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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van HW Wonen, 
met daarin opgenomen het bestuursverslag en de 
jaarrekening. Met dit jaarverslag bieden wij alle belang
hebbenden inzicht in onze geleverde prestaties en de 
verantwoording van het gevoerde beleid. Daarmee 
nemen wij u graag mee in de wereld achter onze 
zichtbare activiteiten. 

Het jaar 2020 was een niet te bevatten jaar dat wij 
allemaal niet snel vergeten. Een jaar waarin we twee 
keer in een lockdown terecht kwamen, massaal gingen 
thuiswerken, erachter kwamen dat dit best wel goed 
werkt en nieuwe ideeën bedachten om het werk voor 
de klant door te laten gaan. Een jaar waar thuis meer 
waardering heeft gekregen. Een jaar van stilstand en 
beweging, van verdriet en applaus, van frustraties en 
nieuwe ontwikkelingen, van thuiswerken en flexibiliteit.

Ondanks alle beperkingen zijn wij trots op de resul
taten die we hebben behaald en bedanken wij graag 
alle medewerkers van HW Wonen voor hun grote inzet 
en enthousiasme. Ook danken wij de leden van het 
Huurdersplatform, gemeente Hoeksche Waard en alle 
betrokken partners voor hun inzet en samenwerking. 
Wij zijn blij dat we bewoners van de Hoeksche Waard 
mochten helpen bij het vinden van hun ‘thuis’. Voor de 
vitaliteit in de Hoeksche Waard is nauwe samenwerking 
nodig tussen woningcorporatie, huurders, gemeente, 
zorg- en welzijnspartijen en marktpartijen. HW Wonen 
heeft er alle vertrouwen in dat zij met alle collega’s 
daarvoor in de afgelopen jaren een stevige basis  
heeft gelegd. 

Financieel is HW Wonen gezond. Het resultaat voor 
belastingen exclusief waardeveranderingen bedraagt 
22,1 miljoen euro. De kasstroom uit operationele  
activiteiten bedraagt 20,7 miljoen euro, wat onze  
vermogenspositie ook dit jaar weer sterker maakt. 
Uiteraard is de ongerealiseerde waardestijging geen 
kasstroom. Ook in 2021 gaan we verder met investeren 
in nieuwbouw, woningverbetering en verduurzaming van 
ons vastgoed en leefbaarheid in onze dorpen.

Voor het neerzetten van deze stevige basis gaat specifiek 
onze dank uit naar onze voorgangers Ben Pluimer en 
Paul de Bruijn. Hun werkzaamheden zetten wij voort.  
Wij hopen dat u zonder aarzeling ook in 2021 weer  
met ons meedoet. Het is namelijk duidelijk geworden 
in deze wereldwijde pandemie dat ‘Welkom thuis’ nog 
belangrijker is geworden. 

Dennis Lausberg 
Johan Schudde
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1.1 Algemeen

HW Wonen zet zich in om van een huis een thuis te 
maken en helpt inwoners van de Hoeksche Waard bij 
het vinden van hun ‘thuis’. Wij maken ons sterk voor 
comfortabele en gezonde woningen in een prettige 
woonomgeving, met een huurprijs die past bij de  
portemonnee van onze huurders. 

Wij zijn er voor mensen met een wat lager inkomen of een 
(zorg)behoefte die bijzondere eisen stelt aan hun ‘thuis’. 
Wij sluiten onze dienstverlening aan op de wensen en 
behoeften van onze huurders. Dat doen wij vaak samen 
met gemeente Hoeksche Waard en met onze partners op 
het gebied van zorg en welzijn. Natuurlijk betrekken wij 
ook de huurders zelf bij onze dienstverlening, door goed 
te luisteren naar wat zij nodig hebben, maar ook door hen 
te stimuleren zelf hun eigen ‘thuis’ te maken. 

Bij alles wat wij doen, hebben wij oog voor het milieu. 
Wij hebben immers een gezamenlijke maatschappelijke 
verantwoordelijkheid om ook voor de toekomst een 
goed en gezond thuis mogelijk te maken. 

Tot slot willen wij met een gezonde en inspirerende 
organisatie een prettige en uitdagende plek bieden aan 
onze medewerkers, zodat ook zij zich thuis voelen. Door 
invulling te geven aan deze ambities, kunnen wij oprecht 
zeggen: welkom thuis bij HW Wonen!

1.2  Missie van de corporatie

HW Wonen wil graag een goed thuis bieden, aan mensen 
die daar zelf niet in kunnen voorzien, vanwege bijvoor
beeld een laag inkomen, beperking, of zorgbehoefte. Dit 
is de basis van al ons handelen. Hoe we hieraan vorm en 
inhoud geven, kent een stevig fundament in een aantal 
uitgangspunten die wij hanteren in ons werk. 

