd, dat bij mutaties – 
zeker in het goedkope en betaalbare segment 
– de huurprijs net onder de aftoppingsgrens 
voor huurtoeslag wordt bepaald en recht wordt 
gedaan aan de omvang van het segment. 
Kort na de invoering van passend toewijzen 
bleek ook, dat de verhuurbaarheid van 
woningen in het duur-sociale segment onder 
druk kwam te staan. 
Ook hier heeft Trivire adequaat op gereageerd. 
Pas bij de besprekingen in 2017 over de 
huurverhoging per 1 juli a.s. wordt duidelijk of 
de segmenten nog de juiste verhouding 
hebben en of bijsturing nodig is. 
 
Advies Huurverhoging 2016: 
Net als voorgaande jaren mocht Trivire per 
1 juli 2016 een inkomensafhankelijke 
huurverhoging toepassen en heeft dat voorstel 
ook aan de HPT voorgelegd. 
HPT heeft aangedrongen om de huren voor 
alle woningen niet meer te laten stijgen dan 
1% en dat verzoek is gehonoreerd. 
 
 
 
 
 



33 Trivire jaarverslag 2016  12 april 2017 

 

Advies PALT-afspraken: 
In de loop van het jaar hebben gesprekken 
plaatsgevonden tussen Trivire en HPT over de 
biedingen van Trivire ten aanzien van de 
gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht en  
Hendrik-Ido-Ambacht. Trivire en de HPT zijn 
hierover tot overeenstemming gekomen. 
Opvallend is daarbij dat de sloopplannen voor 
een aantal projecten zijn omgezet naar 
renovatieplannen, energieprojecten langzaam 
op stoom komen en nieuwbouw in Dordrecht 
en Zwijndrecht de komende jaren (bijna) niet 
gepland staat. 
Ook met de eerder genoemde gemeenten 
heeft HPT overeenstemming bereikt. 
Op 8 december 2016 zijn de regionale PALT-
afspraken door alle betrokkenen getekend. 
 
Advies Portefeuilleplan: 
Als onderdeel van de Ondernemingsvisie van 
Trivire is in het najaar 2016 advies gevraagd 
aan HPT over het portefeuilleplan. 
Gezien het proces vanaf de strategie voor de 
portefeuille tot en met de financiële effecten en 
scenario’s, rekening houdend met de wensen 
vanuit het management Vastgoed en andere 
voorwaarden, heeft HPT positief kunnen 
adviseren op dit portefeuilleplan. 
Trivire steunt HPT in de opvatting dat de 
omvang van de primaire doelgroep niet 
afneemt, maar juist toeneemt, in afwijking van 
de visie van de Drechtsteden. 
 
Advies Energiebeleid en duurzaamheid: 
Energiebeleid is nodig om minder afhankelijk 
te zijn van fossiele brandstoffen, de 
verbranding hiervan en grip op de 
energierekening. 
Het treffen van energiemaatregelen levert een 
spanningsveld op voor wat betreft de 
betaalbaarheid van de woningen, een 
ontwikkeling die HPT nauwlettend volgt. 
Hoewel Trivire qua energiebeleid op dit 
moment wat achterloopt bij het verbeteren van 
de energielabels heeft HPT, gezien de plannen 
voor de komende periode tot 2024, een positief 
advies gegeven. 
 
Advies Warmtewet: 
De Warmtewet, ingegaan in 2014 is in principe 
ontwikkeld om – door middel van maximale 
tarieven – consumenten te beschermen voor 
hun gebruik van warmte. 
In de loop van 2016 hebben Trivire en de 
commissie Warmtewet van de HPT regelmatig 
overleg gevoerd. 
Er is in 2017 een evaluatie van de Warmtewet. 
 
 
 

Advies Organisatieplan Stichting Woonkeus: 
In het nieuwe organisatieplan wordt een 
aangescherpte verantwoordelijkheid 
neergelegd bij Woonkeus voor het informeren 
en bedienen van de woningzoekenden tot het 
moment van de woningmatch. Daarna gaat de 
verantwoordelijkheid voor de klant naar de 
corporaties. 
De HPT heeft positief op dit nieuwe 
organisatieplan van Woonkeus geadviseerd. 
 
Ongevraagd advies Scootmobiels: 
HPT heeft geconstateerd dat er geen 
eenduidig beleid is rond het plaatsen en 
toestemming geven voor scootmobiels. 
Gemeenten, Veiligheidsdiensten en Trivire zijn 
partners in dit proces. HPT heeft dit probleem 
bij Trivire aanhangig gemaakt en in 2017 dient 
een duidelijk beleid ontwikkeld te worden. 
 
Zienswijze Scheidingsvoorstel DAEB/niet 
DAEB: 
Trivire wordt wettelijk verplicht een scheiding te 
maken tussen DAEB en niet-DAEB, oftewel 
tussen het sociale en commerciële 
vastgoedbezit en heeft de voordelen benoemd 
voor een administratieve scheiding. 
HPT stelt op prijs dat Trivire ervoor kiest de 
niet DAEB-tak zo klein mogelijk te houden én 
dat beide portefeuilles levensvatbaar en 
financierbaar zijn. 
HPT heeft een positieve zienswijze uitgebracht 
op het scheidingsvoorstel. 
 
Jaarverslag 2015: 
De HPT heeft kennis genomen van het 
Jaarverslag 2015 en heeft hierover van Trivire 
een toelichting ontvangen en is in de 
gelegenheid gesteld om vragen beantwoord te 
krijgen. 
 
Jaarplan 2017 en Begroting 2017: 
Het Jaarplan en de Begroting 2017 zijn ter 
beschikking gesteld van de HPT. 
Op beide onderwerpen is inmiddels door 
Trivire een toelichting gegeven. 
 
Website HPT: 
In 2016 heeft HPT een eigen website 
ontwikkeld, waarop allerlei relevante informatie 
te vinden is. Ook de verslagen van HPT-
vergaderingen worden hierop vermeld en er 
kunnen vragen worden gesteld. 
Trivire heeft op haar eigen website een link 
naar de website van HPT geplaatst. 
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Servicekosten: 
Trivire streeft ernaar om de afrekening 
servicekosten vóór 1 juli bij de huurders 
bekend te maken. Helaas liepen door 
omstandigheden de afrekening servicekosten 
over de jaren 2014 en 2015 ernstige vertraging 
op, die door de inhuur van o.a. een extern 
deskundige geleidelijk aan kon worden 
ingelopen. Omdat de reservepot van het 
serviceabonnement wettelijk niet aan de norm 
voldeed, is in 2016 besloten de maandelijkse 
bijdrage van de huurders voorlopig te verlagen 
naar € 0,01. 
HPT zal dit proces nauwlettend blijven volgen. 
 
Schoonmaakpilot: 
In 2016 is de schoonmaakpilot verder 
uitgerold. Een eerste evaluatie was aan het 
begin van het jaar gereed, waarbij 
geconcludeerd kon worden, dat de 
tevredenheid toeneemt tegen minder of 
gelijkblijvende kosten. 
In de loop van het jaar zijn aflopende 
contracten met bestaande 
schoonmaakbedrijven vervangen door 
contracten met GOM en Dolmans, waarbij HPT 
opmerkt dat de communicatie naar de HPT, 
huurderscommissies en huurders nog niet 
optimaal verloopt. 
HPT zal dit proces nauwlettend blijven volgen. 
 
Lean-sessie: 
In de maand juni hebben de leden van HPT 
uitleg gekregen over deze nieuwe manier van 
werken binnen Trivire, gevolgd door een 
sessie met het DB over hoe hiermee in de 
praktijk met Trivire om te gaan. De HPT zal 
zich voornamelijk bezighouden met beleids- en 
proceszaken en heeft in verband hiermee, 
samen met Trivire, een jaarkalender 
vastgesteld. Deze kalender vermeldt 6 x per 
jaar overleg met Trivire, 2 overleggen met de 
leden van de Raad van Commissarissen,  
2 x met de bestuurder. 
Overleg met de huurderscommissies vindt  
2 x per jaar plaats. 
Gezien de relatief korte tijd van werken 
volgens Lean, kan de HPT nog niet met een 
gedegen oordeel komen, maar het blijft een 
onderwerp dat door HPT regelmatig op de 
agenda wordt gezet. 
 
Wijkbeheer nieuwe stijl: 
De uitrol van wijkbeheer nieuwe stijl is eind 
2016 gereedgekomen. Bijna alle complexen 
hebben gekozen voor het basispakket 
wijkbeheer, met consequenties voor de 
spreekuren van wijkbeheerders en 
wijksteunpunten. 

HPT zal nauwlettend volgen welke 
consequenties dit project heeft voor de 
leefbaarheid in de wijken. 
 
Gezamenlijk Overleg Huurdersraden 
Drechtsteden (GOHD): 
In 2015 is aan de samenwerking tussen de 
GOHD een einde gekomen. 
In de loop van 2016 heeft HPT de 
mogelijkheden onderzocht om een doorstart te 
maken, maar dat is helaas niet gelukt. Zodra 
meer bekend is over de samenwerking tussen 
de regio Drechtsteden en Goeree-Overflakkee 
wordt wellicht een nieuwe poging ondernomen. 
 
Vergoeding Huurderscommissies (HC): 
Op feestelijke wijze hebben alle door Trivire 
erkende HC’s de samenwerkingsovereen-
komst Trivire/HPT/HC’s getekend. 
Trivire heeft HPT gevraagd de begrotingen en 
financiële toewijzing aan de HC’s voortaan te 
beoordelen. Trivire blijft verantwoordelijk voor 
de financiële controle. Dit onderwerp wordt in 
2017 verder uitgerold. 
 
Trivire Tientje: 
Trivire en HPT hebben in 2016 overeen-
stemming bereikt op welke wijze deze 
vergoeding kan plaatsvinden nu de Overlegwet 
met nieuwe regelgeving is gekomen. 
 
Fondsen: 
Bij de diverse fondsen zijn in 2016 geen 
opmerkelijke stijgingen of dalingen in kosten 
geconstateerd. 
 
Instellen kascontrolecommissie/begroting HPT 
voor 2017: 
De begroting HPT voor het jaar 2017 is in 
oktober voorgelegd aan en akkoord bevonden 
door Trivire. Aan het einde van het verslagjaar 
is geconstateerd, dat HPT binnen de 
budgettaire verwachtingen is gebleven. De 
financiële jaarstukken over 2016 zullen door de 
kascontrolecommissie van HPT begin 2017 
worden gecontroleerd. 
 
Communicatie: 
Voor het goed kunnen functioneren van de 
HPT is het heel belangrijk, dat HPT tijdig en 
volledig wordt geïnformeerd over 
ontwikkelingen binnen Trivire. 
Om dit in de toekomst beter te laten verlopen, 
zullen Trivire en HPT na de reorganisatie 
samen een communicatieplan uitwerken, zodat 
duidelijk wordt wie voor welk thema 
aanspreekpunt is. 
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Reorganisatie: 
De HPT is gedurende het gehele jaar op de 
hoogte gehouden rond de ontwikkelingen van 
de reorganisatie. Er zijn nu 3 bedrijfsonder-
delen t.w.: 
- Afdeling Wonen 
- Afdeling Bedrijfsvoering 
- Afdeling Vastgoed 
De meest opvallende wijziging binnen Wonen 
zijn de nieuwe functies van wijkregisseur en 
ketenregisseur. De functie van wijkbeheerder 
komt in de toekomst te vervallen. 
In het proces van de reorganisatie zal ook het 
lean-werken meegenomen worden. 
 
Verklaring HPT 
Stichting Huurdersparticipatieraad Trivire blijft 
naar vermogen binnen zijn 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden en 
binnen het raam van de door Trivire 
overeengekomen ‘Samenwerkings-
overeenkomst‘ alert op het gevoerde beleid. 
Het belang van de huurders staat daarbij 
steeds voorop. 
 
H. van Eijk 
Voorzitter Stichting Huurdersparticipatieraad 
Trivire. 
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9. Verslag OR 
 
De Ondernemingsraad van Stichting Trivire 
heeft per 31 december 2016 de volgende 
samenstelling: 
Piet van der Veer, voorzitter 
Paul Letterie vicevoorzitter 
Jan van Es, secretaris 
Ikram Helly, lid 
Senay Aydin, lid 
Ad de Waard, lid 
Raymond van der Vlies, lid 
 
De zittingstermijn van de oude ondernemings-
raad is in 2016 verstreken. 
Daarom is op 15 september 2016 een nieuwe 
samenstelling van de ondernemingsraad 
geïnstalleerd. Er hebben zich zeven 
kandidaten aangemeld, om die reden waren er 
geen verkiezingen nodig. 
 
De belangrijkste onderwerpen in het jaar 2016 
waren: 

 De reorganisatie per 1 juli 2016 

 Het sociaalplan behorende bij de 
reorganisatie 

 Relatie met de vakbonden 

 Het afscheid van veel medewerkers 

 Ondernemingsraden in de Drechtsteden 

 Jaarplan en begroting 2016 

 De nieuwe bestuurder 

 De relatie met de RvC 

 Diverse adviesaanvragen 
 
De taak van de ondernemingsraad in het 
algemeen is het vertegenwoordigen van de 
werknemers in overleg met de bestuurder en 
controleren van het gevoerde beleid in relatie 
tot de beleidsplannen. 
De ondernemingsraad is een volwaardige 
gesprekspartner voor de bestuurder en denkt 
mee over het beleid van de organisatie en 
probeert in een vroeg stadium daarop invloed 
uit te oefenen.  
De ondernemingsraad van Stichting Trivire 
verklaart kennis te hebben genomen van het 
jaarverslag 2016 van Stichting Trivire. 
 
Geheel volgens de voorschriften in het ‘Besluit 
verstrekking financiële informatie aan de 
ondernemingsraden 1985’ hebben wij het 
jaarverslag op tijd ontvangen.  
De ondernemingsraad heeft naast de 
mondelinge toelichting in voldoende mate de 
gelegenheid gehad tot het stellen van vragen. 
 
 
 
 

Op grond hiervan zijn wij van oordeel dat dit 
jaarverslag een getrouw beeld geeft van de 
werkelijkheid en zien geen reden tot het 
plaatsen van kritische kanttekeningen. 
 
 
 
 
Piet van der Veer 
Voorzitter OR Trivire 
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10. Verslag van de Raad van 

Commissarissen 
 
Voorwoord voorzitter 
Voor Trivire was 2016 een jaar van veel 
veranderingen met grote impact op de 
organisatie, medewerkers en huurders. Door 
een samenloop van omstandigheden kwamen 
deze veranderingen allemaal in dit jaar en dit 
vroeg veel van het aanpassingsvermogen en 
de flexibiliteit van alle betrokkenen. Een aantal 
van deze veranderingen willen we niet 
onbenoemd laten. Zo was er de implementatie 
van de Woningwet met de invoering van de 
waardering op marktwaarde in verhuurde staat 
en het concept-splitsingsvoorstel DAEB en 
niet-DAEB. Om compliant te zijn aan de 
nieuwe wetgeving moesten de statuten en 
verschillende reglementen worden aangepast. 
In de nieuwe Woningwet hebben huurders een 
belangrijke rol gekregen bij de lokale 
afspraken. In de Drechtsteden heeft dit geleid 
tot nieuwe prestatieafspraken lange termijn 
(PALT) die in 2016 zijn gesloten tussen de drie 
partijen huurders, gemeenten en 
woningcorporaties. 
 
Naast de implementatie van de Woningwet is 
Trivire ook druk bezig geweest met het 
opnieuw richten en inrichten van de 
organisatie. Een ondernemingsvisie is 
geformuleerd en een nieuw ondernemingsplan 
vastgesteld, waarbij vijf kernopgaven zijn 
gedefinieerd. Deze kernopgaven zijn vertaald 
in diverse speerpunten van beleid. Zo zijn in 
2016 het huurbeleid en het energiebeleid 
opnieuw vastgesteld en is een nieuw 
portefeuilleplan gemaakt dat weergeeft wat de 
komende jaren de strategie is met betrekking 
tot het vastgoedbeheer. De Raad van 
Commissarissen (RvC) is al vroeg in het 
besluitvormingsproces bij deze thema’s 
betrokken en heeft zich regelmatig door de 
werkorganisatie laten bijpraten. De RvC heeft 
veel waardering voor de openheid waarmee 
het bestuur, het management en diverse 
andere medewerkers de dilemma’s met de 
RvC hebben gedeeld en de RvC hebben 
betrokken bij de afwegingen die zijn gemaakt. 
 
Naast bovenstaande inhoudelijke thema’s is de 
RvC-agenda vooral bepaald door de 
veranderingen binnen de organisatie. In de 
loop van 2016 is een grote reorganisatie 
doorgevoerd waarbij het functiehuis opnieuw is 
vastgesteld. Deze reorganisatie heeft geleid tot 
een reductie in personeelsformatie. Helaas 
had dit tot gevolg dat gedwongen afscheid is 
genomen van een aantal medewerkers die 

vaak al lange tijd aan Trivire verbonden waren. 
De RvC beseft dat dit grote impact heeft gehad 
op de medewerkers. 
De reorganisatie is per 1 juli 2016 
geëffectueerd waarbij het overleg binnen de 
organisatie op een constructieve en 
opbouwende manier is gevoerd. 
 
Op 1 september heeft Trivire (en rechts-
voorgangers) na 33 jaar afscheid genomen 
van bestuurder Wim van der Linden vanwege 
het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd. De RvC heeft veel respect voor de 
wijze waarop Wim van der Linden de 
organisatie de laatste jaren door een zeer 
turbulente periode heeft geleid en er voor heeft 
gezorgd dat de organisatie is toegerust voor de 
uitdagingen van de komende jaren. De RvC is 
er van overtuigd in Tinka van Rood een 
deskundige en betrokken opvolger te hebben 
gevonden. 
 
Tenslotte is ook afscheid genomen van 
voorzitter Harrie van der Vossen en 
vicevoorzitter Dirk ten Veen van de RvC 
vanwege het einde van hun 
benoemingstermijn. 
 
Al met al kan worden geconcludeerd dat 2016 
een jaar was met veranderingen op alle fronten 
en het opnieuw zetten van de organisatie. Er 
liggen nog de nodige uitdagingen te wachten. 
De betaalbaarheid van het wonen en de 
toename van de schuldenproblematiek baren 
zorgen. De leefbaarheid in de wijken staat 
onder druk, onder andere door langer 
zelfstandig thuis wonen, de instroom van 
nieuwkomers, de druk op de 
participatiesamenleving en partijen die zich 
noodgedwongen beperken tot hun kerntaken. 
Dit vraagt om slimme 
samenwerkingsverbanden en nieuwe coalities. 
Er ligt voor Trivire nog een behoorlijke 
uitdaging in de verduurzaming van het bezit. 
De RvC is tevreden over het fundament dat in 
2016 is gelegd waarop de komende jaren 
verder kan worden gebouwd aan deze 
thema’s. 
 
Algemeen 
De RvC heeft tot taak toezicht te houden op 
het bestuur en op de algemene gang van 
zaken in de woningcorporatie en de met haar 
verbonden ondernemingen en staat daarnaast 
het bestuur met raad ter zijde. 
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De RvC houdt onder andere toezicht op: 

 realisatie van de doelstellingen van de 
corporatie 

 realisering van de volkshuisvestelijke 
opgaven 

 strategie en de risico’s verbonden aan de 
activiteiten van de corporatie 

 opzet en werking van de interne 
risicobeheersing- en controlesystemen 

 kwaliteitsbeleid 

 kwaliteit van de maatschappelijke 
verantwoording 

 financieel verslaggevingsproces 

 naleving van toepasselijke wet- en 
regelgeving 

 
Dit toezicht strekt zich ook uit tot de met de 
corporatie verbonden ondernemingen. De 
taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van de RvC zijn in de statuten 
van Trivire omschreven. 
Een en ander is verder uitgewerkt in het 
reglement voor de RvC dat op de website is 
geplaatst. 
In dit jaarverslag legt de RvC, als orgaan van 
een maatschappelijk ondernemende 
organisatie, publiekelijk verantwoording af over 
de wijze waarop hij invulling heeft gegeven aan 
de uitvoering van zijn taken in het afgelopen 
jaar. Als toezichtkader voor het uitoefenen van 
zijn taken hanteert de RvC onder meer: 

 de Woningwet en het BTiV 2015 

 de Aedescode 

 de Governancecode woningcorporaties 
2015 

 de statuten 

 het reglement van de RvC 

 de profielschets van de RvC 

 het reglement van de Auditcommissie 

 het Bestuursreglement 

 het Treasurystatuut 

 het verbindingenstatuut 

 de Integriteitscode en 
klokkenluidersregeling 

 het vastgestelde beleid over aan- en 
verkoop, onderhoud, klantvisie, HRM, ICT 
en communicatie 

 de ondernemingsvisie 

 het ondernemingsplan 

 het jaarplan 

 de begroting: concrete (kwalitatieve) 
normen voor financiële continuïteit op 
langere termijn  

 de afspraken met externe 
belanghebbenden (bijvoorbeeld: de 
prestatieafspraken lange termijn met de 
huurders en gemeentelijke overheden)  

 

Dit toezichtkader wordt door de RvC gebruikt 
bij het nemen van besluiten, het beoordelen 
van het functioneren van het bestuur en het 
eigen functioneren van de RvC, bij het 
beoordelen van bestuursvoorstellen en bij de 
bewaking van de realisatie van de 
corporatiedoelstellingen. 
 
Governancecode 
In de Governancecode woningcorporaties 
2015 is meer aandacht voor cultuur en gedrag, 
passend bij transparante en integere 
organisaties. Het belang van (toekomstige) 
bewoners en andere direct belanghebbenden 
blijft daarbij voorop staan. De gemeente en de 
huurdersorganisaties hebben een 
uitdrukkelijker positie. 
De vernieuwde code kent vijf principes. De 
principes vullen elkaar aan en moeten in 
samenhang worden bezien. Het belang van 
(toekomstige) huurders of bewoners staat 
voorop in principe 1, waar het gaat over 
waarden en normen die passen bij de 
maatschappelijke opdracht. Vervolgens 
behandelt principe 2 de manier waarop bestuur 
en RvC aanspreekbaar zijn op resultaten. 
Principe 3 beschrijft de toetsstenen van 
geschiktheid voor bestuur en RvC en principe 
4 behandelt de dialoog met (toekomstige) 
bewoners, gemeenten en andere 
belanghebbende partijen. Principe 5 ten slotte 
besteedt aandacht aan het beheersen van de 
risico’s verbonden aan de activiteiten. 
De code is niet vrijblijvend; het is verplicht de 
code te volgen voor leden van Aedes en de 
Vereniging van Toezichthouders in 
Woningcorporaties (VTW) en dus ook voor 
Trivire en haar RvC. 
 
Taak en werkwijze 
Om de toezichthoudende taak goed te kunnen 
vervullen heeft de RvC zich regelmatig 
schriftelijk en mondeling door het bestuur laten 
informeren over de (financiële) resultaten in 
relatie tot de beoogde doelen, relevante 
externe ontwikkelingen en de wensen en 
behoeften van belanghebbenden. De RvC 
heeft in het afgelopen boekjaar het volgende 
ondernomen om op de hoogte te blijven: 

 beoordelen en bespreken jaar- en 
viermaandsrapportages  

 overleg met bestuur, staf en management 

 overleg met externe accountant 

 onderhouden van contacten met de 
Huurdersparticipatieraad Trivire (HPT) 

 onderhouden van contacten met de 
Ondernemingsraad 

 als onderdeel van het introductie-
programma hebben de beide nieuwe RvC-
leden een dag meegelopen met de 
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medewerkers van Trivire om op die manier 
beeld te krijgen bij wat zich op de 
werkvloer afspeelt en waarmee de 
medewerkers van Trivire geconfronteerd 
worden bij de dagelijkse uitvoering van de 
werkzaamheden. Daarnaast hebben ook 
twee andere leden een dag meegelopen 

 beleidsconferentie met bestuur, staf, 
management en stakeholders 

 afleggen diverse werkbezoeken 

 volgen van cursussen/bijeenkomsten/ 
seminars 

 kennisnemen van vaktijdschriften en 
literatuur 

 
Samenstelling van de Raad 
De RvC is samengesteld op basis van een 
vastgestelde profielschets. Hierin is onder 
andere opgenomen dat alle leden van de RvC 
aan een aantal algemene functie-eisen moeten 
voldoen. Daarnaast is opgenomen dat in de 
RvC diverse specifieke kennisgebieden en 
competenties aanwezig moeten zijn zodat de 
diverse aandachtsgebieden van Trivire worden 
overzien. Ook zijn bepalingen opgenomen over 
de goede teamsamenstelling en diversiteit van 
de leden om de samenwerking te bevorderen 
en elkaar ook positief kritisch te kunnen 
aanspreken. 
 
De profielschets en de hierin opgenomen 
competenties, deskundigheden en ervaringen 
zijn goed uitgebalanceerd en voldoen aan de 
door VTW opgestelde criteria voor goed intern 
toezicht. 
In 10.a is nadere informatie opgenomen over 
de samenstelling van de RvC, waaronder de 
nevenfuncties en het rooster van aftreden. 
 
Alle leden van de RvC zijn lid van de VTW. In 
2016 hebben zij deelgenomen aan 
verschillende bijeenkomsten van de VTW. 
Conform de bepalingen in de Governancecode 
woningcorporaties 2015 en de afspraken die 
gemaakt zijn in de Algemene Vergadering van 
de VTW onderschrijft de RvC dat de leden zich 
voortdurend ontwikkelen en verbeteren en een 
registratie bijhouden van de permanente 
educatie (PE). 
Voor de jaren 2015 en 2016 tezamen moeten 
commissarissen minimaal 10 uur aan PE-
activiteiten verrichten, waarbij 1 vol contactuur 
een waarde heeft van 1 PE-punt. In het kader 
van de verantwoording aan belanghouders en 
maatschappij is het overzicht opgenomen in 
het jaarverslag. 
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Naam Deelname aan  
PE- 

punten 
2015 

PE- 
punten 

2016 

 
Totaal 

H.P. van der Vossen 
Tot 01-07-2016 

- VTW Evaluatie functioneren RvC-RvB 
- VTW masterclass zorgvastgoed 
- VTW Masterclass toezicht op financiën 
- VTW Masterclass assetmanagement en integrale 

vastgoedsturing 
- VTW Masterclass risicomanagement 
Totaal 
 

2 
4 
7 
4 

 
4 

21 
 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

21 
 

D. ten Veen  
Tot 01-07-2016 
 

Totaal  0 
 

0 0 

Mw. H.P.M. Braks - VTW Inspiratiesessie (3x) 
- PwC Derivaten in de publieke sector 
- VTW Masterclass assetmanagement en integrale 

vastgoedsturing 
- VTW Masterclass werkgeverstaken RvC 
- WSW Werking risicoraamwerk 
- TIAS Comm/toezichthoudersprogramma 
- WSW - WSG en omliggende corporaties 
- VTW-Ledencongres 
- Masterclass VTW sturen op sweet spot of conflict 
- VTW Inspiratiesessie (2x)  
Totaal 

9 
4 
4 

 
4 

 
 
 
 
 
 

21 

 
 
 
 
 

2 
69 
2 
3 
4 
6 

86 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

107 

J.M.L.J Reijnen  
Vanaf 01-07-2016 

- VTW Masterclass nieuwe commissaris 
- Aedes/VTW Leiderschap met passie 
- WSW Werking risicoraamwerk 
Totaal 
 

 
 
 

n.v.t. 

14 
2 
2 

16 
 

 
 
 

16 

M. Klein 
Vanaf 01-12-2016 

Totaal 
 
 

n.v.t. 0 0 

E.G.J.M. Meijer - PwC - Derivaten in de publieke sector 
- Baker Tilly Governance en risicomanagement 
- Aedes Benchmark voor woningcorporaties 
- Verstegen VGZ Actualiteiten jaarverslaglegging 
- WSW Werking risicoraamwerk 
Totaal 
 

4 
3 
6 

 
 

13 

 
 
 

3 
2 
5 

 
 
 
 
 

18 

A.C.N. van de Ven -  TIAS Masterclass risicomanagement en gedrag 1 
-  TIAS Masterclass risicomanagement en gedrag 2 
-  TIAS Masterclass risicomanagement en gedrag 3 
- NBA Publieke Academy Anders financieren 
- NBA Ontwikkelingen controllerberoep 
- Verstegen VGZ Actualiteiten jaarverslaglegging 
- Erasmus School Eur. Conference Internal Audit 
- Universiteit Maastricht Internat. Accounting 
congress 
- NBA Publieke Academie Schuivende 
verantwoording 
 CFO/controller 
- Nijenrode NAIS congres  
Totaal 
 

6 
6 
6 
6 
3 

 
 
 
 
 
 

27 

 
 
 
 
 

3 
7 

15 
3 

 
4 

32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 

B. de Vries - VTW Evaluatie functioneren RvC-RvB 
- NVTZ Proactief toezicht houden 
- PwC Bondgenoten in toezicht 
- State of the art toezichthouden van NVTZ 
- WSW werking risicoraamwerk 
- VTW Toezicht bouwopgaven en renovaties 
Totaal 

2 
2 
1 

 
 
 

5 

 
 
 

4 
3 
4 

11 
 

 
 
 
 
 
 

16 
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Stakeholders 
In november 2016 heeft de jaarlijkse 
beleidsdag met een brede selectie van de 
stakeholders, waaronder een 
huurdersvertegenwoordiging van Trivire, 
plaatsgevonden; deze stond dit jaar in het 
teken van duurzaamheid. 
 
In 2015 en 2016 heeft de voormalige 
Huurdersraad Trivire de transitie doorgemaakt 
naar een Huurdersparticipatieraad Trivire 
(HPT). Daardoor heeft geen formeel overleg 
met de HPT plaatsgevonden. Het eerste 
gesprek tussen de voltallige RvC en HPT is 
begin februari 2017 gepland. Wel hebben de 
huurderscommissarissen en de voorzitter 
regelmatig overleg gevoerd met de leden van 
de HPT en bijgepraat over actuele 
ontwikkelingen. Een bespreekpunt was 
daarnaast de werving van een nieuw lid van de 
RvC op voordracht van de huurders. 
 
Ondernemingsraad 
Een afvaardiging van de RvC heeft in 2016 
tweemaal een overlegvergadering met de 
Ondernemingsraad (OR) bijgewoond, waarna 
de bevindingen zijn teruggekoppeld aan de 
volledige RvC. In juni 2016 heeft de voltallige 
RvC een besloten gesprek gehad met de 
voltallige OR over de reorganisatie. Ook heeft 
een aantal gesprekken plaatsgevonden tussen 
delegaties van de RvC en de OR over de 
werving van de nieuwe bestuurder. De 
bijeenkomsten waren constructief en open van 
karakter waarbij de grote betrokkenheid van de 
OR bij de organisatie als positief is ervaren. 
 
Vergaderingen 
De RvC is in het afgelopen jaar negenmaal in 
een reguliere vergadering bijeen geweest.  
Daarnaast is een afzonderlijk dagdeel besteed 
aan het bezoeken van diverse projecten en 
een bespreking van het eigen functioneren van 
de RvC. 
 
Naast de vaste jaarlijkse besloten bespreking 
over het eigen functioneren heeft de RvC een 
aantal maal in beslotenheid gesproken over de 
toekomst van Trivire. Het vertrek van de 
bestuurder W. van der Linden per 1 september 
2016 en opvolging door mevrouw A.K. van 
Rood per 1 augustus 2016 waren hierbij de 
belangrijkste thema’s. Ook de gewenste 
structuur en inrichting van de organisatie zijn 
onderwerpen van gesprek geweest. 
 
Besluiten en goedkeuring 
De RvC heeft in het afgelopen boekjaar over 
de volgende onderwerpen besluiten genomen 
of goedkeuring gegeven: 

Goedkeuring projecten: 

 Wiardi Beckman-plantsoen 

 Bouwclaim Volgerlanden Oost 

 Verbouwing Pelserstraat 11-13 voor 
alleenstaande moeders  

 Fasedocument Ooievaar-/Vinkplein 

 Besteding restant vermogen Stichting Beter  
Wonen 

 
Goedkeuring verkopen:  

 Verkoop grond Wijnstraat 61-63 
 
Goedkeuring aankopen: 

 Er zijn geen vastgoedaankopen 
goedgekeurd 

 
Besluit opdracht aan PwC Accountants met 
één jaar te verlengen (controlejaar 2017). 
 
Goedkeuring: 

 Jaarverslag/jaarrekening 2015 

 Jaarrekening 2015 Pro-Net  
Projectontwikkeling B.V. 

 Jaarplan 2017, begroting 2017 en  
treasuryjaarplan 2017 

 
Goedkeuring treasurytransacties: 

 Geen. 
 
Goedkeuring: 

 Investeringsstatuut  

 Ontwerp scheidingsvoorstel DAEB/niet- 
DAEB 

 Prestatieafspraken met gemeenten  
Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido- 
Ambacht 

 Voorlopige biedingen aan de gemeenten  
(volkshuisvestingsbod) 

 Visie op besturen en toezichthouden  

 Herijking PALT-afspraken 

 Ondernemingsplan 2016 - 2020 

 Sociaal plan reorganisatie 

 Huurverhoging per 1 juli 2016 

 Bijgestelde begroting 2016 

 Herijking huurprijsbeleid 

 Controleplan 2016 van PwC van juli 2016 

 Reglement financieel beleid en beheer 

 (Financieel) normenkader 

 Portefeuilleplan Trivire 2016-2030 

 Energiebeleidsplan  

 Control & auditbeleid 

 Auditplan 2017 
 
Bestuur 

 Decharge bestuur over 2015 

 Benoeming bestuurder, mevrouw  
A.K. van Rood 

 Introductieprogramma bestuurder 
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RvC 

 Herbenoeming commissaris, de heer  
A.C.N. van de Ven 

 Benoeming voorzitter RvC per 1 juli 2016,  
mevrouw H.P.M. Braks 

 Benoeming vicevoorzitter RvC per  
1 juli 2016, de heer A.C.N. van de Ven 

 Benoeming commissaris, mevrouw M. Klein 

 Benoeming commissaris, mevrouw  
J.M.L.J. Reynen 

 Achtervang RvC bij ontstentenis van de  
gehele Raad 

 Profiel RvC 

 Samenstelling remuneratiecommissie 

 Introductieprogramma commissarissen 
 
Goedkeuring statuten en reglementen: 

 Goedkeuring statutenwijziging 

 Goedkeuring Reglementenboek,  
inhoudende: 
o Reglement Raad van Commissarissen 
o Reglement Bestuur 
o Reglement Remuneratiecommissie 
o Directie- en managementreglement  
o Reglement Auditcommissie 

 
Auditcommissie 
De Auditcommissie (AC) is een vaste 
commissie van de RvC. Zij ondersteunt en 
adviseert de RvC met de voorbereiding van de 
besluitvorming over het uitvoeren van de 
verantwoordelijkheden op het terrein van 
financieel toezicht. De AC bestaat uit de heer 
A.C.N. van de Ven (voorzitter) en de heer  
B. de Vries (lid). De vergaderingen worden in 
principe ook bijgewoond door bestuurder, 
adjunct-directeur en concerncontroller.  
In 2016 is de AC viermaal bijeengeweest, 
deels in aanwezigheid van de externe 
accountant (PwC). 
Ter voorbereiding van de vergaderingen van 
de RvC zijn in 2016 besproken: 

 Jaarverslag/jaarrekening 2015 

 Risicomanagement 

 Fiscale strategie vennootschapsbelasting 

 Geactualiseerde begroting 2016  

 Jaarplan 2017 en meerjarenbegroting  
2017-2026 

 Treasuryjaarplan 2017 

 Control & auditplan 

 Financieel normenkader 

 Controleplan 2016 van PwC van juli 2016 

 Reglement financieel beleid en beheer 

 Concept investeringsstatuut 

 verschillende viermaandsrapportages 2016 
 
In aanwezigheid van PwC zijn de belangrijkste 
waarnemingen bij de totstandkoming van de 
begroting 2017 besproken en heeft (conform 

artikel 5.g. van het reglement van de AC) 
eenmaal een gesprek tussen AC en PwC 
plaatsgevonden zonder dat daarbij de 
bestuurder en adjunct-directeur aanwezig 
waren. 
 
Remuneratiecommissie 
In 2016 heeft de RvC een Remuneratie-
commissie (RC) ingesteld. De RC is een vaste 
commissie van de RvC. De RC is ingesteld ter 
ondersteuning van de werkgeversrol van de 
RvC, adviseert de RvC omtrent de bezoldiging 
van bestuurders en leden van de RvC en 
bereidt de besluitvorming van de RvC 
daaromtrent voor. De RC bestaat uit mevrouw 
J.M.L.J. Reynen (voorzitter) en mevrouw 
H.P.M. Braks (lid). De vergaderingen worden 
in principe ook bijgewoond door de bestuurder. 
In 2016 is de RC eenmaal bijeengeweest en 
heeft afspraken gemaakt over de 
samenstelling, planning, reglement en 
werkwijze van de RC en de plannings-
afspraken voor de beoordeling van de 
bestuurder. Begin 2017 heeft een 
functioneringsgesprek plaatsgevonden tussen 
bestuurder en RC. Hierbij zijn besproken de 
wederzijdse ervaringen rond de inwerkperiode, 
de presentatie van de bevindingen na de 
eerste 100 dagen aan de RvC en de behaalde 
(proces)resultaten.  
Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de 
bezoldiging per 1 januari 2017 en zijn pres-
tatieafspraken gemaakt voor het jaar 2017. 
 
Honorering 
De leden van de RvC ontvangen een 
honorering. In 10.c is een overzicht gegeven 
van de honorering over 2016 en is de 
grondslag, waarop de honorering is 
gebaseerd, toegelicht. De honorering van de 
RvC blijft binnen de grenzen van de VTW-
Beroepsregel bezoldiging commissarissen. 
 
Bestuur 
Van 1 januari tot 1 september 2016 was de 
heer W. van der Linden bestuurder van Trivire. 
Per 1 augustus 2016 is de nieuwe bestuurder, 
mevrouw A.K. van Rood aangesteld. Het 
arbeidscontract met de nieuwe bestuurder is 
aangegaan voor vier jaar. Zie ook 10.b voor 
overige informatie. 
 
Beloningen bestuur 
In 10.c is de honorering van het bestuur over 
2016 weergegeven met als vergelijking de 
gegevens over 2015. Het bestuur ontvangt een 
vaste honorering; er zijn geen variabele 
beloningselementen (gratificaties, bonussen 
e.d.). 
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De beloning van de bestuurder valt binnen de 
eisen die in wetgeving zijn vastgelegd (WNT2). 
Op de heer Van der Linden was de 
overgangsregeling van toepassing. 
 
Zelfevaluatie 
Conform de binnen de RvC vastgelegde 
afspraak wordt de interne evaluatie van de 
RvC eenmaal per twee jaar begeleid door een 
onafhankelijke adviseur. In 2016 is in een 
besloten bijeenkomst het eigen functioneren 
van de RvC besproken, evenals dat van de 
individuele leden. In 2017 zal de evaluatie 
weer door een onafhankelijke externe partij 
worden begeleid. 
 
De zelfevaluatie heeft plaatsgevonden op 
basis van: 

 de Governancecode woningcorporaties 
2015 

 de profielschets van de RvC 

 de vooraf gevraagde mening van het 
bestuur 

 
De tijdens deze evaluatie voorgestelde 
verbeteringen, zowel individueel als collectief, 
zijn doorgevoerd. Geen van de leden van de 
RvC is frequent afwezig geweest bij 
vergaderingen. 
 
Gevolgde procedure bij de werving van nieuwe 
leden van de RvC. 
In 2016 zijn twee vacatures ontstaan in de 
RvC, één op bindende voordracht van de 
huurders en één regulier. De selectie-
commissie van de RvC heeft bij de werving 
van de nieuwe commissaris de keuze gemaakt 
zich te laten ondersteunen door een werving- 
en selectiebureau. Het bestuur had bij de 
procedure een adviserende rol. De HPT heeft 
bij de werving van de huurderscommissaris 
zich laten adviseren door hetzelfde bureau. 
Voor beide commissarissen is de OR om 
advies gevraagd. 
Na het vaststellen van procedure en 
profielschets, met onder andere aandacht voor 
diversiteit en teamsamenstelling, zijn de 
vacatures zowel online als in landelijke 
dagbladen bekend gemaakt. 
In gesprekken zijn de kandidaten getoetst op 
criteria als ervaring, competenties en 
houding/rolopvatting. 
Na de keuze voor een kandidaat, is onder 
overlegging van de benodigde schriftelijke 
stukken, het voorgenomen besluit gemeld bij 
de Aw. Na het tot tevredenheid doorlopen van 
de fit en propertoets heeft de RvC de 
benoemingsbesluiten genomen en daarover 
extern en intern gecommuniceerd. 

De nieuwe commissarissen zijn aangemeld als 
lid van de VTW en hebben een 
introductieprogramma doorlopen. 
 
Gevolgde procedure bij de herbenoeming van 
een lid van de RvC. 
In 2016 is één lid van de RvC herbenoemd 
voor een periode van vier jaar. Hieraan 
voorafgaand is zijn functioneren geëvalueerd, 
waarbij alle leden afzonderlijk input hebben 
geleverd en de bestuurder om advies is 
gevraagd. Daarbij is onder meer bekeken of 
het profiel nog voldeed aan de actualiteit en of 
het lid paste in het vastgestelde profiel. 
Daarnaast is gekeken naar de match met de 
overige in de RvC aanwezige competenties. 
Dit alles heeft geleid tot een positieve uitkomst 
en een voorgenomen besluit tot herbenoeming 
waarna het lid de procedure bij de Aw heeft 
doorlopen en definitief is herbenoemd voor vier 
jaar. 
 
Gevolgde procedure bij het werven van de 
nieuwe bestuurder. 
Reeds in 2015 is de werving van de nieuwe 
bestuurder gestart met het opstellen van het 
uitgebreide functieprofiel. Ter oriëntatie zijn 
toen gesprekken gevoerd met het 
management, de Ondernemingsraad, de 
Huurdersraad, de wethouders uit het 
werkgebied en de portefeuillehouder 
Drechtsteden. Na het vaststellen van 
procedure en uitgebreide profielschets is de 
vacature zowel online als in een landelijke 
dagblad bekend gemaakt. In gesprekken met 
de selectiecommissie van de RvC zijn de 
kandidaten getoetst op criteria als ervaring, 
competenties en houding/rolopvatting. 
Daarnaast hebben ook het managementteam 
en de OR gesprekken gevoerd en advies 
uitgebracht. Na de keuze voor een kandidaat, 
is onder overlegging van de benodigde 
schriftelijke stukken, het voorgenomen besluit 
gemeld bij de Autoriteit woningcorporaties 
(Aw). Na het tot tevredenheid doorlopen van 
de fit en propertoets heeft de RvC het 
benoemingsbesluit genomen en daarover 
extern en intern gecommuniceerd. 
 
 



44 Trivire jaarverslag 2016  12 april 2017 

 

VERKLARING VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 
 
Wij hebben kennisgenomen van het jaarverslag en de aan ons voorgelegde jaarstukken over 2016 
van Trivire en van de daarbij afgegeven accountantsverklaring door PricewaterhouseCoopers 
Accountants. Deze verklaring is opgenomen bij hoofdstuk 12.13. 
 
Wij kunnen ons verenigen met het jaarverslag en de aan ons voorgelegde jaarstukken. 
 
 
Dordrecht, 12 april 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
mevrouw H.P.M. Braks     A.C.N. van de Ven 
voorzitter     vicevoorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mevrouw M. Klein     E.G.J.M. Meijer 
lid      lid 
 
 
 
 
 
 
 
 
mevrouw J.M.L.J. Reynen   B. de Vries 
lid      lid 
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10.a Samenstelling RvC 
 

mevrouw H.P.M. Braks-Langenkamp, 1968, voorzitter   

Beroep/functie: zelfstandig adviseur en interim-manager bij maatschappelijke 
ondernemingen 

Deskundigheid: volkshuisvesting, governance en organisatieontwikkeling 
Relevante nevenfunctie(s): lid Raad van Toezicht woningstichting Volksbelang Made 

visitator Woningcorporaties bij ProCorp 
 

de heer A.C.N. van de Ven, 1964, vicevoorzitter  

Beroep/functie: hoogleraar bestuurlijke informatievoorziening, Tias School for 
Business and Society, Universiteit van Tilburg 

Deskundigheid: controlling, accounting, risicomanagement en financiering 
Relevante nevenfunctie(s): voorzitter Raad van Commissarissen Supermarktfonds.nl  

lid Raad van Advies Ilfa (treasury adviesbureau) 
lid Raad van Tucht Vereniging van Registercontrollers 
voorzitter curatorium Internal Auditing & IT-Auditing opleiding 
Erasmus Universiteit Rotterdam  

 

mevrouw M. Klein, 1972, lid op bindende voordracht van de HPT  

Beroep/functie: zelfstandig adviseur en interim-manager gebiedsontwikkeling voor 
overheids- en marktpartijen 

Deskundigheid: vastgoedontwikkeling en beheer, bestuurlijke verhoudingen, 
lokale overheid 

Relevante nevenfunctie(s): - 
 

de heer E.G.J.M. Meijer, 1953, lid op bindende voordracht van de HPT  

Beroep/functie: directeur Johan van Oldenbarneveltstichting 
directeur PKLC (Pelikan Key Legal Consultancy) 

Deskundigheid: omgevingsrecht, Bestuursrecht, Schadevergoedingsrecht, 
waardering onroerende zaken, nadeelcompensatierecht en 
juridisch planologische vraagstukken, organiseren  
Internationaal: Milieuvraagstukken China (Green Buildings) en 
Good Governance en bestuurlijke vraagstukken en kadastrale 
aangelegenheden Nederlandse Antillen. 