De wereldwijde pandemie laat zien dat alles om ons 
heen kan veranderen. Dit zorgt enerzijds voor onzeker
heid, maar anderzijds creëert het ook kansen. Wij 
streven naar een betrouwbare en stabiele koers in onze 
ambitie, met flexibiliteit in de uitvoering. Door ruimte te 
bieden om te experimenteren en te testen, blijven wij 
onszelf ontwikkelen in een dynamische context.

1.3 Speerpunten huurders

Vanaf 12 maart 2020 stond de dienstverlening aan 
onze huurders grotendeels in het teken van het corona
virus. Het calamiteitenteam is vanwege de coronacrisis 
direct in werking getreden en hield zich bezig met alles 
omtrent de crisis; o.a. met de regels over het werken in 

en rondom het huis, coronaproef repareren en contact
loos bezoek, de huisregels op kantoor en natuurlijk het 
opvolgen van de regels vanuit de Rijksoverheid. Onze 
procedures en werkwijzen zijn aangepast om zo veilig 
mogelijk te kunnen werken. Zowel voor onze huurders, 
als voor onze medewerkers. Het kantoor werd gesloten, 
onze bereikbaarheid aangepast en het merendeel van 
de medewerkers werkte thuis. Het coronavirus heeft 
daarmee een grote impact gehad op de bedrijfsvoering 
in 2020. Niet alleen op onze huurders, maar ook op de 
medewerkers. 

1.4  Speerpunten vastgoed

Waar boekjaar 2019 vooral in het teken stond van de 
start van de uitvoering van verschillende nieuwbouw en 
verduurzamingsprojecten staat 2020 in het teken van 
het opleveren van deze projecten. De projecten kwamen 
in de tweede helft van 2019 in de uitvoeringsfase. De 
meeste woningen werden opgeleverd in de tweede helft 
van 2020. 

In 2020 zijn in totaal 113 nieuwbouwwoningen opgeleverd. 
De volgende projecten zijn opgeleverd:
• In 2019 zijn voor de aanbesteding 4 projecten met 

grondgebonden seniorenwoningen aan elkaar 
gekoppeld om volume te creëren. Alle 4 projecten zijn in 
2020 opgeleverd. Het betreft een totaal van 63 nieuwe 
grondgebonden seniorenwoningen. Aan het Wilhelmi
naplein in Heinenoord zijn er 10 woningen opgeleverd. 
Project Nieuw Weverseinde vond plaats in Putters
hoek en hier zijn er 20 gebouwd. In Westmaas zijn er 9 
gebouwd aan het Mastland/de Van Gaesbeekstraat. Als 
laatste zijn er 24 opgeleverd aan de J. Tooropstraat in 
OudBeijerland.

• In ‘sGravendeel is project Immanuëlhof opgeleverd. 
Hier zijn voor de sociale verhuur 24 eengezins
woningen gebouwd. 

• Project Rustenburg betrof een project met als 
beginpunt de tijd waarin woningcorporaties (zoals  
HW Wonen) nog wettelijk woningen mochten bouwen 
voor de verkoop. Nadat de Woningwet werd aangepast 
is er een marktpartij gezocht om gezamenlijk dit 
plan mee tot uitvoering te brengen. Dit is succesvol 
afgerond in 2020 voor wat betreft de sociale huur-
woningen van HW Wonen. Er zijn 26 huurwoningen 
opgeleverd in 2020. De bouw van de 28 koopwoningen 
door de ontwikkelaar is op dit moment in volle gang.

Al deze woningen zijn volledig gasloos en voldoen aan 
de vereisten van de Energie Prestatie Vergoeding en van 
Woonkeur.
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Naast de realisatie van nieuwbouwprojecten werken we 
ook aan het verduurzamen van onze bestaande woningen. 

Onze duurzaamheidskoers is vastgelegd in ons duurzaam
heidsbeleid. Door onze energielabels op orde te houden, 
kunnen wij de huidige status aangeven. Wij meten de 
conditie van ons hele bezit, zodat wij in onze meerjaren
onderhoudsbegroting (MJOB) de juiste prioriteiten kunnen 
stellen om ons bezit op een hoogwaardig niveau te houden.

De verduurzaming vindt plaats tijdens een levensduur 
verlengende ingreep (LVI). De woningen kunnen na deze 
ingreep langer verhuurd worden, maar bovenal levert 
het energie-efficiënte woningen op. Dit resulteert in 
een beter energielabel en lagere woonlasten voor onze 
huurders. Het verduurzamen van bestaande woningen 
staat vooralsnog in het kader van “no regret maat
regelen”. Dit vertaalt zich doorgaans in het isoleren van 
de schil. Waar het bij een nieuwbouwwoning tegen
woordig de standaard is om niet meer met behulp van 
gas de woning te verwarmen en te voorzien van warm 
water is dit voor bestaande woningen minder eenvoudig 
en meer ingrijpend.