Relevante nevenfunctie(s): voorzitter bewonersvereniging Renaissance 
directeur Instituut Omgevingsrecht 
secretaris Netwerk Diversiteit PvdA 

 

mevrouw J.M.L.J. Reynen, 1959, lid  

Beroep/functie: zelfstandig ondernemer, Consultancy en advies in Zorg, 
Consultant Institute for Positive Health 

Deskundigheid: bedrijfsvoering algemeen, zorg en bestuurlijke verhoudingen, 
leefbaarheid en wijkinfrastructuur zorg en welzijn. 

Relevante nevenfunctie(s): vicevoorzitter Raad van Toezicht tanteLouise 
lid Raad van Toezicht Kessler Stichting 
lid Klankbordgroep Commissie Toekomstige zorg Zeeland 2025 
 

 

de heer B. de Vries, 1958, lid   

Beroep/functie: financieel consultant 
Deskundigheid: financiën en financiering 
Relevante nevenfunctie(s): lid Raad van Toezicht GGz Breburg  

voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Krimpenerwaard 
lid Raad van Toezicht Groenwest 
lid Raad van Toezicht Humanitas huisvesting 

Leden van de RvC worden op grond van het reglement voor de RvC voor een periode van vier jaar 
benoemd. Herbenoeming is, conform de bepalingen van de herziene Governancecode 
Woningcorporaties, één keer mogelijk voor een periode van vier jaar. 
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Naam Benoemd per Herbenoemd per Aftredend per 

H.P. van der Vossen (tot 01-07-2016) 2008 2010 2016 

D. ten Veen (tot 01-07-2016) 2008 2010 2016 

Mw. H.P.M Braks-Langenkamp 2011 2015 2019 

Mw. M. Klein (vanaf 01-12-2016) 2016   

E.G.J.M. Meijer 2011 2015 2019 

Mw. J.M.L.J. Reynen (vanaf 01-07-2016) 2016   

A.C.N. van de Ven 2012 2016 2020 
 B. de Vries 2009 2013 2017 

 
Per 1 juli 2016 zijn de heren H.P. van der Vossen en D. ten Veen afgetreden als voorzitter, 
respectievelijk lid van de RvC vanwege het bereiken van de maximum zittingstermijn. 
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10.b Nevenfuncties en PE bestuur 
 
Nevenfuncties bestuurder Van der Linden 
In het kader van zijn functie als bestuurder van Trivire vervulde de heer W. van der Linden de 
volgende onbezoldigde nevenfuncties: 

 Lid directeurencontact Aedes, vereniging van woningcorporaties 

 Lid Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties (NVBW) 

 Lid Vereniging Woningcorporaties Zuid-Holland Zuid  

 Lid VSB (Vereniging voor Strategie en Beleid)  
 
Daarnaast vervulde de heer Van der Linden in privé de volgende (onbezoldigde) nevenfuncties: 

 voorzitter stichting Vrienden van de Stichting Via Lumina 

 lid comité van aanbevelingen Pictura 

 lid comité van aanbeveling Kunstmin 
 
Permanente Educatie 2016 
Conform de bepalingen in de Governancecode woningcorporaties 2015 en de afspraken gemaakt in 
het Aedescongres voor het verplicht stellen van PE moeten bestuurders binnen drie jaar 108 PE-
punten behalen, wat neerkomt op 108 ‘studiebelastingsuren’. Voor de heer Van der Linden is dit 
omgerekend naar zijn dienstverband tot 1 september 2016 een totaal van 60 PE-punten. 
 

Naam Deelname aan  
PE- 

punten 
Totaal 

in 2015 
Totaal 

in 2016 

W. van der Linden GenP Masterclass nieuw krachtenveld bestuurder 3 3 
 

0 

 
Nevenfuncties bestuurder Van Rood 
In het kader van haar functie als bestuurder van Trivire vervult mevrouw Van Rood de volgende 
onbezoldigde nevenfuncties: 

 Lid directeurencontact Aedes, vereniging van woningcorporaties 

 Lid Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties (NVBW) 

 Lid Vereniging Woningcorporaties Zuid-Holland Zuid 

 Lid VSB (Vereniging voor Strategie en Beleid) 
 
Daarnaast vervult mevrouw Van Rood in privé de volgende (onbezoldigde) nevenfuncties: 

 Geen 
 
Permanente Educatie 2016 
Conform de bepalingen in de Governancecode woningcorporaties 2015 en de afspraken gemaakt in 
het Aedescongres voor het verplicht stellen van PE moeten bestuurders binnen drie jaar 108 PE-
punten behalen, wat neerkomt op 108 ‘studiebelastingsuren’. 
 

Naam Deelname aan  
PE- 

punten 
Totaal 

In 2016 

A.K. van Rood  GenP Focus duurzame kwaliteit van leven 

 CorporatieNL transformatie digitale corporatie 

 NiB Nat symposium woningcorporaties 

 Congres Aedes-VTW Leiderschap met passie 

 Corporatiehuis Masterclasss leidinggeven 
 

2 
5 
5 
3 
4 
 

19 
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10.c Honorering bestuur en RvC 
 
Honorering bestuur 
Over 2016 heeft het bestuur de volgende beloning ontvangen: 
 
Bedragen in € 

W. van der Linden (van 01-01-2016 t/m 31-08-2016) 2016 2015 

Bruto loon plus belaste vergoedingen 106.000 160.000 

Fiscale bijtelling auto 5.000 8.000 

Reguliere pensioenlasten ten laste van werkgever 10.000 15.000 

Premie vroegpensioen 4.000 9.000 

Verstrekte leningen/voorschotten/garanties 0 0 

Totaal 125.000 192.000 
 
Bedragen in € 

A.K. van Rood (van 01-08-2016 t/m 31-12-2016) 2016 2015 

Bruto loon plus belaste vergoedingen 58.000 0 

Fiscale bijtelling auto 1.000 0 

Reguliere pensioenlasten ten laste van werkgever 7.000 0 

Premie vroegpensioen 2.000 0 

Verstrekte leningen/voorschotten/garanties 0 0 

Totaal 68.000 0 

 
Honorering RvC 
De honorering van de RvC is gekoppeld aan de zwaarte van de functie van de afzonderlijke leden van 
de RvC. De honorering is niet gekoppeld aan de prestaties van Trivire. Over 2016 was de honorering 
als volgt: 
 
Bedragen in €, inclusief BTW 

Naam Functie 
Vergoeding 

2016 
Vergoeding 

2015 

H.P.M. Braks-Langenkamp *) voorzitter 15.990 12.100 

M. Klein (vanaf 01-12-2016) lid 1.008 0 

E.G.J.M. Meijer lid 12.100 12.100 

J.M.L.J. Reynen (vanaf 01-07-2016) lid 6.050 0 

D. ten Veen **) lid 6.050 14.520 

A.C.N. van de Ven ***) vicevoorzitter 13.310 12.100 

H.P. van der Vossen (t/m 30-06-2016) voorzitter 8.730 17.460 

B. de Vries lid 12.100 12.100 

 
*) van 01-01-2016 t/m 30-06-2016 vicevoorzitter en vanaf 01-07-2016 t/m 31-12-2016 voorzitter 
**) in 2015 vicevoorzitter, vanaf 01-01-2016 t/m 30-06-2016 lid  
***) van 01-01-2016 t/m 30-06-2016 lid en vanaf 01-07-2016 t/m 31-12-2016 vicevoorzitter 

 
De hoogte van de honorering is in 2015 conform de VTW-Beroepsmaatregel Bezoldiging 
commissarissen 2015-2016 van 20 april 2015 voor de jaren 2015 en 2016 vastgesteld.  
De RvC heeft er voor gekozen hierbij niet het toegelaten maximum maar een gematigde beloning te 
hanteren. De bezoldiging voor 2015 en 2016 is vastgesteld op € 12.100 voor een lid, € 14.520 voor de 
vicevoorzitter en € 17.460 voor de voorzitter. Deze bedragen zijn inclusief 21% btw. 
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11. Verbindingen 
 
De wet verlangt van corporaties dat zij zich 
verantwoorden over de verbindingen met 
andere rechtspersonen en vennootschappen. 
In onderstaande tabel staan alle deelnemingen 
en verbindingen die Trivire in 2016 had, 
inclusief de aard, de omvang en de reden. 
 
Pro-Net Projectontwikkeling B.V. 
Trivire is houder van alle aandelen van Pro-Net 
Projectontwikkeling B.V. 
Pro-Net Projectontwikkeling is als enige 
vennootschap overgebleven nadat in 2012 alle 
zeven (klein)dochtervennootschappen van 
Trivire zijn gefuseerd, waarbij bovendien al het 
vastgoed is overgedragen aan Trivire. 

De vennootschap richt zich op de ontwikkeling 
en het beheer van onroerende zaken. Deze 
activiteiten vinden plaats in het kader van de 
doelstellingen van Trivire. 
 
Stadsherstel Drechtsteden N.V. 
Trivire is aandeelhouder van Stadsherstel 
Drechtsteden, een naamloze vennootschap 
(alle aandelen zijn in handen van de regionale 
woningcorporaties), die zich richt op verwer-
ving, herstel en exploitatie van rijksmonu-
menten en beeldbepalende gebouwen in de 
Drechtsteden. Stadsherstel Drechtsteden N.V. 
is in 2012 juridisch gefuseerd met haar 100%-
dochter B.V. Voorstraat, waarbij deze laatste is 
opgehouden te bestaan. Het bezit wordt 
verkocht. Het doel is de N.V. in 2017 te 
liquideren. 
 

 
Deelnemingen Trivire 

Naam Sinds 
Aard van de 

deelneming 

Aandeel 
Reden van deze verbinding 

Trivire 

Pro-Net 

Projectontwikkeling B.V. 

 
Enig 

aandeelhouder 
100% 

Ontwikkelen van projecten en/of 
verkrijgen van onroerend goed 

(niet gericht op het DAEB-
segment) 

29-9-2012 

Oorspr:1995 

WoningNet N.V. 1-7-2004 Aandeelhouder <1% 
Mede gebruik van het regionale 

systeem van woonruimteverdeling 
 

Stadsherstel 

Drechtsteden N.V. 
4-2-2009 Aandeelhouder 39% 

Verwerven, in stand houden, 
herstellen en beheren van 

monumentale panden in de regio 
Drechtsteden 

 

 
Voor het overige is sprake van samenwerkingsverbanden zonder financiële of bestuurlijke 
verwevenheid (zie verder hoofdstuk 6). 
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12. Jaarrekening 
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12.1. Balans (na resultaatbestemming) 
(x € 1.000) 

 
 
  

  

Ref. 31-12-2016 31-12-2015

Materiële vaste activa 12.9.1

- DAEB vastgoed in exploitatie 1.269.907   1.236.356  

- Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 42.017       41.982      

- Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 26.004       24.259      

- Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 12.120       4.913        

- Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 6.402         7.130        

Subtotaal 1.356.450   1.314.640  

Financiële vaste activa 12.9.2

- Deelnemingen 1.956         1.949        

- Latente belastingvordering(en) 8.887         8.241        

- Geactiveerde optierente extendibles 2.647         3.154        

- Margin Calls 17.700       13.500      

- Corporatie Starterslening 441            404           

Subtotaal 31.631       27.248      

Vlottende activa

Voorraden 12.9.3 421           

Vorderingen 12.9.4

- Huurdebiteuren 664            774           

- Gemeenten 8               

- Overige debiteuren 493            512           

- Belastingen en premies sociale verzekeringen 693            626           

- Overlopende activa 168            513           

Subtotaal 2.018         2.433        

Liquide middelen 12.9.5 12.207       17.268      

Subtotaal 14.225       20.122      

1.402.306   1.362.010  

ACTIVA

Vaste activa

Totaal generaal
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Ref. 31-12-2016 31-12-2015

Eigen vermogen 12.9.6

- Stichtingskapitaal 1               1               

- Algemene bedrijfsreserve 377.872     353.481     

- Herwaarderingsreserve 508.241     482.449     

Subtotaal 886.114     835.931     

Voorzieningen 12.9.7

- Glasfonds 492            420           

- Sterabonnement 1.119         1.269        

- Overige fondsen 149            61             

- Sloopprojecten 293            1.494        

- Onrendabele investeringen 3.640         4.684        

Subtotaal 5.693         7.928        

Schulden op lange termijn 12.9.8

- Leningen overheid 10.588       11.514      

- Leningen kredietinstellingen 419.544     422.102     

- Leningen overig 1.002        

- Terugkoopverplichting woningen verkocht onder voorwaarden 26.092       24.572      

- Derivaten 27.004       20.848      

- Waarborgsommen 150            135           

Subtotaal 483.378     480.173     

Schulden op korte termijn 12.9.9

- Schulden overheid 924            895           

- Schulden aan kredietinstellingen 6.560         18.449      

- Schulden overig 1.002         

- Overige crediteuren 4.043         3.182        

- Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.525         935           

- Overlopende passiva 13.067       14.517      

Subtotaal 27.121       37.978      

Totaal generaal 1.402.306   1.362.010  

PASSIVA
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12.2. Winst- en verliesrekening 
(x € 1.000) 

 
 
  

 
 2016 2015

Huuropbrengsten 12.10.1 89.052 88.133

Opbrengsten servicecontracten 12.10.2.1 7.658 7.758

Lasten servicecontracten 12.10.2.2 -7.591 -7.716

Lasten verhuur en beheeractiviteiten 12.10.3 -23.409 -24.146

Lasten onderhoudsactiviteiten 12.10.4 -19.169 -17.852

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 12.10.5 -4.853 -5.126

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 41.689 41.051

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 12.10.6 1.111 3.050

Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling 12.10.6 -685 -2.731

Toegerekende organisatiekosten 12.10.6 -67 -90

Toegerekende financieringskosten 12.10.6 -9 -23

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 350 205

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 12.10.7 6.051 6.604

Toegerekende organisatiekosten 12.10.7 -178 -315

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille 12.10.7 -5.433 -6.109

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 440 180

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 12.10.8.1 5.820 4.278

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 12.10.8.2 27.571 26.224

12.10.8.3 208 114

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 33.599 30.616

Opbrengsten overige activiteiten 12.10.9 42 198

Kosten overige activiteiten 12.10.9 1.646 703

Netto resultaat overige activiteiten -1.603 -505

Overige organisatiekosten 12.10.10 -539 -686

Leefbaarheid 12.10.11 -208 -269

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten 12.10.12 -6.156 1.284

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 12.10.13 111 193

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 12.10.14 27 87

Rentelasten en soortgelijke kosten 12.10.15 -17.202 -17.789

Saldo financiele baten en lasten -23.220 -16.225

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 50.508 54.367

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 12.10.16 -332 44

Resultaat deelnemingen 12.10.17 8 -132

Resultaat  uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 50.183 54.279

Resultaat na belastingen 50.183 54.279

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder 
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12.3. Kasstroomoverzicht (directe methode) 
(x € 1.000) 

 

 

 2016 2015

- Huren en vergoedingen 97.753   95.467        

- Overheidsontvangsten -            277            

- Overige bedrijfsontvangsten 153       1.457         

- Renteontvangsten 57         245            

Saldo ingaande kasstromen 97.963   97.446        

- Erfpacht -152      -13             

- Personeelsuitgaven

-     Lonen en salarissen -10.100  -9.628        

-     Sociale lasten -1.234   -1.177        

-     Pensioenuitgaven -1.776   -1.985        

- Onderhoudsuitgaven -18.184  -17.533      

- Overige bedrijfsuitgaven -19.031  -16.461      

- Rente-uitgaven -16.946  -17.974      

- Sector specifieke heffing -67        -38             

- Verhuurdersheffing -7.312   -6.709        

- Leefbaarheid -156      -200           

- Vennootschapsbelasting -            833            

Saldo uitgaande kasstromen -74.958  -70.885      

Kasstroom uit operationele activiteiten 23.005   26.561        

Materiële vaste activa

- Verkoopontvangsten bestaande huur-, woon- en niet woongelegenheden 6.165     7.034         

- Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop 1.422     1.055         

- Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en niet woongelegenheden 1.022     3.634         

Tussentelling ingaande kasstroom MVA 8.609     11.723        

- Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden -10.578  -9.036        

- Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden -3.315   -15.319      

- Aankoop, woon- en niet woongelegenheden -288      -                

- Nieuwbouw verkoop, woon- en niet woongelegenheden -768      -2.496        

- Aankoop woongelegenheden (VOV) doorverkoop -1.064   -1.224        

- Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden -266      -461           

- Investeringen overig -651      -1.460        

- Externe kosten bij verkoop -177      -227           

Tussentelling uitgaande kasstroom MVA -17.107  -30.223      
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Verder wordt verwezen naar 12.11 toelichting op het kasstroomoverzicht. 
 
  

Financiële vaste activa 2016 2015

- Ontvangsten verbindingen 18         23              

- Ontvangsten overig 24.802   37.794        

- Uitgaven verbindingen -1          -1               

- Uitgaven overig -29.023  -38.123      

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA -4.204   -307           

Kasstroom uit (des) investeringen -12.702  -18.807      

Financieringsactiviteiten

- Nieuw geborgde leningen 9.000     26.610        

Saldo ingaande financieringsactiviteiten 9.000     26.610        

- Aflossing geborgde leningen -18.329  -34.590      

- Aflossing ongeborgde leningen -23        -854           

Saldo uitgaande financieringsactiviteiten -18.352  -35.444      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -9.352   -8.834        

Mutatie geldmiddelen 951       -1.080        

Wijzigingen kort geldmutaties -6.012   3.032         

Liquide middelen per 1 januari 17.268   15.316        

Liquide middelen per 31 december 12.207   17.268        
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12.4. Algemene toelichting 
 

Algemeen 
Trivire is een stichting met de status van ‘toegelaten instelling volkshuisvesting’. De statutaire 
vestigingsplaats is Dordrecht. De activiteiten bestaan voornamelijk uit de exploitatie en ontwikkeling 
van woningen voor de sociale huursector. Zij heeft woningbezit in de gemeenten Dordrecht, 
Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht en is werkzaam binnen de juridische wetgeving vanuit de 
Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTiV). In dit besluit wordt 
voorgeschreven om Titel 9 Boek 2 BW toe te passen, behoudens enkele uitzonderingen van 
specifieke aard. Tevens is deze jaarrekening opgesteld volgens de door de Raad voor de 
Jaarverslaggeving uitgegeven Richtlijn 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting. 
 

Grondslagen voor consolidatie 
Er is geen sprake van een geconsolideerde jaarrekening. Trivire heeft 100% deelneming in 
Pro-Net Projectontwikkeling B.V., maar deze is van te verwaarlozen betekenis. Daarom is gebruik 
gemaakt van de consolidatievrijstelling, opgenomen in artikel BW2; 407, lid 1 sub a. 
De deelneming is gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde. 
 

Stelselwijzigingen 
Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht voor toegelaten instellingen. Hierin is 
opgenomen dat toegelaten instellingen met ingang van het boekjaar 2016 het vastgoed in exploitatie 
tegen de reële waarde, zijnde de marktwaarde in verhuurde staat, moeten waarderen conform het 
door de Minister voorgeschreven waarderingshandboek. Trivire past de full-versie van het 
waarderingshandboek toe. Voorheen werd het sociaal vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen 
actuele waarde (bedrijfswaarde) conform RJ212. Het commercieel vastgoed werd gewaardeerd op 
marktwaarde in verhuurde staat. Een verdere uiteenzetting van de nieuwe grondslag voor de 
waardering van het vastgoed in exploitatie wordt gegeven onder de grondslagen voor materiële vaste 
activa. De wijziging van de grondslag is in de jaarrekening 2016 verwerkt conform RJ140 
‘Stelselwijzigingen’ volgens de retrospectieve methode. Dit betekent dat de cijfers per primo 2015 zijn 
herrekend naar de nieuwe grondslag. Deze cijfers dienen als basis voor de vergelijkende cijfers en de 
cijfers over het boekjaar. 
 

Voor Trivire zijn de volgende wijzigingen van toepassing: 

 Tot en met 2015 werd het sociaal vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen vervaardigings- of 
verkrijgingsprijs dan wel lagere realiseerbare waarde/bedrijfswaarde. Vanaf 2016 vindt waardering 
tegen actuele waarde plaats. Voor het DAEB en niet-DAEB-vastgoed betreft dit actuele waarde 
gebaseerd op marktwaarde in verhuurde staat met inachtneming van de relevante feiten en 
omstandigheden van de markt en de vereisten in het Handboek modelmatig waarderen 
marktwaarde zoals deze is voorgeschreven in het RTIV artikel 14. 

 Tot en met 2015 werd het commercieel vastgoed in exploitatie gewaardeerd op actuele waarde 
gebaseerd op de marktwaarde in verhuurde staat volgens RJ2013. Vanaf 2016 vindt waardering 
tegen actuele waarde plaats. Deze is gebaseerd op marktwaarde in verhuurde staat met 
inachtneming van de relevante feiten en omstandigheden van de markt en de vereisten in het 
Handboek modelmatig waarderen marktwaarde zoals deze is voorgeschreven in het RTIV  
artikel 14. 

 Tot en met 2015 werd het vastgoed in ontwikkeling gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs, zijnde de investeringsuitgaven per balansdatum. Vanaf 2016 vindt waardering 
plaats tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs, dan wel lagere marktwaarde.  

 De herwaarderingsreserve (het positieve verschil tussen de marktwaarde in verhuurde staat en de 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs van het vastgoed) is met ingang van dit jaar gepresenteerd als 
afzonderlijke post binnen het eigen vermogen. Tot en met 2015 werd afzonderlijke opname binnen 
het eigen vermogen vanuit wet- en regelgeving niet toegestaan. 

 De latente belastingen die voortkomen vanuit het commerciële en fiscale verschil in de waardering 
van het vastgoed in exploitatie dat is opgenomen in het verkoopprogramma is in lijn met RJ272 
bepaald door rekening te houden met de verkoopverwachtingen volgens de portefeuillestrategie 
met een looptijd van vijftien jaar. Dit in tegenstelling tot voorgaand jaar waar aansluiting werd 
gezocht bij de verwachte verkopen met een periode van vijf jaar. 

 Als gevolg van de eerder genoemde wijziging in de waardering van het vastgoed in exploitatie en 
het vastgoed in ontwikkeling is ook het voorcalculatorische onrendabele deel van in ontwikkeling 
zijnde en toekomstige nieuwbouw- en verbeteringsprojecten gewijzigd. Op basis hiervan is het 
saldo van de voorziening voor onrendabele investeringen herberekend. 
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 Tot en met 2015 was sprake van toepassing van de componentenmethode. Componenten van de 
totale investering (inventaris en installaties) die meer dan 10% van de totale oorspronkelijke 
investering bedroegen, werden niet als onderhoud maar als vervangingsinvestering aangemerkt. 
Met ingang van 2016 is dit vervallen en wordt dit als onderhoud verwerkt. Nader onderzoek heeft 
ook uitgewezen dat de genoemde componenten een waarde van minder dan 10% 
vertegenwoordigen. Met betrekking tot de installaties is dit vooral veroorzaakt door het HVC 
Warmtenet. 

 
Impact op vermogen en resultaat 
Het cumulatieve effect van de stelselwijziging op het beginvermogen per 1 januari 2015 bedraagt 
€ 450 miljoen en het effect op het resultaat 2015 bedraagt € 54,3 miljoen en is als volgt weer te geven: 
 2016  2015 

 x € 1.000  x € 1.000 
    
Eigen vermogen 1 januari voor stelselwijziging 385.906  330.405 
Hogere waardering DAEB-vastgoed in exploitatie 462.409  462.306 
Lagere waardering vastgoed in ontwikkeling -3.972  0 
Lagere waardering niet DAEB-vastgoed in exploitatie -7.504  -9.080 
Wijziging latente belastingvordering 791  979 
Wijziging voorziening onrendabele investeringen -1.700  -2.958 

Herrekend eigen vermogen 1 januari 835.930  781.652 

   

  2015 

  x € 1.000 
Resultaat boekjaar:   
Voor stelselwijziging  6.496 
Lagere afschrijvingen  24.807 
Wijziging overige waardeveranderingen (vastgoed in ontwikkeling)  -3.972 
Wijziging overige waardeveranderingen (voorziening onrendabele investeringen)  1.258 
Wijziging herwaardering via resultaat  25.095 
Wijziging niet-gerealiseerde waardeveranderingen  1.657 
Wijziging vennootschapsbelasting (latente belastingvordering)  -187 
Wijziging verkoopresultaat  -876 

Resultaat boekjaar na stelselwijziging  54.278 

 
Impact op individuele posten 
De stelselwijziging heeft impact op de volgende individuele posten in de balans en winst- en 
verliesrekening: 

 DAEB-vastgoed in exploitatie 

 DAEB-vastgoed in ontwikkeling ten behoeve van eigen exploitatie 

 Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 

 Latente belastingvordering 

 Eigen vermogen en herwaarderingsreserve 

 Voorziening onrendabele investeringen 

 Afschrijvingen 

 Overige waardeveranderingen 

 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

 Verkoopresultaat 

 Vennootschapsbelasting (mutatie latente belastingvordering) 
 
Voor de individuele balansposten worden de verschillen met de oorspronkelijke cijfers van de 
jaarrekening 2015 in de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten in de jaarrekening 2016 
vermeld in verloopoverzichten. Hierdoor zijn ook in de toelichtingen de stelselwijzigingen zichtbaar 
gemaakt. 
 
Impact op volgende jaren 
De impact op volgende jaren van de stelselwijziging is nu nog niet in te schatten. Dit is afhankelijk van 
de ontwikkeling van de marktwaarde in verhuurde staat van het vastgoed de komende jaren. 
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Functionele indeling winst- en verliesrekening 
 
Algemeen 
Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht voor toegelaten instellingen. Hierin is 
opgenomen dat toegelaten instellingen met ingang van het boekjaar 2016 de winst- en verliesrekening 
conform het functionele model moeten presenteren. Voorheen werd de winst- en verliesrekening 
conform de categorale indeling gepresenteerd. De wijziging van de grondslag is in de jaarrekening 
2016 verwerkt conform RJ140 ‘Stelselwijzigingen’ volgens de retrospectieve methode. Dit betekent dat 
de vergelijkende cijfers zijn gepresenteerd conform de nieuwe grondslag.  
 
Impact op vermogen en resultaat 
De presentatie van de winst- en verliesrekening conform het functionele model heeft geen impact op 
het vermogen en het resultaat. 
 
Schattingen 
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt Trivire zich 
verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening 
opgenomen bedragen. Als het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht 
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningpost. 
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12.5. Grondslagen voor waardering van activa & passiva 
 
Regelgeving 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het BTiV, richtlijn 645 van de 
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). In artikel 127, tweede lid van het BTiV is 
bepaald dat voor het jaar 2015 nog het Besluit Beheer Sociale huursector (BBSH) van toepassing 
was. 
 
Als geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering van activa en verplichtingen 
plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht 
zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. Toelichtingen op 
posten in de balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht worden in de jaarrekening 
genummerd. Ook in de postgewijze toelichting hierna zijn de referenties opgenomen. 
 
Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte 
van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in 
paragraaf 12.4. 
 
Verwerking verplichtingen 
Bij de bepaling van voorzieningen wordt uitgegaan van in rechte afdwingbare of feitelijke 
verplichtingen die op de balansdatum bestaan. Tot de feitelijke verplichtingen worden ook gerekend 
verplichtingen die kunnen worden gekwalificeerd als ‘intern geformaliseerd en extern 
gecommuniceerd’. Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de corporatie zijn gedaan richting 
huurders, gemeenten en overige stakeholders aangaande verplichtingen over toekomstige 
herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan 
het besluitvormingsproces van de corporatie rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van een 
feitelijke verplichting is sprake als de formalisering van de definitief ontwerpfase en afgeleid het 
aanvragen van de bouwvergunning heeft plaatsgevonden. Zie verder voorzieningen. 
 
9.1 Materiële vaste activa 
 
DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 
DAEB-vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, het 
maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed. De huurtoeslaggrens is een algemeen 
huurprijsniveau dat jaarlijks per 1 juli door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
wordt vastgesteld. Ultimo 2016 bedraagt deze grens € 710,68 (2015: € 710,68). Het niet-DAEB-
vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens en commercieel 
vastgoed. Classificatie van het DAEB en niet-DAEB-vastgoed in de jaarrekening 2016 vindt plaats op 
basis van het al dan niet overschrijden van de huurliberaliseringsgrens op contractdatum. 
Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsmatig onroerend goed dat is verhuurd aan maatschappelijke 
organisaties, waaronder zorg-, welzijns-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en 
tevens is vermeld op de bijlage zoals deze is opgenomen in de Beschikking van de Europese 
Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen. 
 
Grondslag waardering tegen actuele waarde gebaseerd op marktwaarde 
Het DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie wordt bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten. Na eerste verwerking wordt het 
vastgoed in exploitatie gewaardeerd op basis van actuele waarde. Op grond van artikel 31 van het 
BTiV 2015 vindt de waardering plaats tegen de marktwaarde in verhuurde staat. 
 
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’). 
Bij het toepassen van het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ wordt de full-versie 
gehanteerd. Voor een verdere toelichting op de toepassing van het waarderingshandboek wordt 
verwezen naar de toelichting op de balans. 
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Winsten of verliezen, ontstaan door een wijziging in de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie, 
worden verantwoord in de winst- en verliesrekening over de periode waarin de wijziging zich voordoet. 
Daarnaast wordt ten laste van de resultaatbestemming, hetzij ten laste van de overige reserves, een 
herwaarderingsreserve gevormd. De herwaarderingsreserve wordt gevormd voor het verschil tussen 
de boekwaarde op basis van oorspronkelijke verkrijgings- of vervaardigingsprijs en de marktwaarde 
van het vastgoed in exploitatie waar de reserve betrekking op heeft. 
 
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden die zijn gekwalificeerd als een financieringstransactie 
worden gewaardeerd op de getaxeerde leegwaarde onder aftrek van de korting. Jaarlijks is sprake 
van indexering op basis van CBS prijsindex verkoopprijzen. 
Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de marktwaarde van onroerende zaken verkocht 
onder voorwaarden, worden verantwoord in de winst- en verliesrekening over de periode waarin de 
wijziging zich voordoet, onder de categorie Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed-
portefeuille verkocht onder voorwaarden. Daarnaast wordt ten laste van de overige reserves een 
herwaarderingsreserve gevormd. De herwaarderingsreserve betreft het ongerealiseerde positieve 
verschil tussen de actuele waarde en de historische kostprijs. 
 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie betreft complexen in aanbouw ten behoeve 
van toekomstige verhuurexploitatie. De complexen in aanbouw worden gewaardeerd tegen 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. 
 
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd op basis van 
de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve lineaire afschrijvingen en indien van toepassing 
met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte 
economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de 
verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op grond wordt niet 
afgeschreven. 
 
Onderhoud 
Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment 
dat deze zich voordoen. 
 
9.2 Financiële vaste activa 
 
Deelnemingen in groepsmaatschappijen 
De niet-geconsolideerde deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële 
beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan 
nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van Trivire. 
Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Daarbij 
worden tevens andere langlopende belangen in aanmerking genomen die feitelijk moeten worden 
aangemerkt als onderdeel van de netto-investering in de deelneming. Wanneer Trivire geheel of ten 
dele instaat voor schulden van de desbetreffende deelneming, respectievelijk de feitelijke verplichting 
heeft de deelneming (voor haar aandeel) tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt een 
voorziening gevormd. 
 
Vorderingen op groepsmaatschappijen 
De vorderingen op groepsmaatschappijen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële 
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, die gelijk is aan de nominale 
waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. 
 
Andere deelnemingen 
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt 
uitgeoefend, worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van toepassing onder aftrek van 
bijzondere waardeverminderingen. 
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Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 
De vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen worden bij eerste verwerking 
opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, 
die gelijk is aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. 
 
Latente belastingvorderingen  
Onder de financiële vaste activa zijn actieve belastinglatenties opgenomen, indien en voor zover het 
waarschijnlijk is dat realisatie van de belastingclaim te zijner tijd zal kunnen plaatsvinden. Deze 
actieve latenties zijn gewaardeerd tegen contante waarde waarbij discontering plaatsvindt tegen de 
nettorente en hebben overwegend een langlopend karakter. De nettorente bestaat uit de voor Trivire 
geldende rente voor langlopende leningen onder aftrek van belasting op basis van het effectieve 
belastingtarief. De netto rente in 2016 bedraagt 2,77%. 
 
De opgenomen latentie heeft betrekking op: 
1. Bezit bestemd voor verkoop zonder voorwaarden 
2. Leningen en beleggingen 
3. Swaps 
4. Compensabele verliezen 
 
Ad 1. 
De latentie met betrekking tot het bezit bestemd voor de verkoop zonder voorwaarden is gebaseerd 
op het door het bestuur vastgestelde verkoopprogramma voor de komende vijftien jaar. Tot en met het 
verslagjaar 2015 was deze latentie gebaseerd op een periode van vijf jaar. Vanaf 2016 moet deze 
latentie gebaseerd zijn op de totale looptijd van het door het bestuur vastgestelde verkoopprogramma. 
Voor Trivire is dit vijftien jaar. In het kader van de stelselwijziging is deze latentie op basis hiervan 
herberekend per 1 januari 2015 en 31 december 2015. 
 
Ad 2. 
De latentie die voortvloeit uit het verschil tussen de nominale waarde en de fiscale waarde van de 
opgenomen en uitstaande leningen, wordt gewaardeerd tegen de contante waarde over de resterende 
looptijd per lening. Hierbij is ervan uitgegaan dat amortisatie van het fiscale agio en disagio lineair 
plaatsvindt. 
 
Ad 3. 
De latentie die voortvloeit uit het verschil tussen de boekwaarde en de fiscale waarde van de swaps 
wordt gewaardeerd tegen de contante waarde over de resterende looptijd per swap. Hierbij is er vanuit 
gegaan dat amortisatie van het fiscale agio en disagio lineair plaatsvindt. 
 
Ad 4. 
Voor de fiscaal compensabele verliezen die per balansdatum resteren wordt een latente belasting-
vordering opgenomen. 
 
Leningen u/g 
Verstrekte leningen (leningen u/g) worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, die gelijk is aan de nominale waarde, 
onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. 
 
Geactiveerde optierente extendibles 
Deze post is onderdeel van de verwerking van contracten met embedded derivaten. 
 
Margin calls 
Margin calls worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, 
gewoonlijk de nominale waarde, en na eerste verwerking tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de 
ontvangst van de margin calls is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen 
betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de 
verwachte ontvangsten en worden op basis van de effectieve rente-inkomsten ten gunste van de 
winst- en verliesrekening gebracht. 
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Bijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa 
Ook voor financiële instrumenten beoordeelt Trivire op iedere balansdatum of er objectieve 
aanwijzingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen van een financieel actief of een groep van 
financiële activa. Bij aanwezigheid van objectieve aanwijzingen voor bijzondere 
waardeverminderingen bepaalt Trivire de omvang van het verlies uit hoofde van de bijzondere 
waardeverminderingen en verwerkt dit direct in de winst- en verliesrekening. 
 
Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde kostprijs wordt de omvang van de 
bijzondere waardevermindering bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de 
best mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de effectieve 
rentevoet van het financiële actief zoals die is bepaald bij de eerste verwerking van het instrument. 
 
Een eventueel bijzonder waardeverminderingsverlies wordt teruggenomen als de afname van de 
waardevermindering verband houdt met een objectieve gebeurtenis na afboeking. De terugname 
wordt beperkt tot maximaal het bedrag dat nodig is om het actief te waarderen op de geamortiseerde 
kostprijs op het moment van de terugname, als geen sprake geweest zou zijn van een bijzondere 
waardevermindering. Het teruggenomen verlies wordt in de winst- en verliesrekening verwerkt. 
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Vlottende activa 
 
9.3 Voorraden 
 
Vastgoed bestemd voor verkoop 
Vastgoed bestemd voor verkoop betreft de voorraad woningen (opgeleverd en nog niet verkocht) die 
niet meer in exploitatie zijn en zijn aangewezen voor verkoop. Vastgoed bestemd voor verkoop wordt 
gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs dan wel vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. 
Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. 
De verkrijgingsprijs wordt bepaald op basis van de marktwaarde op het moment dat het vastgoed uit 
exploitatie wordt genomen. De vervaardigingsprijs omvat de bouwkosten, de directe loonkosten en de 
overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. De netto-
opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten 
voor voltooiing en verkoop. 
 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop betreft het onderhanden werk (onroerende zaken 
onverkocht in aanbouw bestemd voor de verkoop). Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop 
wordt gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-
opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. 
De vervaardigingsprijs omvat de bouwkosten, de directe loonkosten en de overige kosten die 
rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. De netto-opbrengstwaarde is 
gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en 
verkoop. 
 
9.4 Vorderingen 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn 
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als 
gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis 
van individuele beoordeling van de vorderingen. 
 
9.5 Liquide middelen 
De liquide middelen bestaan uit kasgeld en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 
kredietinstellingen onder de kortlopende schulden. 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije 
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. 
 
9.6 Eigen vermogen 
Vanaf 2016 is in het kader van overgang naar waardering tegen marktwaarde in verhuurde staat 
sprake van een splitsing in algemene bedrijfsreserve en herwaarderingsreserve. 
De herwaarderingsreserve wordt bepaald als het positieve verschil tussen de marktwaarde in 
verhuurde staat en de initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs (zonder rekening te houden met 
enige afschrijving of waardevermindering) en onder aftrek van (latente) belastingverplichtingen. 
 
9.7 Voorzieningen 
 
Egalisatierekening 
De egalisatierekeningen worden gevoed door de maandelijkse bijdragen van huurders. In mindering 
daarop komen de ten laste van de betreffende onderdelen komende kosten (premie glasverzekering, 
kosten ontstoppingen, lampenvervanging en overige kosten van kleine reparaties ten laste van het 
serviceabonnement). Met de HPT vindt overleg plaats over de hoogte van de vergoedingen en het 
saldo van de fondsen. 
 
Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 
In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen 
verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als ‘intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd’. 
Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de woningcorporatie zijn gedaan richting huurders, 
gemeenten en overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen 
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en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het besluitvormings-
proces van de woningcorporatie rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van een feitelijke 
verplichting is sprake indien de formalisering van de verplichting heeft plaatsgevonden. 
Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen en herstructureringen worden als 
bijzondere waardeverandering in mindering gebracht op de boekwaarde van het complex waartoe de 
investeringen gaan behoren. Indien en voor zover de verwachte verliezen de boekwaarde van het 
desbetreffende complex overtreffen, wordt voor dit meerdere een voorziening gevormd. 
Onder verwachte verliezen wordt in dit verband verstaan de netto contante waarde van alle 
investeringsuitgaven minus de aan deze investering toe te rekenen marktwaarde. 
 
Voorziening pensioenen 
Trivire heeft één pensioenregeling, de Pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds voor de 
Woningcorporaties (SPW). 
Trivire heeft voor al haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Werknemers bouwen 
jaarlijks een pensioenrecht op over het loon van dat jaar (middelloonregeling). 
De verplichtingen die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij SPW. 
Trivire betaalt hiervoor een premie van 25%, waarvan bijna 8% wordt ingehouden op het salaris van 
de werknemer. 
 
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, wanneer en voor zover de dekkingsgraad van het 
pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit 
toelaat. Naar de stand van ultimo december 2015 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 
109,5%. Gemiddeld over de 12 maanden in 2016 was dit 104,1%. Trivire heeft geen verplichting tot 
het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij SPW, anders dan het effect van 
hogere toekomstige premies. 
 
Aangezien er geen bestaande verplichtingen (anders dan de te betalen premies) zijn tegenover de 
pensioenuitvoerder en/of werknemers wordt hiervoor geen voorziening opgenomen. 
 
Overige voorzieningen 
Tenzij anders vermeld, worden de overige voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale waarde van 
de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de betreffende verplichtingen af te wikkelen. 
 
9.8 Schulden op lange termijn 
 
Schulden/leningen overheid en kredietinstellingen 
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde 
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 
De aflossingsverplichting voor het komende jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden. 
 
Afgeleide financiële instrumenten (derivaten) 
Trivire maakt gebruik van rentederivaten en heeft embedded derivaten die zijn afgescheiden van het 
basiscontract. 
Derivaten worden bij de eerste opname in de balans opgenomen tegen reële waarde, de vervolg-
waardering van de derivaten is de geamortiseerde kostprijs of lagere marktwaarde. De wijze van 
verwerking van waardeveranderingen van het afgeleide financiële instrument is afhankelijk van het feit 
of met het afgeleide financiële instrument hedge accounting wordt toegepast. Als geen kostprijs hedge 
accounting wordt toegepast, wordt door Trivire een schuld opgenomen voor een eventuele negatieve 
reële waarde van het derivaat. 
 
Trivire past waar mogelijk kostprijs hedge accounting toe. Op het moment van aangaan van een 
hedge relatie wordt dit door Trivire gedocumenteerd. Trivire stelt met een test periodiek de effectiviteit 
van de hedge relatie vast. Dit gebeurt door het vergelijken van de kritische kenmerken van het hedge 
instrument met die van de afgedekte positie, of door het vergelijken van de verandering in reële 
waarde van het hedge instrument en de afgedekte positie als de kritische kenmerken van het hedge 
instrument en die van de afgedekte positie niet aan elkaar gelijk zijn. 
Bij het toepassen van kostprijs hedge accounting is de eerste waardering en de grondslag van 
verwerking in de balans en de resultaatbepaling van het hedge instrument afhankelijk van de 
afgedekte post. Dit betekent dat Trivire tegen kostprijs waardeert omdat de afgedekte leningen ook 
tegen kostprijs in de balans worden verwerkt. 
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Het ineffectieve deel van de hedge relatie wordt direct in de winst- en verliesrekening verwerkt als het 
hedge instrument een negatieve reële waarde heeft. 
 
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 
Trivire heeft in het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden een terugkoopverplichting 
die afhankelijk is van de waardeontwikkeling van de woningen.  
De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd. Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop 
binnen één jaar zal plaatsvinden, is de verplichting onder de kortlopende schulden verantwoord. 
 
Overige schulden 
Trivire maakt gebruik van derivaten om het rente- en kasstroomrisico af te dekken. Voor de 
verwerking, waardering en resultaatbepaling, past Trivire met betrekking tot deze derivaten (hedge-
instrumenten) kostprijs hedge-accounting toe. 
 
9.9 Schulden op korte termijn 
De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde (indien 
deze lager is dan de verkrijgings-/vervaardigingsprijs) en vervolgens gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs, die gelijk is aan de nominale waarde. 
Subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden in mindering gebracht op 
het geïnvesteerde bedrag. 
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12.6. Grondslagen voor de resultaatbepaling 
 
10.1 Huuropbrengsten 
Hier worden de huuropbrengsten opgenomen die uit de exploitatie van het vastgoed worden 
gegenereerd. Dit zijn zowel de huuropbrengsten uit de exploitatie van het DAEB-vastgoed als het niet-
DAEB-vastgoed. 
In 2016 is besloten een generieke huurverhoging per 1 juli 2016 door te voeren van 1%.  
De inkomensafhankelijk huurverhoging is niet toegepast.  
De opbrengsten uit hoofde van huur worden aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van 
opeisbaarheid daar bij tussentijdse beëindiging van het huurcontract geen terugbetalingsverplichting 
geldt. 
 
10.2 Opbrengsten en lasten servicecontracten 
Opbrengsten servicecontracten betreffen overeengekomen bijdragen van huurders en worden 
aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van levering van de goederen en verlening van de 
diensten.  
De bijdragen zijn voor de dekking van de te maken en gemaakte servicekosten. Verrekening op basis 
van daadwerkelijke bestedingen vindt jaarlijks plaats. Gemaakte servicekosten worden verantwoord 
onder de lasten servicecontracten in het verslagjaar waarop de servicekosten betrekking hebben. 
 
10.3 Lasten verhuur en beheeractiviteiten 
Hier worden de directe en indirecte kosten verantwoord die rechtstreeks zijn te relateren aan de 
verhuur- en beheeractiviteiten. Hierbij kan worden gedacht aan: 

 lonen en salarissen voor personeel dat primair bezig is met de exploitatie van het vastgoed; 

 kosten klanten contact center; 

 verhuurderheffing. 
 
10.4 Lasten onderhoudsactiviteiten 
Aan deze post worden de lasten toegerekend die betrekking hebben op de onderhoudslasten. Dit 
betreffen naast onderhoudslasten ook personeelslasten uitvoerende onderhoudsmedewerkers en 
overige bedrijfslasten. 
Onder onderhoudslasten worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud 
verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het 
verslagjaar hebben plaatsgevonden. 
Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op 
balansdatum worden verwerkt onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen. 
 