In 2020 zijn er 267 woningen verduurzaamd. De volgende 
projecten zijn in 2020 opgeleverd:
• Project Molenvlietlaan/ Nieuwegeer in Mijnsheeren

land. Hier zijn 45 eengezinswoningen verduurzaamd. 
De woningen hadden een energielabel D en zijn na de 
ingreep verbeterd naar een label B/C voor woningen 
met een verkoopstrategie en label A voor de overige 
woningen.

• Project Burgemeester G. de Katerstraat/ Noordstraat 
in ZuidBeijerland. Hier zijn 23 eengezinswoningen 
verduurzaamd van label E naar labels B/A.

• In OudBeijerland wordt in fasen de gehele wijk 
Croonenburgh aangepakt. Qua uitvoering zijn we nu  
in een tweede fase/tweede gebied beland met hierin 
92 woningen. Hiervan zijn er 18 opgeleverd in 2020.  
De overige 74 worden naar verwachting in 2021 opge
leverd. De woningen in deze fase hadden gemiddeld 
een label D/E. Na de ingreep hadden de 18 opgele
verde woningen label A.

• Aan de Graaf van Egmondstraat en Irenelaan e.o. in 
ZuidBeijerland is in 2020 de laatste woning opgele
verd van een verduurzamingsproject. Het betreft een 
project van in totaal 77 eengezinswoningen. Voor de 
ingreep hadden de woningen een label D/E en na de 
ingreep label B.

• In Strijen is in 2020 het laatste seniorenappartement 
opgeleverd van project Apollostraat, Saturnuslaan en 
Sportlaan. Het seniorencomplex had voor de ingreep 
label E. Na de ingreep is label C behaald. Dit is een 
afwijking van ons streven om altijd minimaal label B te 

behalen. De reden hiervoor is dat het grote obstakel 
de collectieve cv-ketel betreft. Deze gaat echter nog 
erg lang mee en het vervangen ervan zou ingaan tegen 
onze wens om uiteindelijk volledig gasloos te zijn. Om 
die reden is ervoor gekozen te wachten tot deze collec
tieve cv-ketels vervangen moeten worden. We gaan 
ervan uit dat tegen die tijd ook collectieve cv-ketels 
beschikbaar en gebruikelijk zijn met een andere vorm 
van energieverbruik. Gedurende dit project zijn ook 
alle risicovolle balkons en galerijen volledig hersteld.

Eind 2020 zijn er 470 woningen in LVI-projecten in de 
uitvoerende fase en 82 nieuwbouwwoningen.

Noemenswaardig is dat ook in 2020 op 250 huur
woningen zonnepanelen zijn geplaatst. Hier staat geen 
huurverhoging tegenover. Op deze manier verlaagt 
HW Wonen de kosten van wonen voor de bewoners en 
draagt het op deze manier ook een steentje bij aan de 
verduurzaming van het bezit. 

1.5  Risicomanagement

Governancecode
In de Governancecode Woningcorporaties staat: “Het 
bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle 
relevante wet en regelgeving en voor het beheersen 
van de risico’s verbonden aan de activiteiten van de 
woningcorporatie. Het bestuur rapporteert hierover aan 
en bespreekt de interne risicobeheersing en contro
lesystemen met de Raad van Commissarissen en de 
Auditcommissie”.

Autoriteit woningcorporaties  
(Inspectie Leefomgeving en Transport)
De Autoriteit woningcorporaties (Aw) controleert of 
corporaties voldoen op het gebied van governance en 
zich aan de wet en regelgeving houden. De beoordeling 
hiervan wordt kenbaar gemaakt via een integrale beoor
delingsbrief. HW Wonen heeft in november 2020 een 
beoordelingsbrief over 2019 ontvangen van de Aw. De Aw 
stelt vast dat HW Wonen over verslagjaar 2019 voldoet 
aan de criteria om in aanmerking te komen voor staats
steun. Ook is geconstateerd dat de WNTnormen over 
verslagjaar 2019 niet zijn overschreden, met een goed
keurend oordeel van de externe accountant als gevolg. 