10.5 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 
Aan deze posten worden de directe lasten met betrekking tot de exploitatie van het bezit toegerekend 
die geen betrekking hebben op de verhuur en beheeractiviteiten of onderhoudsactiviteiten. Gedacht 
kan worden aan: 

 onroerendezaakbelasting 

 verzekeringskosten 
 
10.6 Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 
De post netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling betreft het saldo van de behaalde 
verkoopopbrengst minus de vervaardigingsprijs van projecten voor derden en de toegerekende 
organisatie- en financieringskosten. Opbrengsten worden verantwoord naar rato van de verrichte 
prestaties op balansdatum. Mogelijke verliezen op nieuwbouwkoopprojecten worden verantwoord 
zodra deze voorzienbaar zijn. 
 
10.7 Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 
De post netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille betreft het saldo van de behaalde 
verkoopopbrengst minus de boekwaarde van het bestaand bezit en de toegerekende 
organisatiekosten. Opbrengsten worden verantwoord op het moment van levering (passeren 
transportakte). 
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10.8 Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
 
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
De overige waardeveranderingen worden gevormd door de waardevermindering die is ontstaan door 
gedurende het verslagjaar nieuw aangegane juridische en feitelijke verplichtingen met betrekking tot 
investeringen in nieuwbouw en herstructurering. 
 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten of mogelijke 
verliezen, die ontstaan door een wijziging in de waarde van de vastgoedportefeuille in het verslagjaar. 
 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden 
In deze post worden de ongerealiseerde waardeveranderingen van de vastgoedportefeuille verkocht 
onder voorwaarden verantwoord die zijn ontstaan door een wijziging in de waarde van de 
vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden in het verslagjaar. 
 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop 
In deze post worden de ongerealiseerde waardeveranderingen verantwoord van de 
vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop die zijn ontstaan door een wijziging in de waarde van de 
vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop in het verslagjaar. 
 
10.9 Opbrengsten en kosten overige activiteiten 
Hieronder worden onder andere de inschrijfgelden van woningzoekenden, de opbrengsten van 
overige dienstverlening en incidentele opbrengsten verantwoord. 
 
Afschrijvingen (im)materiële vaste activa ten dienste van de exploitatie 
De afschrijvingen (im)materiële vaste activa ten dienste van de exploitatie worden gebaseerd op de 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis 
van de geschatte economische levensduur. Afschrijving van het actief vindt plaats tot de restwaarde is 
bereikt. 
 
Lonen, salarissen en sociale lasten 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- 
en verliesrekening voor zover zij verschuldigd zijn aan werknemers. Van toerekenbaarheid is sprake 
als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden door de 
werknemers. 
 
Pensioenlasten 
Voor de grondslagen wordt verwezen naar de paragraaf voorziening pensioenen bij 9.7. 
 
10.10 Overige organisatiekosten 
Dit betreffen de kosten die niet aan reguliere bedrijfsactiviteiten toegerekend kunnen worden. 
 
10.11 Leefbaarheid 
Leefbaarheid omvat gemaakte kosten voor fysieke ingrepen die de leefbaarheid in buurten en wijken 
bevorderen. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar 
hebben plaatsgevonden. 
 
10.14/10.15 Financiële baten en lasten 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 
rentevoet van die betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening 
gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 
Rentelasten worden geactiveerd voor kwalificerende activa gedurende de periode van vervaardiging 
van een actief, indien het een aanmerkelijke tijd vergt om het actief gebruiksklaar of verkoopklaar te 
maken.  
De te activeren rente wordt berekend op basis van de verschuldigde rente over specifiek voor de 
vervaardiging opgenomen leningen en van de gewogen rentevoet van leningen die niet specifiek aan 
de vervaardiging van het actief zijn toe te rekenen, in verhouding tot de uitgaven en periode van 
vervaardiging. 
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10.16 Belastingen 
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst- en 
verliesrekening, rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande 
boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde 
winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met 
wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden. 
Sinds 1 januari 2008 vallen de woningcorporaties integraal onder de vigerende belastingwetgeving. 
Eind 2008 is overeenstemming bereikt tussen Aedes en de Belastingdienst betreffende de 
Vaststellingsovereenkomst 2 (VSO 2). De VSO 1 is eenzijdig in 2008 door de Belastingdienst 
opgezegd. Trivire heeft de VSO 1 en VSO 2 getekend. Per 1 december 2017 loopt de tussen 
woningcorporaties en de Belastingdienst gesloten vaststellingsovereenkomst (VSO2) af, met dien 
verstande dat de overeenkomst stilzwijgend met één jaar wordt verlengd, indien deze niet vóór  
1 december is opgezegd. 
Trivire heeft op basis van de uitgangspunten van VSO 1 en VSO 2 de fiscale positie ultimo 2016 en 
het fiscale resultaat 2016 bepaald. Doordat jurisprudentie inzake de uitwerking van VSO 1 en VSO 2 
voor woningcorporaties nog ontbreekt, kan de werkelijk te betalen of te verrekenen belasting afwijken 
van de in de jaarrekening opgenomen schatting. 
 
10.17 Resultaat deelnemingen 
Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en 
financiële beleid, wordt opgenomen het aan de woningcorporatie toekomende aandeel in het resultaat 
van deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij Trivire geldende grondslagen 
voor waardering en resultaatbepaling. 
 
Toerekening baten en lasten 
Om tot de functionele indeling van de winst- en verliesrekening te komen wordt gebruik gemaakt van 
een kostenverdeelstaat. Hierbij worden de personeelslasten verdeeld op basis van de werkelijke 
activiteiten van de werknemers. De overige bedrijfskosten worden verdeeld door een verdeelsleutel te 
hanteren op basis van de urenregistratie van 2015. Deze wordt gezien als maatgevend ook voor 
2016. De verdeelsleutel resulteert in 94% exploitatie vastgoed, 5% verkoop vastgoed in ontwikkeling 
en 1% verkoop vastgoed. 
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12.7. Financiële instrumenten en risicobeheersing 
Binnen het treasurybeleid van Trivire wordt het gebruik van financiële instrumenten ter beperking van 
inherente risico's bewaakt. Op grond van het geldende interne treasurystatuut is het gebruik van 
financiële instrumenten slechts toegestaan voor zover een materieel verband met het gefinancierde 
vermogen kan worden gelegd en de toepassing ervan tot een positie van de totale leningen- en 
beleggingsportefeuille leidt die vergelijkbaar is met een positie zonder gebruik te maken van deze 
instrumenten. 
 
Voor derivaten aangegaan na 1 augustus 2013 geldt dat Trivire zich volgens haar treasurystatuut 
onverkort houdt aan de Beleidsregels gebruik financiële derivaten door toegelaten instellingen 
volkshuisvesting. 
 
Marktrisico 
Trivire loopt risico’s ten aanzien van de waardering van effecten, opgenomen onder financiële vaste 
activa en effecten, opgenomen onder vlottende activa. De onderneming beheerst het marktrisico door 
stratificatie aan te brengen in de portefeuille en limieten te stellen. 
 
Valutarisico 
Trivire is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valutarisico.  
 
Prijsrisico 
Trivire loopt risico’s ten aanzien van de waardering van effecten, voor zover opgenomen onder 
financiële vaste activa. Daarnaast loopt Trivire prijsrisico ten aanzien van de waardeontwikkeling van 
de embedded derivaten voor zover deze waarde negatief is. Een daling van 100 basispunten van de 
marktrente leidt bij benadering tot een stijging van € 16,3 miljoen van de negatieve waarde. 
 
Renterisico 
Trivire loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (vooral onder financiële vaste activa, 
effecten en liquide middelen) en rentedragende langlopende en kortlopende schulden (waaronder 
schulden aan kredietinstellingen). Voor vorderingen en schulden met variabele rente-afspraken loopt 
Trivire risico ten aanzien van toekomstige kasstromen. Met betrekking tot vastrentende vorderingen en 
schulden loopt Trivire risico’s over de marktwaarde. 
 
Met betrekking tot de vorderingen worden geen financiële derivaten met betrekking tot renterisico 
gecontracteerd. 
 
Met betrekking tot bepaalde vastrentende schulden (schulden aan kredietinstellingen) heeft Trivire 
renteswaps gecontracteerd zodat zij variabele rente ontvangt en vaste rente betaalt. 
 
Kredietrisico 
Trivire heeft geen significante concentraties van kredietrisico. Het saldo van de geplaatste margin calls 
bij banken bedraagt per eind 2016 € 17,7 miljoen. 
 
Liquiditeitsrisico 
Relevante indicatoren voor het liquiditeitsrisico voor Trivire zijn per balansdatum als volgt: 

 benodigde buffer in het kader van de ‘Beleidsregels gebruik financiële derivaten door toegelaten 
instellingen volkshuisvesting’ € 62,2 miljoen; 

 obligo WSW € 18,2 miljoen; 

 benodigde/begrote nieuwe financiering voor volgend jaar € 14 miljoen. 
 
De effecten opgenomen onder de financiële vaste activa en de vlottende activa worden gewaardeerd 
tegen de reële waarde. Alle overige in de balans opgenomen financiële instrumenten zijn 
gewaardeerd tegen de (geamortiseerde) kostprijs. Dit is de nominale waarde tenzij anders vermeld. 
 
Investeringsverplichtingen worden uitsluitend aangegaan als Trivire zeker heeft gesteld dat hiervoor 
financiering beschikbaar is of is toegezegd. 
 
Ter spreiding van het liquiditeitsrisico maakt Trivire gebruik van meerdere banken. De vervalkalender 
van de bestaande leningportefeuille wordt constant gemonitord. 
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Trivire loopt liquiditeitsrisico uit hoofde van haar derivatenportefeuille. Trivire heeft met een aantal van 
haar derivaten tegenpartijen afspraken gemaakt over het uitwisselen van onderpand. Bij een daling 
van 100 basispunten van de marktrente moet Trivire € 48,1 miljoen additioneel aan onderpand 
storten. Bij een daling van 200 basispunten van de marktrente moet Trivire € 62,2 miljoen aan 
additioneel onderpand storten. 
 
Effecten regeringsbeleid 
Trivire wordt in haar bedrijfsvoering geconfronteerd met diverse regeringsmaatregelen voor de 
gereguleerde huursector. Deze maatregelen zijn onder meer de Wet verhuurderheffing en een 
verruiming van het huurbeleid. Daarnaast is de sector geconfronteerd met een door de Aw opgelegde 
extra heffing voor saneringssteun. 
 
Andere risico’s en de bewaking daarvan zijn opgenomen in een afzonderlijk onderdeel 
risicomanagement van het jaarverslag. 
 
Trivire verwacht blijvend te kunnen voldoen aan de indicatoren van het WSW (ICR, DSCR, Loan-to-
Value, solvabiliteitsrendement en dekkingsratio) en daarmee toegang te blijven houden tot de 
kapitaalmarkt. 
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12.8. Kasstroomoverzicht 
 
Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de directe methode. 
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen onder aftrek van 
bankkredieten. 
 
In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en 
financieringskasstromen. 
 
De kasstromen uit hoofde van de financiering zijn gesplitst in kasstromen met betrekking tot mutaties 
in de hoofdsom op lange termijn (opgenomen onder financieringsactiviteiten) en betaalde interest 
(opgenomen onder operationele activiteiten). Tussentijdse mutaties in flexleningen zijn opgenomen 
onder kort geld. De investeringen in materiële vaste activa zijn opgenomen onder aftrek van de onder 
overige schulden voorkomende verplichtingen. 
 
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele 
activiteiten. 
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12.9. Toelichting op de balans 
(x € 1.000) 
 

12.9.1 Materiële vaste activa 
 

 
 
Marktwaarde 
Bij het bepalen van de marktwaarde in verhuurde staat is de full-versie van het waarderingshandboek 
gehanteerd voor zowel DAEB-vastgoed in exploitatie als niet-DAEB-vastgoed in exploitatie. Voor de 
stelselwijziging verwijzen we naar 12.4. De variabelen in de berekening zijn conform het 
waarderingshandboek gehanteerd met uitzondering van de volgende vrijheidsgraden: 
 
Schematische vrijheid 
Deze vrijheidsgraad is niet toegepast in de huidige taxatie. 
 
Markthuur(stijging) 
Markthuur wordt vastgesteld aan de hand van de onderstaande tabel. De taxateur heeft vastgesteld 
door middel van recente huurtransacties of de markthuren aannemelijk zijn. 
 
  

DAEB Niet-DAEB Onroerende en

vastgoed in vastgoed in roerende zaken

exploitatie exploitatie ten dienste van

de exploitatie

Saldo per 1 januari 2016

- Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 828.250            52.747                 24.058                 

- Cumulatieve herwaarderingen 245.000            1.889                  

- Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen -299.303           -5.150                 -16.928                

Boekwaarde 773.947            49.486                 7.130                  

- Effecten stelselwijziging 462.409            -7.504                 

Boekwaarde na stelselwijziging 1.236.356         41.982                 7.130                  

Mutaties 2016

- Investeringen - initiële verkrijgingen 281                  568                     

- Investeringen - oplevering nieuwbouw 4.633               

- Investeringen - uitgaven na eerste verwerking 6.360               4                         

- Buitengebruikstellingen en afstotingen

verkrijgings- of vervaardigingsprijs -4.203              -276                    

herwaarding -668                 -120                    

- Afschrijvingen -1.296                 

- Overboekingen naar verkopen onder voorwaarden

- Overboekingen naar niet-DAEB/DAEB-vastgoed in

exploitatie

- Aanpassing marktwaarde 27.148              427                     

- Overige mutaties

Totaal mutaties 33.551              35                       -728                    

Saldo per 31 december 2016

- Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 847.183            36.486                 24.626                 

- Cumulatieve herwaarderingen 422.724            5.531                  

- Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen -18.224                

Boekwaarde 1.269.907         42.017                 6.402                  
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Huur per maand: 

 
 

 
 
Exit Yield 
Trivire hanteert de modelmatig te berekenen Exit Yield conform het handboek. Waar nodig hebben de 
taxateurs deze aangepast, als uit de controles van de waarderingen blijkt dat dit nodig was. De 
gehanteerde exit yield voor de 215 getaxeerde woningcomplexen (op basis van het uitpondscenario) 
varieert van 5,6% tot 14,6% en bedraagt gemiddeld 8,3%. 
Voor het overig vastgoed (BOG/MOG/Parkeren/Zorg) bedraagt de gehanteerde exit yield gemiddeld 
11,2%. 
 
Leegwaarde(stijging) 
De leegwaarde is de verkoopprijs van een woning vrij van huur en gebruik. De leegwaarde wordt als 
opbrengst in het uitpondscenario opgenomen, zodra de mogelijkheid tot de verkoop van een 
woongelegenheid zich voordoet. De leegwaarde wordt per taxatiecomplex door de taxateur 
vastgesteld of gevalideerd. Steekproefsgewijs is de door Trivire bepaalde leegwaarde gecontroleerd 
op aannemelijkheid. Dit op basis van individuele woningverkopen en indexreeksen (beiden afkomstig 
uit de NVM databank) rond de waardepeildatum. 
 
De leegwaardestijging vormt de basis voor de stijging van de verkoopopbrengst in het 
uitpondscenario. Vanwege regionale verschillen, kan de leegwaardestijging voor elke provincie en 
voor de vier grote steden afwijkingen vertonen. In onderstaande tabel is de leegwaardestijging voor de 
regio van Trivire weergegeven. Over 2015 en 2016 gaat het daarbij om de gerealiseerde stijgingen op 
basis van gegevens van het Kadaster. Vanaf 2017 is verondersteld dat de leegwaardestijging uitkomt 
op 2,0%. Dit sluit aan bij de lange termijn verwachting dat de leegwaardestijging gelijk is aan de 
veronderstelde prijsinflatie. 
 

 
 
Disconteringsvoet  
De disconteringsvoet is de rente waartegen inkomsten contant worden gemaakt. Voor de hantering 
van disconteringsvoeten wordt uitgegaan van de opbouw op basis van de door de taxateurs 
gehanteerde risico-opslagen per complex. Deze bestaan uit een risicoloze investering (zoals een 
staatsobligatie) verhoogd met een risico-opslag ter compensatie van het onroerend goed risico. 
Bovendien het vastgoedsegment waartoe het object behoort en een risico-opslag voor de in te 
schatten exploitatierisico’s voor het specifieke gebied. 
De verkregen disconteringsvoeten zijn vervolgens getoetst aan de in de markt toegepaste 
disconteringsvoeten (ontleend aan marktreferenties) en waar nodig marktconform gemaakt middels 
een op- of afslag. 
De gehanteerde disconteringsvoet voor de 215 getaxeerde woningcomplexen varieert van 4,5% tot 
8,9% en bedraagt gemiddeld 7,4%. 
 

leegwaarde klasse

m2 GBO  <> 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.250 2.500

1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.250 2.500  <> 

grootte klasse Eengezinswoning

Klein (<70m2 GBO) 490 581 650 697 749 787 845 896

Middel (70-110 m2 GBO) 581 683 758 804 858 893 953 1.004

Groot (>110 m2 GBO) 650 758 832 871 920 945 1.001 1.047

Meergezinswoning

Klein (<60m2 GBO) 431 512 574 618 666 701 754 801

Middel (60-80 m2 GBO) 531 626 697 742 794 829 887 936

Groot (>80 m2 GBO) 609 713 785 826 875 903 960 1.006

MHstijging 2017 2018 2019 2020 2021 ev

woningen 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

BOGMOG 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00%

Leegwaardestijging 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Parkeren 3,70% 4,70% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Woningen 3,70% 4,70% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
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Mutatiegraad 
In de waardering van wooncomplexen is de mutatiegraad een van de belangrijkste parameters. 
Afhankelijk van de gehanteerde mutatiegraad kan in het exploitatiescenario de huurstroom wel of niet 
snel geoptimaliseerd worden naar de maximale huurprijs en/of de geldende markthuur. In het 
uitpondscenario is de mutatiegraad van invloed op de snelheid waarmee de woningen verkocht 
kunnen worden. In beginsel is uitgegaan van de vijf jaars historische mutatiegraad die bekend is bij 
Trivire. De historische mutatiegraad is richtinggevend maar niet leidend. Wanneer de historische 
mutatiegraad zeer laag is door bijvoorbeeld het gevoerde corporatiebeleid dan is de mutatiegraad 
marktconform gemaakt, waarbij is uitgegaan van een mutatiegraad welke elke willekeurige derde na 
aankoop van het complex zou kunnen realiseren in de desbetreffende markt. De gehanteerde 
mutatiegraad voor de 215 getaxeerde woningcomplexen varieert van 4% tot 45% en bedraagt 
gemiddeld 8,1%. 
 
Onderhoud 
Volgens VTW normen (Vastgoed Taxatie Wijzer). 
 
Technische splitsingskosten 
Waar nodig zijn deze toegepast. 
 
Bijzondere uitgangspunten 
In de taxatie is rekening gehouden met verkoopbeklemmingen waar deze van toepassing zijn. 
 
Erfpacht 
Waar nodig uitgegaan van daadwerkelijke erfpachtkosten.  
Bij de indeling van de taxatiecomplexen is rekening gehouden met de volgende punten: 

 Locatie 

 Type 

 Bouwjaar 

 Doelgroep 

 Omvang van complex 
 
Jaarlijks wordt 1/3 deel van de onroerende zaken in exploitatie getaxeerd door onafhankelijke en ter 
zake deskundige externe taxateurs, ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. 
Dit betekent dat elk derde deel van de onroerende zaken in exploitatie minimaal eens per drie jaar 
opnieuw wordt getaxeerd. Het 1/3 deel is zo samengesteld dat dit een representatief deel van het 
totale bezit is. In het jaar dat niet getaxeerd wordt, wordt een taxatie update/aannemelijkheids-
verklaring verstrekt door de 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 bezit van Trivire 
en op aanvraag beschikbaar voor de Autoriteit woningcorporaties. 
 
Trivire onderscheidt in de onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie de volgende 
componenten en afschrijvingstermijnen: 

 Grond  geen afschrijvingen 

 Kantoor  lineair 25 jaar 

 Verbouwingen lineair 10 jaar 

 Inventaris  lineair 5 jaar 

 Wagenpark  lineair 5 jaar 

 Automatisering lineair 3 en 5 jaar 
 
De totale materiële vaste activa zijn verzekerd tegen brand- en stormschade voor een bedrag van 
€ 1.801 miljoen. 
De geschatte waarde van het DAEB-vastgoed in exploitatie gebaseerd op de meest recente WOZ-
beschikking bedraagt € 1.563 miljoen. Voor het niet-DAEB-vastgoed bedraagt deze waarde 
€ 44 miljoen. 
De bedrijfswaarde van het totale bezit per 31 december 2016 bedraagt € 873 miljoen 
(2015 € 827 miljoen). 
De bedrijfswaarde van het niet-DAEB-vastgoed per 31 december 2016 bedraagt € 32 miljoen 
(2015 € 53 miljoen). 
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Het aantal geplande verkopen in de periode 2017 tot en met 2021 is 122 woningen,  
42 parkeerplaatsen en 39 bedrijfsonroerend goed. Het betreft diverse complexen. 
De opbrengst van deze verkopen is begroot op € 22 miljoen en de boekwaarde op € 21 miljoen. 
Voor deze toekomstige verkopen is een belastinglatentie gevormd. 
Naar verwachting zullen 23 woningen, 7 parkeerplaatsen en 10 bedrijfsonroerend goed binnen één 
jaar worden verkocht. De verwachte opbrengstwaarde van deze onroerende zaken bedraagt  
€ 4,3 miljoen. De boekwaarde bedraagt ultimo het verslagjaar € 4,3 miljoen. 
 

 
 
In 2016 zijn nul percelen geherclassificeerd van DAEB-vastgoed naar niet-DAEB-vastgoed. 
Per 31 december 2016 had Trivire voor circa € 12,1 miljoen aan DAEB-vastgoed in ontwikkeling. 
Voor het grootste deel betreft dit: 

 nieuwbouw huurwoningen Wiardi Beckmanplantsoen/Van de Tempelstraat € 5,6 miljoen; 

 nieuwbouw huurwoningen Zomertaling Volgerlanden € 5,2 miljoen; 

 renovatie Tomatenplein/Veilingdreef € 12 miljoen. 
 
De huurwoningen aan de Zomertaling in de Volgerlanden in Hendrik-Ido-Ambacht zijn begin 2017 
opgeleverd. 
Op de investeringsuitgaven voor de renovatie van de woningen aan het Tomatenplein en de 
Veilingdreef is per 31 december 2016 een bedrag van circa € 268.000 ten laste van de voorziening 
onrendabele investeringen gebracht omdat de uitgaven op balansdatum hoger waren dan de aan 
deze investering toe te rekenen marktwaarde. 
 
Het niet-DAEB-vastgoed in ontwikkeling betreft het project nieuwbouw koopwoningen aan de 
Zomertaling in de Volgerlanden. Deze woningen zijn ook begin 2017 opgeleverd door de aannemer 
aan de kopers. 
In de post onroerende zaken verkocht onder voorwaarden zijn in totaal 191 verhuureenheden 
opgenomen. Deze zijn verkocht met een terugkoopplicht. Gebruik wordt gemaakt van contractvormen 
die de goedkeuring van de Minister hebben. 
 
Alle contracten zijn gebaseerd op het ‘Koopgarant’ principe waarbij sprake is van een verleende 
korting op de marktwaarde tussen de 10% en 35%. 

Onroerende DAEB Niet-DAEB

zaken verkocht vastgoed in vastgoed in

onder ontwikkeling ontwikkeling

voorwaarden bestemd voor bestemd voor

eigen exploitatie eigen exploitatie

Saldo per 1 januari 2016

- Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 26.876               8.755                   130                      

- Cumulatieve herwaarderingen -2.617                

Boekwaarde 24.259               8.755                   130                      

- Effecten stelselwijziging -3.972                  

Boekwaarde na stelselwijziging 24.259               4.783                   130                      

Mutaties 2016

- Investeringen -1.291                14.538                 455                      

- Effecten vanwege (nieuwe) obligaties -                        

- Desinvesteringen 1.792                 -5                        -882                    

- Winstname koopwoningen 350                      

- Overboekingen naar vastgoed in exploitatie -10.924                

- Overboeking naar voorziening -29                      

- Overige waardeverminderingen en terugnemingen

daarvan 1.244                 3.704                   

Totaal mutaties 1.745                 7.313                   -106                    

Saldo per 31 december 2016

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 27.377               12.364                 24                       

Cumulatieve herwaarderingen -1.373                -268                     

Boekwaarde 26.004               12.096                 24                       
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12.9.2 Financiële vaste activa 

 
1. Deelnemingen           (x € 1.000) 

 
 
  

31-12-2016 31-12-2015

1. Deelnemingen 1.956           1.949           

2. Latente belastingvordering(en) 8.887           8.241           

3. Te ontvangen subsidiebijdragen -                  -                  

4. Geactiveerde optierente extendibles 2.647           3.154           

5. Margin Calls 17.700         13.500         

6. Corporatie starterslening 441              404              

Totaal 31.631         27.248         

Stadsherstel Pro-Net WoningNet Totaal

Drechtsteden Project-

ontwikkeling

Aandeel in kapitaal 38,5% 100%

Saldo per 1 januari 2016 725              1.221            3                   1.949           

- Resultaat -28              35                 7                  

Saldo per 31 december 2016 697              1.256            3                   1.956           
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2. Latente belastingvordering(en)       (x € 1.000) 

 
 
Het saldo betreft latente belastingvorderingen die zijn ontstaan uit hoofde van verschillen tussen de 
waarde van activa en passiva voor de fiscale resultaatbepaling en de waarde in deze jaarrekening. 
De latentie heeft tevens betrekking op verliescompensatie. De opgenomen latenties zijn gewaardeerd 
tegen contante waarde, berekend tegen een rentepercentage van 2,77. 
De actieve belastinglatentie derivaten is door de negatieve waardeontwikkeling van de vier extendible 
leningen per 31 december 2016 toegenomen met € 1.560. Op de stand per 1 januari 2016 is de 
reguliere waardevermindering van € 35 toegepast. Per saldo een toename van € 1.527. 
 
Door de aanpassing van het verkoopprogramma neemt de actieve belastinglatentie verkoop af met  
€ 103. De latentie wordt berekend in overeenstemming met de intern vastgestelde portefeuille-
strategie. Het verkoopprogramma beslaat een periode van vijftien jaar. Tot en met 2015 werd de 
latentie met betrekking tot verkopen berekend op basis van een periode van vijf jaar. Bij de 
stelselwijziging per 1 januari 2016 is de latentie per eind 2015 daarom herrekend naar een periode 
van vijftien jaar. 
Per 31 december 2015 was een actieve belastinglatentie opgenomen wegens fiscaal compensabele 
verliezen. Volgens de geactualiseerde fiscale meerjarenbegroting zijn alle compensabele verliezen tot 
en met 2015 in 2016 verrekend, zodat per 31 december 2016 geen actieve belastinglatentie meer is 
opgenomen. 
 
Volgens de geactualiseerde fiscale meerjarenbegroting zijn er in de toekomst voldoende fiscale 
winsten om de latente belastingvorderingen te effectueren.  
 
3. Te ontvangen subsidiebedragen 
 

 
  

 Totaal 

    Derivaten  Leningen  Verkopen comp. verlies

Saldo per 1 januari 2016 volgens jaarrekening vorig boekjaar 4.060         1.021         1.677        692              7.450       

Effect stelselwijziging 791           791          

Saldo per 1 januari 2016 4.060         1.021         2.468        692              8.241       

 Mutatie latentie door: 

Bij: waarderingsverschil derivaten 1.525         1.525       

Af:  leningen -84             -84          

Af: waarderingsverschil verkopen -103          -103         

Af: compensabel verlies -692             -692         

Saldo per 31 december 2016 5.585         937            2.365        8.887       

 Nominale waarde 5.868         968            2.662        9.498       

841            80              523           1.444       

 Actieve latentie 

 Verwachte realisatie binnen 1 jaar

31-12-2016 31-12-2015

Saldo per 1 januari 273               

Mutaties in het boekjaar

- Ontvangen bijdragen -290              

- Rente 17                 

- Correctie voorgaand jaar -                   

Saldo -273              

Saldo per 31 december
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4. Geactiveerde optierente extendibles 
 

 
De reële waarde van de extendibles benadert de boekwaarde. 
 
5. Margin Calls 

 
In zestien derivatencontracten is de verplichting opgenomen dat op het moment dat de marktwaarde 
van een derivaat negatief is, bijgestort moet worden. Deze verplichting ontstaat als de marktrente 
lager is dan de afgesproken rente in het derivaat. Het bijstorten vindt plaats nadat een bepaald 
drempelbedrag (threshold) wordt overschreden. In 2016 is bij drie banken in totaal € 4,2 miljoen 
gestort. 
 
6. Corporatiestartersleningen 
 

 
 
  

  31-12-2016 31-12-2015

Saldo per 1 januari 3.154             3.662            

Mutaties in het boekjaar

- Mutatie waardering

- Mutatie lopende jaar

- Afschrijving ten laste van rentelast -507               -508              

Saldo -507               -508              

Saldo per 31 december 2.647             3.154            

31-12-2016 31-12-2015

Saldo per 1 januari 13.500            12.650           

- Mutatie lopende jaar 4.200             850               

Saldo per 31 december 17.700            13.500           

Saldo per 1 januari 404                80                 

- Mutatie lopende jaar 37                  324               

Saldo per 31 december 441                404               
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Vlottende activa 
 
12.9.3 Voorraden 

 
 
12.9.4 Vorderingen 

 
In bovengenoemde vorderingen zijn geen bedragen opgenomen die een looptijd van een jaar of 
langer hebben. De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde gegeven het 
kortlopende karakter ervan en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd. 
 

 
 
De huurachterstand van de huidige huurders bedraagt 0,83% van de te ontvangen jaarhuur  
(2015: 0,85 %). Inclusief de huurachterstand van vertrokken huurders bedraagt de totale 
huurachterstand 0,99 % van de te ontvangen jaarhuur (2015: 1,03%). 
 
  

31-12-2016 31-12-2015

1. Voorraad materiaal

Saldo per 1 januari 12                 

Mutaties in het boekjaar

- Afboeken -12                

Saldo -12                

Saldo per 31 december 

2. Voorraad vastgoed verkopen onder voorwaarden

Saldo per 1 januari 421                      170               

Mutaties in het boekjaar

- Aankoop 1.511                   1.320            

- Verkoop -1.932                  -1.069           

Saldo -421                    251               

Saldo per 31 december 421               

1. Huurdebiteuren 664                      774               

2. Gemeenten 8                   

3. Overige debiteuren 493                      512               

4. Belastingen en premie sociale verzekeringen 693                      626               

5. Overlopende activa 168                      513               

Totaal 2.018                   2.433            

1. Huurdebiteuren

- Huurdebiteuren 968                      1.028            

- Af: afwaardering wegens oninbaarheid -304                    -254              

Totaal 664                      774               

- Huidige huurders 813                      857               

- Voormalige huurders 155                      171               
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2. Gemeenten 31-12-2016 31-12-2015

- Gemeente Dordrecht 8                   

Totaal 8                   

3. Overige debiteuren

- Overige vorderingen op huurders 517                      640               

- Af: afwaardering wegens oninbaarheid (zie huurdebiteuren) -244                    -224              

- Overige 220                      96                 

Totaal 493                      512               

4. Belastingen en premies sociale verzekeringen

- Loonbelasting/premies volksverzekeringen 67                       

- Vennootschapsbelasting 626                      626               

693                      626               

5. Overlopende activa

- Nog te ontvangen afrekening Crabbehof 53                 

- Vooruitbetaalde kosten 20                       15                 

- Kruisposten 1                   

- Servicekosten 6                         174               

- Nog te verwerken crediteurennota's 0                         14                 

- Diversen 142                      256               

Totaal 168                      513               

12.9.5 Liquide middelen

- Direct opvraagbaar 12.207                 17.268           

Totaal 12.207                 17.268           

Direct opvraagbaar

- Kas 1                         13                 

- RABO 4.960                   7.728            

- BNG 4.861                   9.432            

- ING 2.337                   53                 

- ABN-AMRO 48                       42                 

Totaal 12.207                 17.268           
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PASSIVA 
 

 
Het vermogen wordt binnen de kaders van de Woningwet besteed. 
 
  

12.9.6 Eigen vermogen 31-12-2016 31-12-2015

Stichtingskapitaal 1                         1                   

Algemene Bedrijfsreserve

Saldo per 31 december 353.481               330.405         

Gevolgen stelselwijziging

- aanpassing waardering sociaal vastgoed -8.778           

- aanpassing waardering commercieel vastgoed -9.081           

- aanpassing waardering belastinglatentie 979               

- aanpassing waardering voorziening ORT -2.958           

Gecorrigeerd saldo per 1 januari 353.481               310.567         

Mutaties in het boekjaar

- Uit resultaatbestemming 24.391                 42.914           

Saldo 24.391                 42.914           

Saldo per 31 december 377.872               353.481         

Herwaarderingsreserve

Saldo per 31 december 482.449               

Gevolgen stelselwijziging

- aanpassing waardering vastgoed 471.084         

Gecorrigeerd saldo per 1 januari 482.449               471.084         

Mutaties in het boekjaar

- Realisatie door verkoop -881                    -2.793           

- Realisatie door sloop

- Ongerealiseerde herwaardering boekjaar 26.673                 14.158           

- Overige mutaties

Saldo 25.792 11.365

Saldo per 31 december 508.241 482.449
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12.9.7 Voorzieningen 
De mutaties in de voorzieningen zijn in het navolgende schema samengevat: 
 
(x € 1.000) 

 
 
Van de voorzieningen is een bedrag van € 1,8 miljoen als langlopend (langer dan een jaar) aan te 
merken. 
 
Glasfonds/Sterabonnement 
In samenspraak met de Huurdersraad is overeengekomen dat deze servicecomponenten niet worden 
afgerekend met huurders. Het saldo van elk jaar wordt ten gunste c.q. ten laste van het fonds 
gebracht. Bij negatieve ontwikkeling vindt aanpassing van de servicecomponent plaats. 
 
Overige fondsen 
Dit betreft het lampenfonds en ontstoppingsfonds. 
 
Sloopprojecten 

 
 
Tot en met 2016 is in het jaar waarin een besluit tot sloop is genomen voor de totale geraamde 
sloopkosten, uitverhuisvergoedingen, eventuele kosten van bouwrijp maken en overige kosten die 
verband houden met de sloop een Voorziening Sloop Projecten gevormd. Vervolgens worden de 
werkelijke kosten met betrekking tot de sloop ten laste van deze voorziening gebracht. 
 
In 2016 zijn geen nieuwe sloopbesluiten genomen. Wel was het noodzakelijk om in 2016 een extra 
storting in de voorziening te doen voor de projecten Nicolaasstraat en Wiardi Beckman-plantsoen 
omdat het saldo niet meer toereikend was voor de nog te verwachten kosten.  
Hiertegenover stond dat van het saldo van de voorziening voor het project Patersweg een bedrag kon 
vrijvallen ten gunste van het resultaat. Omdat de woningen aan de Tweelingen- en Stierstraat op basis 
van nieuw beleid naar verwachting niet gesloopt maar gerenoveerd worden, kon het deel van de in 
voorgaande jaren gevormde voorziening dat bestemd was voor de sloopkosten in 2016 eveneens 
vrijvallen ten gunste van het resultaat. 
 
  

 Glasfonds Ster- Sloop Onrendabele Totaal

 abonnement projecten Investeringen

 

Saldo per 1 januari 2016 volgens jaarrekening 2015 420              1.269           61                1.494          2.984             6.228          

Effect stelselwijziging 1.700             1.700          

Saldo per 1 januari 2016 420              1.269           61                1.494          4.684             7.928          

Mutaties 2016

Toevoeging rente 1                  1                 

Overige toevoegingen 255              110              230              30               1.585             2.210          

 

Onttrekkingen -183             -261             -142             -211            -2.629            -3.426         

Vrijval -1.020         -1.020         

Saldo per 31 december 2016 492              1.119           149              293             3.640             5.693          

Overige 

fondsen

Project Aantal Saldo per Storting Onttrekking Vrijval Saldo per

woningen 1-jan-16 31-dec-16

Patersweg 296              177              58               54                  65               

Tweelingen-/Stierstraat 128              1.208           32               966                210             

Nicolaasstraat 10                83                25                108             

Wiardi Beckmanplantsoen 54                26                5                  13               18               

Totaal 488              1.494           30                211             1.020             293             
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Onrendabele investeringen         (x € 1.000) 

 
 
Voor toekomstige nieuwbouw- en verbeteringsprojecten die kunnen worden gekwalificeerd als ‘intern 
geformaliseerd en extern gecommuniceerd’ wordt een voorziening voor onrendabele investeringen 
getroffen als de voorcalculatorische (toename van de) marktwaarde lager is dan de investerings-
uitgaven.  
Met ingang van 2016 wordt het vastgoed in ontwikkeling gewaardeerd tegen verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs dan wel lagere marktwaarde. Als de investeringsuitgaven op balansdatum hoger 
zijn dan de aan deze investering toe te rekenen marktwaarde, vindt op grond hiervan een 
afwaardering van het vastgoed in ontwikkeling plaats. Deze afwaardering wordt op dat moment in 
mindering gebracht op een eventueel voor deze investering gevormde voorziening. Voor de 
berekening van de marktwaarde wordt in dit kader aansluiting gezocht bij de berekeningsmethodiek 
voor het vastgoed in exploitatie (marktwaarde in verhuurde staat volgens het Handboek marktwaarde 
2016) omdat wij ervan uitgaan dat deze dezelfde uitkomsten geeft als op basis van de eigenlijk van 
toepassing zijnde richtlijn voor de jaarverslaggeving. 
 
12.9.8 Schulden op lange termijn 

 
1 tot 3. Leningen overheid/kredietinstellingen/overig 

 
  

Project Saldo per Effect Saldo per Storting Onttrekking Saldo per

1-1-2016 stelsel- 1-1-2016 31-12-2016

volgens wijziging

jaarrek.2015

Nieuwbouw huurwoningen Zomertaling Volgerlanden 1.059       -808        251         251         

Nieuwbouw Wiardi Beckmanplantsoen 965         -267        698         698         

Nieuwbouw MFA Kort Ambacht Zuid 560         560         560

Renovatie Tomatenplein/Veilingdreef 1.254       1.254       268 986         

Energieproj. Groen van Prinstererplantsoen 960         780         1.740       1620 120         

Energieproj. Burg. Struijkstraat fase 2 181         181         181

Energieproj. Ooievaar-/Vinkplein 1.585       1.585       

Totaal 2.984       1.700       4.684       1.585       2.629       3.640       

31-12-2016 31-12-2015

1. Leningen overheid 10.588      11.514         

2. Leningen kredietinstellingen 419.544     422.102       

3. Leningen overig 1.002           

Subtotaal 430.132     434.618       

4. Terugkoopverplichting woningen verkocht onder voorwaarden 26.092      24.572         

5. Derivaten 27.004      20.848         

6. Waarborgsommen 150           135              

Totaal 483.378     480.173       

Saldo per 1 januari 434.618        424.452               

- Nieuwe leningen 9.000            26.610                

- Aflossingen 1.000            -6.429                 

- Vrijval disagio leningen  -100                    

- Mutatie langlopend naar kortlopend -8.486           -12.915               

- Mutatie flexlening -6.000           3.000                  

Saldo -4.486           10.166                

Saldo per 31 december 430.132        434.618               

Mutaties in het boekjaar:
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Schulden/leningen overheid 
Hieronder zijn opgenomen leningen die zijn verstrekt door de gemeente Dordrecht. 
De schulden/leningen overheid hebben de volgende kenmerken: 

 
 
Schulden/leningen kredietinstellingen 
Hieronder zijn begrepen leningen van verschillende kredietinstellingen. Deze leningen hebben de 
volgende kenmerken: 
 

 
 

 
 
Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zoals hierboven toegelicht 
zijn opgenomen onder de schulden op korte termijn. 
De te ontvangen variabele rente voor de swaps is drie en zes maanden Euribor. 
 
  

31-12-2016 31-12-2015

Vastrentende leningen

Restschuld (inclusief kortlopend deel per balansdatum) 11.512          12.409                 

Hoofdsom 26.783          26.783                 

Gemiddelde rente 3,11              3,11                    

Gemiddelde looptijd 13,11            13,86                   

Reële waarde 10.796          11.517                 

Vastrentende leningen

Restschuld (inclusief kortlopend deel) per balansdatum 296.024        303.973        

Hoofdsom 334.184        366.684        

Gemiddelde rente 3,72             3,70             

Gemiddelde looptijd 28,81           

Contante waarde 372.714        

Leningen met variabele rente 

Restschuld (inclusief kortlopend deel) per balansdatum 130.080        136.580        

Hoofdsom 200.400        208.500        

Gemiddelde rente 0,12             0,42             

Gemiddelde looptijd 4,53             8,84             

Contante waarde 130.207        

Langlopende schulden Saldo per aflossings- Resterende 

31-dec-16 verplichting 2017 looptijd > 5 jaar

Leningen overheid 10.588            924                      10.536              

Leningen kredietinstellingen 419.544           6.560                    382.067            

Leningen overig  1.002                     

Totaal 430.132           8.486                    392.603            
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De reële waarde van de derivaten bedraagt per balansdatum € 55,7 miljoen negatief 
(2015 € 48,8 miljoen negatief) en is als volgt bepaald: 
 
(x € 1.000) 

 
 
Per 31 december 2016 voldoet Trivire aan artikel 8 van de beleidsregels derivaten. 
Bij een 2% lagere marktrente zou de negatieve marktwaarde van de derivatenportefeuille per 
peildatum 31 december 2016 € 139,2 miljoen bedragen. 
Het bij te storten bedrag is dan € 62,2 miljoen. Trivire heeft per 31 december 2016 een totale buffer 
van € 77,9 miljoen ter beschikking. 
Het voldoen aan deze eis is vooral bereikt door het maximeren van de margin call verplichting van de 
derivaten die afgesloten zijn bij Credit Suisse. Bij de derivaten van de Deutsche Bank is eveneens een 
plafond aangebracht in de margin call verplichting medio februari 2015. 
Er resteren per eind 2016 nog toezichtbelemmerde bepalingen in twee contracten van BNP Paribas. 
Deze bank heeft tot nu toe aangegeven niet mee te werken om deze bepalingen te laten vervallen. 
 
Voor de variabel rentende leningen is voor € 112,5 miljoen aan renteswaps aangegaan om het 
variabel renterisico op deze leningen af te dekken. 
Na het effect van swaps is de gemiddelde rente op de variabel rentende leningen 3,69% 
(2015 4,37%). 
Op het onroerend goed is geen hypotheek gevestigd ten behoeve van zekerheidsstelling voor 
leningen. Ook is geen positieve of negatieve hypotheekverklaring afgegeven op het onroerend goed. 
Wel is de reguliere zekerheidsstructuur met verstrekking onderpand van toepassing met het WSW. 
Van de leningen overheid en kredietinstellingen is een totaalbedrag van € 437,2 miljoen opgenomen 
waarvoor WSW-borging is verkregen. Onder de leningen is voor een bedrag van € 84,75 miljoen aan 
zogenaamde basisrenteleningen opgenomen. Op deze leningen wordt een vaste basisrente betaald 
van gemiddeld 3,31% (2015 3,31%). De creditspread die op deze leningen wordt betaald wordt 
periodiek herzien. Voor de huidige leningen is de gemiddelde spread 0,34%. Het vervalschema van 
de credit spread herzieningen is hieronder weergegeven. 
 
  

rente bank notional ingangsdatum einddatum te betalen marktwaarde

swap value vaste rente 31-12-2016

ABN808 ABN AMRO 9.000       2-6-2008 2-6-2018 3,945 -557            

DEU800 Deutsche Bank 10.000     16-2-2009 16-2-2019 4,013 -1.046         

BNG800 BNG 5.000       1-2-2008 1-2-2023 4,485 -1.389         

BNG801 BNG 5.000       3-11-2008 3-11-2023 4,495 -1.474         

BNG802 BNG 5.000       18-8-2009 18-8-2024 4,540 -1.668         

BNG805 BNG 5.000       10-7-2008 10-7-2023 4,125 -1.263         

ABN809 ABN AMRO 5.000       30-12-2008 30-12-2023 4,130 -1.336         

ABN805 ABN AMRO 9.000       1-6-2011 1-6-2020 4,538 -1.661         

BNG803 BNG 4.500       3-9-2008 3-9-2023 4,510 -1.342         

BNG804 BNG 5.000       3-7-2009 3-7-2024 4,550 -1.567         

BNP800 BNP Paribas 5.000       2-5-2013 2-5-2046 2,958 -2.290         

DEU801 Deutsche Bank 10.000     1-4-2014 1-4-2064 3,900 -10.250       

DEU802 Deutsche Bank 10.000     15-7-2014 15-7-2064 3,757 -9.663         

BNP801 BNP Paribas 5.000       2-5-2014 2-5-2047 3,020 -2.433         

CRS800 Credit Suisse 10.000     7-4-2015 7-4-2060 3,770 -9.060         

CRS801 Credit Suisse 10.000     17-11-2015 17-11-2060 3,690 -8.658         

Totaal 112.500   -55.657       
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Overzicht basisrente leningen per 31 december 2016 
 

bedragen x € 1.000 

 
 

De aflossingsverplichting in 2017 bedraagt € 8,5 miljoen. 
Het bedrag van leningen met een kortere restantlooptijd dan vijf jaar is € 37,5 miljoen. 
Het bedrag van leningen met een langere restantlooptijd dan vijf jaar is € 392,6 miljoen. 
De gemiddelde rente van de leningen bedroeg 3,69% (2015 3,72%). Dit is inclusief rentelasten van de 
derivaten. 

 
 
Onder de leningen is voor een bedrag van € 45 miljoen aan zogenaamde extendibles/tijdvakleningen 
opgenomen. Bij deze leningen betaalt Trivire gedurende het eerste tijdvak een vaste rente, die lager is 
dan de marktrente, zoals op het moment van afsluiten gold. In ruil daarvoor heeft Trivire aan de tegen-
partij het recht gegeven om bij het begin van het tweede tijdvak te bepalen of een vaste rente wordt 
betaald of dat een variabele rente wordt betaald. Dit recht van de tegenpartij is een embedded 
derivaat dat is afgescheiden van het basiscontract en afzonderlijk in de balans is verwerkt onder 
derivaten. De belangrijkste kenmerken van deze leningen, alsmede de reële waardes zijn hierna 
weergegeven.   

Intern leningnr./ bedrag ingangs- eind- eerste basis- spread

geldgever datum datum rente- rente per 31 dec

herziening 2016

opslag

10.000          2-9-2010 2-9-2060 2-9-2019 3,177% 0,12%

10.000          15-10-2010 15-10-2060 15-10-2020 3,180% 0,40%

10.000          7-2-2011 7-2-2056 7-2-2018 3,230% 0,28%

10.000          30-11-2011 30-11-2056 28-11-2020 3,290% 0,41%

5.000            1-3-2012 1-3-2052 3-3-2025 3,035% 0,33%

5.000            2-7-2012 2-7-2054 2-7-2021 3,070% 0,26%

5.000            3-9-2012 3-9-2055 5-9-2018 3,065% 0,02%

10.000          15-10-2012 15-10-2058 16-10-2017 3,075% 0,60%

9.750            28-3-2013 28-3-2053 28-3-2018 3,990% 0,42%

10.000          17-1-2013 17-1-2063 17-1-2019 3,650% 0,39%

Totaal 84.750          

NWB505

BNG501

BNG502

NWB503

NWB504

BNG503

NWB502

BNG500

NWB500

NWB501

4 Terugkoopverplichting woningen verkocht onder voorwaarden 31-12-2016 31-12-2015

Saldo per 1 januari 24.572          23.903            

Mutaties in het boekjaar

- Mutaties 1.037            559                 

- Nieuwe koopgarant woningen 189               173                 

- Opwaardering 1.603            1.046              

- Afwaardering -1.309           -1.108             

Saldo 1.520            670                 

Saldo per 31 december

- Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht 22.330          21.491            

- Verminderingen/vermeerderingen 3.762            3.081              

26.092          24.572            

5 Derivaten

Saldo per 1 januari 20.848          22.132            

Mutaties in het boekjaar

- Opwaardering -1.284             

- Afwaardering 6.156            

Saldo 6.156            -1.284             

Saldo per 31 december 27.004          20.848            



87 Trivire jaarverslag 2016  12 april 2017 

 

Overzicht extendibles per 31 december 2016 
 
bedragen x € 1.000 

 
6. Waarborgsommen 

 
12.9.9 Schulden op korte termijn 

 
Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar. 
De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende 
karakter van de schulden. 

intern geldgever hoofd ingangs- einddatum rente rente 

numer som datum tijdvak 2 tijdvak 3

131 BNG 10.000 2-5-2007 5-5-2042 30-4-2010 4-5-2026 tot

tot 4-5-2026 5-5-2042

vaste rente vaste rente -3.159 -3.947

van 4,04% van 4,35% of

3-mnd Euribor

zonder opslag

136 NWB 10.000 2-6-2008 2-6-2048 2-6-2011 tot 2-6-2028 tot

2-6-2028 2-6-2048

vaste rente vaste rente -4.104 -5.075

van 4,3025% van 4,55% of

3-mnd Euribor

zonder opslag

720 NWB 15.000 30-6-2011 30-6-2059 29-1-2021 tot n.v.t.

30-6-2059

rente van -7.266 -9.737

3,50% met 

nader overeen

te komen opslag

720 BNG 10.000 15-11-2013 15-11-2062 15-11-2021 tot n.v.t.

15-11-2062

rente van 4,00% -6.319 -8.245

met nader overeen

te komen opslag

 of 6-mnd Euribor

met nader overeen

te komen opslag

-20.848 -27.004

markt-         

waarde               

31 dec 2015

markt-         

waarde               

31 dec 2016

31-12-2016 31-12-2015

 

Saldo per 1 januari 135                 100                

Mutaties in het boekjaar

- Ontvangen waarborgsommen 15                   59                 

- Terugbetaalde waarborgsommen  -24                

Saldo 15                   35                 

Saldo per 31 december 150                 135                

1. Schulden overheid 924              895              

2. Schulden aan kredietinstellingen 6.560           18.449         

3. Schulden overig 1.002                             -

4. Overige crediteuren 4.043           3.182           

5. Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.525           935              

6. Overlopende passiva 13.067         14.517         

Totaal 27.121         37.978         
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Dit betreft het totale obligo dat Trivire moet aanhouden met betrekking tot door het WSW geborgde 
schulden. Wanneer het WSW zich op verzoek van een deelnemer ten behoeve van diens geldgever 
heeft borg gesteld, is de deelnemer gehouden deel te nemen in het totale risico waartoe het WSW 
zich voor de deelnemers heeft borg gesteld. Daartoe is de deelnemer vanaf het moment waarop het 
WSW zich borg stelt tot aan het teniet gaan van de borgtocht aan het WSW verschuldigd een bedrag 
gelijk aan ten hoogste 3,85% van het nominale bedrag van de door die deelnemer aangegane lening 
waarvoor het WSW zich heeft borg gesteld. 
  

 

 31-12-2016 31-12-2015

1. Schulden overheid 924                      895               

2.  Schulden aan kredietinstellingen

- Kortlopend deel (aflossingsverplichting) langlopende schulden 6.560                   18.449           

Totaal 6.560                   18.449           

3. Schulden overig 1.002                                     -

Lening met Pro-Net Projectontwikkeling

4.  Overige crediteuren 4.043                   3.182            

5. Belastingen en premies sociale verzekeringen

- Loonbelasting/premies volksverzekeringen -                          9                   

- Btw 547                      926               

- Vennootschapsbelasting 978                      -                   

Totaal 1.525                   935               

6. Overlopende passiva

- Niet vervallen rente geldleningen 4.572                   4.684            

- Vooruit ontvangen huur 1.312                   1.111            

- Bijdragen verwarmingskosten (leveringen en diensten) 2.032                   2.746            

- Te betalen rente (roll-over/swap) 1.894                   2.026            

- Niet opgenomen verlofuren 446                      578               

- Nog te ontvangen facturen 129                      441               

- Nog te betalen bruidsschatten 1.001            

- Nog te betalen erfpacht 104                      141               

- Subsidie Volgerlanden 231                      231               

- Nog te ontvangen facturen NPO 1.267                   867               

- Nog te betalen reorganisatiekosten 815                      550               

- Zonwering Polderwiel 116                      

- Externe controle 62                       

- Overige 87                       142               

Totaal 13.067                 14.518           

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

- Obligo WSW 18.237                 18.776           
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De verplichting, onderverdeeld naar obligo-percentage en bedrag, is als volgt: 
 

 
 
Voorzieningen voor pensioenen 
Trivire heeft geen verplichting tot bijstorting bij tekorten in het bedrijfstakpensioenfonds. 
Derhalve is de pensioenregeling als een toegezegde bijdrageregeling verwerkt. 
De aan het fonds betaalde premies worden in de winst- en verliesrekening verwerkt en er wordt geen 
voorziening in de jaarrekening opgenomen. Een overschot of tekort kan invloed hebben op de te 
betalen premies. Het fonds heeft per balansdatum een dekkingsgraad van 104%. 
 

Liquiditeitsbuffer 
Trivire heeft de beschikking over € 77,9 miljoen flexleningen die intern door het bestuur is bestemd 
voor de liquiditeitsbuffer en waarvan contractueel 20% (€ 15,6 miljoen) moet worden opgenomen. 
Hiervan is € 15,6 miljoen opgenomen die volledig is gebruikt voor de betaling van margin calls ter 
hoogte van € 17,7 miljoen. Het restant is betaald uit reguliere middelen. 
 

Aangegane verplichting 
Per 31 december 2016 was Trivire voor een bedrag van circa € 4,9 miljoen verplichtingen aangegaan 
voor diverse projecten. 
Het grootste deel van dit bedrag betreft openstaande opdrachten voor de volgende projecten: 

 Nieuwbouw Wiardi Beckmanplantsoen   € 2,9 miljoen 

 Nieuwbouw huurwoningen Zomertaling Volgerlanden € 0,9 miljoen 

 Renovatie Tomatenplein en Veilingdreef   € 0,9 miljoen 

 Energieproject Groen van Prinstererplantsoen  € 0,2 miljoen 
 

Vennootschapsbelasting 
Trivire vormt sinds 1 januari 2009 voor de heffing van vennootschapsbelasting een fiscale eenheid 
met Pro-Net Projectontwikkeling B.V. Op grond van de standaardvoorwaarden zijn de moeder-
maatschappij en de met haar gevoegde dochtermaatschappij hoofdelijk aansprakelijk voor de door de 
combinatie verschuldigde vennootschapsbelasting. 
 

Verbonden partijen 
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, 
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die 
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de 
statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van Trivire en nauwe 
verwanten zijn verbonden partijen. Voor Trivire zijn de verbonden partijen: 
 

Stadsherstel Drechtsteden N.V., Pro-Net Projectontwikkeling B.V. en WoningNet N.V. 
Met de deelnemingen Stadsherstel Drechtsteden N.V. en WoningNet N.V. heeft Trivire naast haar 
aandelenbelang ook een zakelijke relatie. Trivire levert aan Stadsherstel Drechtsteden diensten in de 
vorm van het uitlenen van personeel. Van WoningNet N.V. neemt Trivire diensten af. Deze transacties 
zijn steeds gebaseerd op gebruikelijke contractuele afspraken waarbij marktconforme condities zijn 
overeengekomen.   

 schuldrestant factor obligo-perc. obligo

Leningen met variabele hoofdsom 135.400             75% 3,85% 3.910           

Overige leningen 372.120             100% 3,85% 14.327         

 507.520             18.237         
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12.10. Toelichting op de winst- en verliesrekening 
(x € 1.000) 

 
12.10.2.1 Opbrengsten servicecontracten 

 
 
  

 

2016 2015

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

12.10.1 Huuropbrengsten

1. Te ontvangen netto huur

a. Woningen en woongebouwen 84.665        83.579      

b. Onroerende zaken niet zijnde woningen 5.109         5.311        

Subtotaal 89.774        88.890      

2. Af: Huurderving wegens leegstand -721           -757          

Totaal 89.052        88.133      

De huurderving wegens leegstand bedraagt voor:

1. Woningen en woongebouwen (0,56% van de jaarhuur) 474            479           

2. Onroerende zaken niet zijnde woningen (4,85% van de jaarhuur) 248            278           

Totaal 721            757           

Voor 2015 bedroegen de percentages respectievelijk 0,57 en 5,23.

a. De algemene huurverhoging per 1 juli 2015 en 2016 1.058        

b. Het in exploitatie nemen van nieuwe woningen 486        

c. Verkoop -390       

d. Sloop -201          

e. Overig (aanleg cv, verbetering van woningen, harmonisatie, etc.) 318        

f. Lagere huren bedrijfsruimten -269       

g. Eulerlaan einde contract -118       

Totaal 884        

 

De geografische onderverdeling van de netto huuropbrengsten kan als 

volgt worden weergegeven:

• Gemeente Dordrecht 66.753        66.229      

• Gemeente Zwijndrecht 20.268        19.958      

• Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2.753         2.703        

Totaal 89.774        88.890      

als volgt verklaard:

De hogere huuropbrengst ten opzichte van vorig boekjaar wordt

Te ontvangen vergoedingen overige zaken, leveringen en diensten 7.723         7.786        

Af: Vergoedingsderving wegens leegstand -65             -28            

Totaal opbrengsten servicecontracten 7.658         7.758        

Hierna is een overzicht opgenomen van de opbrengsten servicecontracten die in de verschillende

gemeenten zijn behaald

• Gemeente Dordrecht 5.496         5.575        

• Gemeente Zwijndrecht 2.059         2.076        

• Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 103            107           

Totaal 7.658         7.758        
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12.10.2.2 Lasten servicecontracten 

 
12.10.3 Lasten verhuur en beheeractiviteiten 

 
12.10.4 Lasten onderhoudsactiviteiten 

 
 
De stijging van het mutatieonderhoud wordt veroorzaakt door een stijging in de kosten per mutatie en 
het niet meer activeren van vervangingen van badkamers, keukens en toiletten. 
In 2016 is zijn we gestopt met het activeren van onderhoud vanwege de componentenmethode. Het 
planmatig onderhoud is gedaald door verschuivingen in de planning van energieprojecten. 
 
12.10.5 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 

 
  

2016 2015

Overige goederen, leveringen en diensten 7.591         7.717        

Totaal servicecontracten 7.591         7.717        

Hierna is een overzicht opgenomen van de opbrengsten servicecontracten die in de verschillende

gemeenten zijn behaald

• Gemeente Dordrecht 2.091         2.105        

• Gemeente Zwijndrecht 37              38             

• Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 5.463         5.574        

Totaal 7.591         7.717        

Toegerekende personeelskosten 11.847 12.624

Toegerekende overige organisatiekosten 2.972 3.363

Toegerekende afschrijvingen 1.219 1.464

Verhuurdersheffing 7.372 6.695

Totaal lasten verhuur en beheeractiviteiten 23.410 24.146

Onderhoudslasten (niet cyclisch) 11.852 10.952

Onderhoudslasten (cyclisch) 7.317 6.900

Totaal lasten onderhoudsactiviteiten 19.169 17.852

De onderhoudslasten voor het vastgoed in exploitatie zijn te verdelen in:

• Klachtenonderhoud 3.972 3.509

• Mutatieonderhoud 5.551 3.790

• Contractonderhoud 2.329 2.210

• Planmatig onderhoud 7.317 10.951

• Activering onderhoud -2.608

Totaal 19.169 17.852

Onroerende zaak belasting 3.808 3.881

Toegerekende overige organisatiekosten 1.045 1.245

Totaal overige directe operationele lasten exploitatie bezit 4.853 5.126
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12.10.6 Nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 

 
12.10.7 Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 
 

 
 
12.10.8.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

 
Voor een verdere toelichting op de totstandkoming van de marktwaarde en de overige waardever-
anderingen wordt verwezen naar de toelichting op de materiële vaste activa. 
 
12.10.8.2 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
 

 
Voor een verdere toelichting op de totstandkoming van de marktwaarde en de overige waardever-
anderingen wordt verwezen naar de toelichting op de materiële vaste activa. 
 
12.10.8.3 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder 
voorwaarden 
 

 

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling

Opbrengst verkopen projecten 1.111 3.050

Bij/af: resultaatneming op projecten

Totaal omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 1.111 3.050

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling

Totaal lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling 685 2.731

Toegerekende organisatiekosten 67 90

Financieringskosten 9 23

Totaal toegerekende kosten verkocht vastgoed in ontwikkeling 76 113

 350 205

Opbrengst verkopen bestaand bezit 6.301 7.058

Af: direct toerekenbare kosten 373 494

Af: boekwaarde 5.433 6.109

Af: toegerekende organisatiekosten 178 315

Verkoop resultaat bestaand bezit 317 140

Mutatie terugkoopverplichting verkoop onder voorwaarden 123 40

Totaal verkoopresultaat onroerende zaken bestaand bezit 441 180

vastgoed in exploitatie

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 

Waardeverminderingen -1.623 -5.230

Terugname waardeverminderingen 7.443 9.508

Totaal overige waardeveranderingen vastgoed in ontwikkeling

bestemd voor eigen exploitatie 5.820 4.278

Toename marktwaarde 27.571 26.224

Totaal overige waardeveranderingen vastgoed in exploitatie 27.571 26.224

Vastgoed verkocht onder voorwaarden

Toename marktwaarde 1.245 673

Waardeverandering van terugkoopverplichtingen 1.037 559

Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed verkocht onder

voorwaarden 208 114
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Voor een verdere toelichting op de totstandkoming van de marktwaarde en de niet-gerealiseerde 
waardeveranderingen vastgoed verkocht onder voorwaarden wordt verwezen naar de toelichting op 
de voorraden. 

 
12.10.9 Nettoresultaat overige activiteiten 

 
12.10.10 Overige organisatiekosten 

 
12.10.11 Leefbaarheid 
 

 
12.10.12 Waardeverandering van financiële activa en van effecten 

 
Trivire heeft een viertal extendible leningen: leningscontracten waarbij de bank de optie heeft om na 
een aantal jaren de lening voor een additioneel aantal vooraf overeengekomen jaren tegen een vooraf 
vastgesteld vast rentepercentage te verlengen. Deze geschreven opties voldoen aan de criteria voor 
embedded derivaat en zijn per 2013 afgescheiden van het basiscontract en afzonderlijk in de balans 
verwerkt onder langlopende schulden. De reële waarde van de embedded derivaten bedroeg per  
31 december 2015 -/- € 20.848 en per 31 december 2016 -/- € 27.004. De waardevermindering in 
2016 bedraagt € 6.156. De bij aangaan van de derivaten vooruit ontvangen premie bedroeg per  
31 december 2015 € 3.154 en per 31 december 2016 € 2.647. 
 

12.10.13 Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 

 
Hierin is opgenomen een bedrag van € 111 geactiveerde rente (2015 = € 185). 
 

12.10.14 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

 

 

2016 2015
   

Opbrengsten overige activiteiten

Zonnepanelen 24 61

Verichtte diensten rechtspersonen 18 22

Overige opbrengsten 115

Totaal opbrengsten overige activiteiten 42 198

Kosten overige activiteiten

Reorganisatiekosten 1.471 550

Beheer Thureborg 18 18

Kosten Leger des Heils 38

Kosten afboeken voorraad 19 53

Kosten blokverwarming voorgaande jaren 71

Kosten lampenfonds 56

Overige kosten 28 26

Totaal kosten overige activiteiten 1.646 703

Salariskosten staf 539 686

Wijkparticipatie 25 8

Huurdersraad 56 53

Bewonerscommissie 9 9

Leefbaarheid 118 161

Groenbeding 38

Totaal kosten Leefbaarheid 208 269

-6.156        1.284        

111            193           

 

27              87             
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12.10.15 Rentelasten en soortgelijke kosten 
 

 
12.10.16 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 

 
 
  

2016 2015

Rente langlopende schulden

- Leningen kredietinstellingen 16.558        17.252      

- Vrijval disagio -100          

- Afschrijving geactiveerde optierente 508            508           

- Borgstelling vergoeding 100            94             

- Rekening-courant 36              35             

17.202        17.789      

Mutatie actieve latentie 646            44             

Totale acute vennootschapsbelasting 2016 -978           

Totaal -332           44             
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Algemeen 
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst- en 
verliesrekening, rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande 
boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde 
winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met 
wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden en met 
wijzigingen in het te hanteren belastingtarief. 
Sinds 1 januari 2008 vallen de corporaties integraal onder de vigerende belastingwetgeving. 
Eind 2008 is overeenstemming bereikt tussen Aedes en de belastingdienst betreffende de VSO 2. De 
VSO 1 is Trivire heeft op basis van de uitgangspunten van VSO 1 en VSO 2 de fiscale positie ultimo 
2016 en het fiscale resultaat 2016 bepaald. 

Toelichting vennootschapsbelasting 2016 2015

Commercieel resultaat voor vennootschapsbelasting 50.508        54.367      

Af:

- Correctie verkoopopbrengsten -618           -496          

- Fiscale afschrijving op activa -5.158        -3.657       

- Fiscale afschrijving op agio leningen O/G -517           -712          

- Fiscale afschrijving op (dis)agio leningen u/g -52            

- Fiscale afschrijving op (dis)agio swaps -161           -161          

- Correctie activeringen die kwalificeren als instandhouding -4.886        -14.463     

- Correctie vrijval projecten -56             

Correctie geactiveerde rente op projecten o.b.v. fiscale solvabiliteit -59             -97            

- Correctie niet gerealiseerde waardeveranderingen -32.527      

- Correctie waardeverandering derivaten -1.284       

- Correctie vrijval reservering ORT -6.989       

- Correctie vrijval voorziening sloopkosten -1.020        

- Correctie onttrekkingen voorziening sloopkosten -130           -208          

- Afboeking fiscaal geactiveerd ontwikkelrecht Zuiderpoort -7.099       

- Correctie starterslening; fiscaal geen opbrengst -18             

- Fiscaal resultaat project Nicolaasstraat -553           

- Correctie voorziening reorganisatiekosten -550           

Bij:

- Correctie dotatie voorziening sloopkosten 30              134           

- Correctie afschrijvingen 1.296         1.493        

- Aftrekbeperking gemengde kosten 34              33             

- Fiscale vrijval disagio leningen O/G 64              115           

- Correctie vrijval geactiveerde optierente 508            508           

- Correctie voorziening reorganisatiekosten 550           

geen kosten 406           

- Correctie waardeverandering vaste activa en vastgoedportefeuille -23.624     

- Correctie waardeverandering Derivaten 6.156         

- Correctie onderhoudskosten die kwalificeren als verbetering 134            183           

- Resultaat deelneming Pro-Net Projectontwikkeling B.V.en Woningnet N.V. 36              18             

Fiscaal resultaat (inclusief deelneming) 12.513        -1.035       

Af: Verliesverrekening -8.559        

Belastbaar bedrag 3.954         -1.035       

Vennootschapsbelasting:

- Eerste 200.000 20,00% 40              

- Daarna over restant 25,00% 938            

Totaal acute vennootschapsbelasting 978            
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Acute vennootschapsbelasting 
De aanslagen vennootschapsbelasting zijn definitief vastgesteld tot en met het jaar 2013. Volgens de 
definitieve aanslag bedraagt het belastbaar bedrag over 2013 € 21.062.367 negatief. 
Van het compensabele verlies uit het jaar 2013 zal een bedrag van € 2.543.286 worden terugge-
wenteld naar het jaar 2012 zodat het belastbaar bedrag over het jaar 2012 uiteindelijk nihil is.  
Het restant van het compensabele verlies bedraagt circa € 18.519.000 ultimo 2013. 
 
Over 2014 is eind november 2016 een (voorlopige) aangifte bij de Belastingdienst ingediend. Deze 
aangifte zal na controle op enkele punten eventueel nog aangevuld worden. De ingediende aangifte 
sluit met een belastbare winst van € 12.783.416. 
 
Aan de hand van de aanslag 2013 en de aangifte 2014 is de fiscale meerjarenbegroting 
geactualiseerd. 
Hierbij zijn voor 2015 ten opzichte van de fiscale positie in de jaarrekening 2015 nog enkele 
aanvullende aftrekposten in aanmerking genomen, waarmee het belastbaar bedrag over 2015 wordt 
geraamd op € 2.823.000 negatief. Voor 2016 wordt volgens bovenstaande berekening een belastbaar 
bedrag na verliesverrekening van € 3.952.000 berekend. Het hierover te betalen bedrag aan 
vennootschapsbelasting bedraagt € 978.000, waarmee de effectieve belastingdruk over 2016 uitkomt 
op 2,5%. 
 

 
12.10.17 Resultaat deelnemingen 
 

 
 
  

Belastinglatenties 2016 2015

- Mutatie actieve latentie 2016 uit hoofde van fiscaal waarderingsverschil over 

de periode 2017 t/m 2037 met betrekking tot de leningportefeuille O/G 84              109           

- Mutatie actieve latentie 2015 uit hoofde van fiscaal waarderingsverschil over 

de periode 2016 met betrekking tot de leningportefeuille U/G -                13             

- Mutatie actieve latentie 2016 uit hoofde van fiscaal waarderingsverschil over 

de periode 2017 t/m 2024 met betrekking tot de derivatenportefeuille -1.525        112           

- Mutatie actieve latentie 2016 uit hoofde van fiscaal waarderingsverschil over 

de periode 2017 t/m 2031 met betrekking tot de verkopen 103            414           

- Mutatie actieve latentie uit hoofde van fiscaal compensabele verliezen per

31 december 692            -692          

Mutatie actieve latentie -646           1.626        

Resultaat Pro-Net 35              18             

Resultaat Stadsherstel -28             -150          

Resultaat Woningnet 1                

Totaal 8                -132          

Jaarresultaat na belasting 50.183        54.279      
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Salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 
In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten ten 
laste van het resultaat gebracht: 

 
Met betrekking tot de personeelsbezetting wordt nog verwezen naar hoofdstuk  
12.12 Overige informatie. 
 
Accountantshonoraria 
In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste 
van het resultaat gebracht: 
 

 
Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij Trivire zijn uitgevoerd door 
onafhankelijke accountants zoals bedoeld in art.1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties). 
 
  

 

2016 2015

- Lonen en salarissen 7.700         8.618        

- Uitzendkrachten 1.471         1.393        

- Sociale lasten 1.284         1.308        

- Pensioenlasten 1.222         1.488        

Totaal lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 11.677       12.807      

2016 2015

Gemiddelde personeelsbezetting (fte's) 154,62 170,51

Gemiddeld salaris 50.103       51.126      

- Controle van de jaarrekening 78              76             

- Nagekomen kosten controle 2015 32              

- Andere controle werkzaamheden 50              36             

- Andere niet controlediensten 14              3              

Totaal accountantshonoraria 174            115           
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12.11. Toelichting op het kasstroomoverzicht 
(x € 1.000) 

 

Toelichting verschillen 2016 t.o.v. 2015   2016 2015 Verschil 

Huren en vergoedingen      97.753         95.467 2.286 

Overige bedrijfsontvangsten           153           1.457 -1.304 

       97.906         96.924 982 

          
Verschil in huren wordt voor € 1,5 miljoen veroorzaakt doordat in 2015 servicekosten ten laste van de 
huur zijn gebracht.  

          
Verschil in overige bedrijfsontvangsten in 2015 hoger door teruggave BTW en ontvangst 
leefbaarheidsproject Crabbehof. 

Het leefbaarheidsproject Crabbehof is in 2015 afgerond.         

          

Lonen en salarissen     -10.100          -9.628  -472 

Overige bedrijfsuitgaven     -19.031        -16.461  -2.570 

Rente-uitgaven     -16.946        -17.974  1.028 
 
Betreft € 2,0 miljoen afwijking in de servicekosten, waarvan € 1,5 miljoen wordt veroorzaakt door een 
correctie met de huur. 
De lagere rente is veroorzaakt door een afname van de leningporteuille en de lage rente. 
 

Verkoopontvangsten nieuwbouw        1.022           3.634  -2.612 

Woningverbetering       -3.315        -15.319  12.004 

Nieuwbouw verkoop          -768          -2.496  1.728 

          
De verschillen in verkoopontvangsten nieuwbouw en nieuwbouw verkoop, wordt veroorzaakt doordat 
bij de projecten in 2016 het grootste deel van de verkoopopbrengsten en aanneemsom direct via de 
aannemer lopen. 
In 2016 zijn minder woningverbeteringen uitgevoerd. Trivire heeft in 2016 een nieuw duurzaamheids-
programma opgesteld. 
 

Ontvangsten overig      24.802          37.794  -12.992 

Uitgaven overig     -29.023        -38.123  9.100 

          

Betreft margin calls van derivaten. Deze worden wekelijks bepaald door de rente.   

          

Wijzigingen kort geldmutaties      -6.012           3.032  -9.044 

          
Betreft mutaties in flexleningen. In 2016 is het beleid aangepast, waardoor we het overschot aan 
reguliere middelen konden inzetten om margin calls te betalen. Hierdoor hebben we een aantal 
flexleningen gedeeltelijk kunnen aflossen. 
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12.12. Overige informatie 
(x € 1.000) 

 
Werknemers 
Gedurende het jaar 2016 had de corporatie gemiddeld 154,6 fte in dienst tegen 170,5 in 2015. In het 
kader van de reorganisatie zijn en worden afspraken gemaakt met personeelsleden over uitstroom. 
Daarnaast is sprake van werknemers die met (vervroegd) pensioen gaan en zijn gegaan. Op basis 
hiervan is de formatie afgenomen van circa 170 begin 2016 naar 143 eind 2016. 
De tweede ronde van de reorganisatie zal uiteindelijk leiden tot 130 eind 2018. Deze aantallen zijn 
gebaseerd op het aantal fulltime equivalenten. 
Evenals in 2015 is geen van de werknemers buiten Nederland werkzaam. 
 
Honorering Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen 
 

 
 
De beloning van de bestuurder op grond van de WNT omvat: 

 periodiek betaalde beloningen (salarissen, vakantiegeld, eindejaarsuitkering, fiscale bijtelling 
bedrijfsauto); 

 beloningen betaalbaar op termijn (pensioen en VPL premie). 
 
Tot slot geldt dat het werkgeversdeel van de overige sociale lasten € 10.233 (2015 € 9.084) bedraagt. 
Dit bedrag is toegevoegd aan bovengenoemde beloningen van de bestuurders. 
 
Honorering Raad van Commissarissen 
De honorering van de RvC is gekoppeld aan de zwaarte van de functie van de afzonderlijke leden van 
de RvC en is gebaseerd op de VTW Beroepsmaatregel Bezoldiging commissarissen 2015. De RvC 
heeft ervoor gekozen niet het maximum te hanteren, maar een gematigde beloning. 
De honorering is niet gekoppeld aan de prestaties van Trivire. 
De honorering is vastgesteld op € 10.000 voor een lid, € 12.000 voor de vicevoorzitter en € 14.430 
voor de voorzitter. Dit zijn bedragen exclusief btw en gelden voor de jaren 2015 en 2016. 
 
WNT-verantwoording 2016 Stichting Trivire 
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting 
Trivire van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor de woningcorporaties, klasse G. 
Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Stichting Trivire is € 168.000. Het weergegeven toepasselijke 
WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor 
topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van 
het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van 
de Raad van Commissarissen bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het 
bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband. 
 
  

De kosten van beloning en pensioenen is als volgt:

2016 2015

- bestuurder 1 131.786 200.778

- bestuurder 2 71.880

- commissarissen (inclusief btw) 75.339 85.380
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Bezoldiging topfunctionarissen 
 
Leidinggevende topfunctionarissen 

 
 
1) De bestuurder had een contract voor onbepaalde tijd. De RvC heeft hiervoor gekozen op arbeidsrechtelijke gronden en in het 
belang van de continuïteit in de bedrijfsvoering. In het verleden is het salaris getoetst op basis advies Haye Groep. Daarna 
alleen nog inflatoire ontwikkeling tot 2012. Vanaf 2012 ziet de bestuurder af van algemene inflatoire salarisontwikkelingen 
volgens de CAO Woningcorporaties. De bestuurder viel binnen de overgangstermijnregeling van de WNT. Gezien de datum van 
(vervroegde) pensionering is geen sprake van een afbouwregeling. 

 
Toezichthoudende topfunctionarissen 

 
 

 
 

bedragen x €

2016 2015 2016 2015

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

Duur dienstverband 01/01-31/08 01/01-31/12 01/08-31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1 1 1

Gewezen topfunctionaris Nee Nee Nee

(Fictieve) dienstbetrekking Ja Ja Ja

Nvt Nvt Nvt

Bezoldiging

Beloning 111.480 167.220 59.429

Beloningen betaalbaar op termijn 14.006 24.474 8.518

Totale bezoldiging 125.486 191.694 67.947

Toepasselijk WNT-maximum 112.000 167.000 70.000

Motivering indien overschrijding: zie 1) 1)

A.K. van RoodW. van der Linden

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden 

werkzaam?

Bedragen x € 1

2016 2015 2016 2015

Functie(s) Voorzitter Voorzitter Lid Vicevoorzitter

Duur dienstverband 1/1-30/06 1/1-31/12 1/1-30/06 1/1-31/12

Bezoldiging

Beloning 7.215 14.430 5.000 12.000

Totaal bezoldiging 7.215 14.430 5.000 12.000

Toepasselijk WNT-maximum 12.600 25.050 8.400 16.700

H.P. van der Vossen D. ten Veen

Bedragen x € 1

2016 2015 2016 2015

Functie(s) Vicevoorzitter Lid Lid Lid 

Duur dienstverband 1/1-30/06 1/1-31/12 1/1-30/06

Voorzitter

1/7-31/12

Bezoldiging

Beloning 13.215 10.000 5.000

Totaal bezoldiging 13.215 10.000 5.000

Toepasselijk WNT-maximum 21.000 16.700 8.350

H.P.M. Braks-Langenkamp H.B.H.E. Koekkoek
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De genoemde bedragen zijn exclusief btw. 
Boven de genoemde vergoedingen wordt dus 21% btw in rekening gebracht. 
 
Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen 
Er is geen sprake van uitkeringen wegens beëindiging dienstverband van topfunctionarissen. 
 
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2016 een 
bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. 
Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT 
dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of 
hadden moeten worden. 
 
  

Bedragen x € 1

2016 2015 2016 2015

Functie(s) Lid Lid Lid

Duur dienstverband 1/12-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Bezoldiging

Beloning 833 10.000 10.000

Totaal bezoldiging 833 10.000 10.000

Toepasselijk WNT-maximum 1.400 16.800 16.700

M. Klein E.G.J.M. Meijer

Bedragen x € 1

2016 2015 2016 2015

Functie(s) Lid Lid Lid 

Duur dienstverband 1/7-31/12 1/1-30/06 1/1-31/12

vicevoorzitter

1/7-31/12

Bezoldiging

Beloning 5.000 11.000 10.000

Totaal bezoldiging 5.000 11.000 10.000

Toepasselijk WNT-maximum 8.400 16.800 16.700

J.M.L.J. Reynen A.C.N. van de Ven

Bedragen x € 1

2016 2015

Functie(s) Lid Lid

Duur dienstverband 1/1-31/12 1/1-31/12

Bezoldiging

Beloning 10.000 10.000

Totaal bezoldiging 10.000 10.000

Toepasselijk WNT-maximum 16.800 16.700

B. de Vries
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12.13. Overige gegevens 
 
Statutaire resultaatbestemming 
In de statuten zijn geen bepalingen opgenomen met betrekking tot de resultaatbestemming. 
 
Voorstel resultaatbestemming 
Het positieve resultaat van € 50.183.000 is vooruitlopend op en onder voorbehoud van de 
goedkeuring door de RvC op 12 april 2017 al in de jaarrekening verwerkt. Het hele resultaat is 
toegevoegd aan de overige reserves. 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
Er is geen sprake van belangrijke gebeurtenissen na balansdatum waarvan de effecten niet of niet 
voldoende zijn meegenomen in de (financiële) verantwoording over 2016. 
 
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Op de volgende pagina`s treft u de controleverklaring van de onafhankelijke accountant aan. 
 
Opmaken van de jaarrekening 
 
Mevrouw A.K. van Rood 
bestuurder 
 
 
 
 
Dordrecht, 12 april 2017 
 
 
Vaststellen van de jaarrekening 
Zie verder hoofdstuk 10, pagina 44 
 
  



103 Trivire jaarverslag 2016  12 april 2017 

 

 



104 Trivire jaarverslag 2016  12 april 2017 

 

 



105 Trivire jaarverslag 2016  12 april 2017 

 

 



106 Trivire jaarverslag 2016  12 april 2017 

 

 



107 Trivire jaarverslag 2016  12 april 2017 

 

12.14. Woningvoorraad en kengetallen 

(x € 1.000) 

 

Boekjaar 2016 2015 2014 2013 2012

Aantal verhuureenheden (VHE)

1. Woningen en woongebouwen 13.827 13.888 13.954 14.123 14.247

2. Garages 1.089 1.119 1.164 1.118 1.066

3. Bedrijfsruimten 240 237 248 244 232

4. Overige verhuureenheden 372 366 351 315 295

Totaal 15.528 15.610 15.717 15.800 15.840

Aantal gewogen VHE 14.417 14.480 14.563 14.712 14.809

Totaal bedrijfswaarde 873.000 827.000 783.000

Totaal WOZ-waarde 1.606.920 1.604.000

Totaal marktwaarde in verhuurde staat 1.311.924 1.278.338

Totaal verzekerde waarde 1.801.309 1.792.062 1.790.374 1.810.000 1.801.297

Gemiddeld verzekerde waarde per VHE 116.004 114.802 113.913 114.557 113.718

Mutaties in het woningbezit

1. Aantal opgeleverd -         53          -         107        129        

2. Aantal aangekocht 3            -         -         -         2            

3. Aantal verkocht -61         -67         -144       -32         -20         

4. Aantal gesloopt -2           -54         -25         -198       -         

5. Aantal samengevoegd/gesplitst -1           -         -         -1           2            

6. Wijziging bestemming -         2            -         -         -         

7. Fusie Wilhelminastichting -         -         -         -         33          

Aantal woningen naar huurprijsklasse

(in een % van het totaal)

1. Goedkoop <€ 403,06 13,69 12,69 11,64 10,28 12,96

2. Betaalbaar <€ 618,24 72,97 72,31 71,21 72,03 74,47

3. Duur <710,68 12,03 13,72 15,69 15,39 12,57

>710,68 1,31 1,27 1,46 2,30 -

Vastgoed kengetallen

1. Gemiddelde reparatie-instandhoudingskosten per gewogen 

VHE (Aedes-benchmark)         276         238 
2. Gemiddelde mutatie-instandhoudingskosten per gewogen 

VHE (Aedes-benchmark)         327         262 

3. Gemiddelde NPO kosten per gewogen VHE         603         500 

4. Gemiddelde contract onderhoudskosten per gewogen VHE         162         153 
5. Gemiddelde planmatig instandhoudingskosten per gewogen 

VHE (Aedes-benchmark)         508         682 

6. Gemiddelde onderhoudskosten per gewogen VHE 1.273     1.335     

7. Gemiddelde onderhoudskosten per mutatie 4.341     3.369     

8. Gemiddelde onderhoudskosten per klacht 224        176        

9. Energie-index 1,97 2,03

Prijs kwaliteitverhouding

1. Gemiddeld aantal punten WWS 133,73 133,71 131,21 130,48 127,13

2. Gemiddelde netto huurprijs 512,80 505,92 500,04 483,65 458,55
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* Solvabiliteit van 2015 en 2016 op basis van marktwaarde in verhuurde staat, 2014 en eerder op basis van bedrijfswaarde. 

 
Het jaarplan 2017 en verder geeft inzicht in de volgende kengetallen voor de komende vijf jaar: 

 
 
Financiële kengetallen: 

 
  

Boekjaar 2016 2015 2014 2013 2012

Organisatorische kengetallen

1. Verhuisgraad  7,85 8,11 8,22 8,37 7,55

2. Aantal aansluitende verhuur bij mutatie 131 217 265 158

3. Huurachterstand in % jaarhuur 0,99 1,39 1,10 1,46 1,22

4. Huurderving in % jaarhuur 0,80 0,80 0,98 1,61 0,86

5. Ontruimingen 15 23 43 35

6. Bedrijfslasten per gewogen vhe (Aedes-benchmark) 1.314 1.335 1.204

7. Aantal formatieplaatsen per 1.000 woningen 10,39 12,28 12,22 12,26 12,26

8. Ziekte verzuim 4,13 5,14

9. Leefbaarheid per (gewogen) verhuureenheid 153 154 195

Financiële continuïteit

1. Solvabiliteit* 63,19 61,37 37,57 36,97 39,26

2. Liquiditeit 0,52 0,53 0,40 0,50 0,16

3. Interestdekkingsratio (ICR) 2,36 2,50 1,98 1,99 2,16

4. Duration 10,81 12,38 11,84 10,84 11,93

5. Debt service coverage ratio (DSCR) 1,54 1,73 1,63

6. Dekkingsratio (o.b.v. marktwaarde) 33% 35%

7. Dekkingsratio (o.b.v. WOZ-waarde) 27% 28%

8. LTV (o.b.v. bedrijfswaarde) 50% 55%

9. Direct rendement 3,12% 3,48%

Omschrijving norm (kritische succes factor) 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gemiddelde reparatie-instandhoudingskosten per gewogen vhe 

(Aedes-benchmark) 276 251 252 254 258 262

Gemiddelde mutatie-instandhoudingskosten per gewogen vhe 

(Aedes-benchmark) 327 335 343 349 348 356

Gemiddelde NPO kosten per gewogen vhe 603 586 595 603 607 618

Gemiddelde contract onderhoudskosten per gewogen vhe 162 174 169 173 177 182Gemiddelde planmatig instandhoudingskosten per gewogen vhe 

(Aedes-benchmark) 508 656 1.000 950 739 642

Gemiddelde onderhoudskosten per gewogen vhe 1273 1.416 1.764 1.725 1.523 1.441

Gemiddelde onderhoudskosten per mutatie 4.341     3.877 3.893 3.980 3.983 4.005

Gemiddelde onderhoudskosten per klacht 224        190 192 195 198 200

Energie-index 1,97 2

Financiële continuïteit Normen 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Solvabiliteit (o.b.v. marktwaarde) > 40% 63% 64% 61% 60% 60% 61%

4. Interestdekkingsratio (ICR) > 1,6 2,4 2,3         2,3         2,3         2,4         2,3         

5. DSCR > 1,2 1,5 1,6         1,7         1,8         1,7         1,6         

6. Dekkingsratio (DR, marktwaarde) < 50% 33% 34% 37% 38% 38% 37%

7. Dekkingsratio (DR, WOZ-waarde) < 50% 29% 25% 26% 27% 27% 26%

8. Loan to value (LTV, bedrijfswaarde) < 75% 50% 51% 55% 57% 57% 56%

9. Direct rendement > 3,0% 3,1% 3,0% 2,8% 3,0% 3,2% 3,3%
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1. Solvabiliteit 
De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op langere termijn aan haar 
verplichtingen te voldoen. De solvabiliteit wordt berekend door het eigen vermogen uit te drukken in 
een percentage van het balanstotaal. 
 
2. Liquiditeit 
De liquiditeit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op korte termijn aan haar 
verplichtingen te voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer. Er is dus 
sprake van een momentopname. De liquiditeit wordt berekend door de vlottende activa te delen door 
de kortlopende schulden, exclusief aangegane verplichtingen inzake onroerende zaken. 
 
3. Interestdekkingsratio (ICR) 
De interestdekkingsratio geeft aan in hoeverre de onderneming in staat is aan haar 
renteverplichtingen te voldoen. 
De ratio wordt berekend door de operationele kasstroom uit te drukken in een percentage van het 
saldo van de rentelasten. 
 
4. Duration 
De duration is een gemiddeld gewogen restant looptijd van de leningen. Duration wordt berekend door 
de som van de contante waarde van de cashflow vermenigvuldigd met de fractie uit te drukken in een 
percentage van de som van de contante waarde van de cashflow. De fractie is de looptijd in jaren op 
basis van een bepaalde daycount (renteconventie). 
 
5.Debt service coverage ratio (DSCR) 
De DSCR is de ICR verhoogd met een aflossingscomponent, bepaald aan de hand van de restant 
levensduur. 
 
6/7 Dekkingsratio 
Schuldrestant van door WSW geborgde leningen ten opzichte van bij WSW ingezet onderpand. 
 
8. Loan to Value (LTV) 
Lange termijn verdiencapaciteit van de voorraad (bedrijfswaarde) ten opzichte van het vreemd 
vermogen. 
 
9. Direct rendement 
Kasstromen uit operationele activiteiten ten opzichte van marktwaarde verhuurde staat ultimo vorig 
jaar. 
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Afkortingenlijst 
 

AC  Auditcommissie 

ACM  De Autoriteit Consument en Markt 

ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling 

AO Administratieve organisatie 

Aw De Autoriteit woningcorporaties 

BAG bewoners adviesgroepen 

BIM Bouw Informatie Model 

BIS Bedrijfs Informatie Systeem 

BOG Bedrijfsmatig Onroerend Goed 

BTiV Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 

CSA Credit Support Annex 

CSL Corporatie Starterslening 

CPO Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 

DAEB diensten van algemeen economisch belang 

DG&J Dienst Gezondheid & Jeugd 

DO Dagelijks Onderhoud 

EMG Energiemaatregelen op gebiedsniveau 

ERP Enterprise Resource Planning 

HPT Huurdersparticipatieraad Trivire 

IBW Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties 

ICR Interest Coverage Ratio 

KAN Project Kort Ambacht en Noord 

KCC Klant Contact Centrum 

LTC Loan to Value 

MFA Multifunctionele Accommodatie 

MJOB meerjarenonderhoudsbegroting 

Naris Softwarepakket van NAR (Nederlands Adviesbureau Risicomanagement) 

NPO Niet Planmatig Onderhoud 

NRL Negatieve Rescontre Limiet 

NVBW Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties 

OGDB Onroerend Goed Data Base 

OR Ondernemingsraad 

PALT Prestatie Afspraken Lange Termijn 

PE Permanente educatie 

PO Planmatig onderhoud 

PwC Pricewaterhouse Coopers 

RC Remuneratiecommissie 

RvC Raad van Commissarissen 

SBI Strategische Beleids-Informatie 

SMO Sociaal Medisch Overleg 

SVn Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten 

TLC Trivire Loopbaan Centrum 

VSB Vereniging voor Strategie en Beleid 

VTW Vereniging van toezichthouders in woningcorporaties 

WNT Wet normering topinkomens 

WGR-regio Wet Gemeenschappelijke Regelingen 

WOZ Waardering Onroerende Zaken 

Wtco woningcorporatie Total Cost of Ownership’ 

WWS woningwaarderingssysteem 
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