In 2018 voldeed HW Wonen niet aan de toewijzingsnorm 
van 95%. De Aw heeft HW Wonen de gelegenheid gegeven 
de onderschrijding in 2019 te compenseren. De Aw heeft 
in de beoordelingsbrief vastgesteld dat dit is gelukt en 
dat HW Wonen daarmee voldoet aan de vereisten. Ten 
aanzien van de overige te beoordelen onderdelen heeft de 
Aw geen onrechtmatigheden geconstateerd.
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Daarnaast heeft de Aw in 2020 een onderzoek 
uitgevoerd op basis van het gemeenschappelijk 
beoordelingskader AwWSW. Er hebben in dit kader 
gesprekken plaatsgevonden met afzonderlijk de 
RvC, het bestuur en de controller. In de brief van 23 
november 2020 geeft de Aw aan dat het onderzoek 
geen aanleiding geeft om voor HW Wonen een nader 
onderzoek uit te voeren. De risico inschatting voor  
HW Wonen is laag op alle onderdelen van het beoor
delingskader. Dit betekent dat de Aw geen interventies 
heeft opgelegd, noch aanvullende toezichtafspraken 
heeft gemaakt.

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
Jaarlijks beoordeelt het WSW het risicoprofiel van HW 
Wonen aan de hand van 24 businessriskvragen en 
5 financiële risico’s. Vanwege Covid-19 vond er geen 
bezoek van het WSW plaats, maar een digitale afstem
ming. Per e-mail is gerapporteerd dat het risicoprofiel 
onveranderd blijft op ‘laag’ en het borgingsplafond 
20202022 is in september 2020 afgegeven. HW Wonen 
is een gezonde corporatie, die binnen de financiële 
kaders van het WSW blijft.

1.6  Governance

De Governancecode is voor woningcorporaties het 
kader voor goed bestuur en toezicht. Hierin hebben 
de woningcorporaties normen en waarden vastge
legd waaraan zij zich houden en waaraan getoetst 
kan worden. In de code zijn onder andere bepa
lingen opgenomen over: integriteit, transparantie, 
competenties, voorbeeldgedrag, maatschappelijke 
verbondenheid en risicobeheersing. 

In november 2019 is de code vernieuwd. HW Wonen 
heeft de aanpassingen doorgevoerd in haar governance. 
Een aantal statuten zoals het treasury, investerings en 
verbindingenstatuut moet vanuit de Governance code 
aanwezig zijn en is dat ook. Onze financiële strategie is 
beschreven in een apart document. Hieraan toetsen wij 
onze investeringsvoornemens.

Voor het realiseren van onze volkshuisvestelijke doel
stellingen (met als randvoorwaarden onze financiële 
mogelijkheden) werken wij met een 4jarig onder
nemingsplan.

Het huidige plan beslaat de periode 20192022. De 
doelstellingen zijn concreet uitgewerkt naar Kritieke 
Resultaat Indicatoren (KRI’s), waarbij een aantal Kritieke 
Prestatie Indicatoren (KPI’s) is gedefinieerd. Beide zijn 
opgenomen in een dashboard, 

dat met toelichting van de stand van zaken en eventuele 
aandachtspunten, in de kwartaalrapportages wordt 
gepresenteerd. 

Voorafgaand aan deze rapportages vindt met de KRI en 
KPIeigenaren een overleg plaats over de bevindingen 
n.a.v. de eerste analyse van de controller. De resul
taten van dat overleg worden in de kwartaalrapportage 
meegenomen.
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Wij werken met een integriteitscode, die door alle mede
werkers is ondertekend. Er is een integriteitscoördinator 
aangesteld en ook een externe vertrouwenspersoon. 

Daarnaast worden ook het Verkoopbeleid, de Procuratie-
regeling met het procuratieschema en het Statuut 
interne beheersing ingezet om een goede governance te 
waarborgen.
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De organisatie HW Wonen
HW Wonen is een platte organisatie, waarin het twee
hoofdig bestuur de enige hiërarchische laag vormt. Er 
zijn diverse teams, waarin rollen zijn belegd als teamor
ganisator. De controller is onafhankelijk, conform de 
Woningwet. Deze heeft bij HW Wonen een dubbelrol 
en is tevens teamorganisator van team Control. In 2021 
gaan we deze rol splitsen.
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1.7  Strategische risico’s

Na afronding van ons ondernemingsplan 20192022 
hebben wij nieuwe risicosessies uitgevoerd onder  
begeleiding van een externe partij. Hierbij zijn onze  
strategische risico’s gekoppeld aan de doelstellingen 
uit ons ondernemingsplan 20192022. De risico’s  

zijn destijds in 4 kwadranten verdeeld langs twee  
assen: hoogte van het risico en mate van invloed op  
het risico. 

We monitoren de 7 risico’s in de categorie “hoog en 
beïnvloedbaar” intensief. Ook hebben wij maatregelen 
opgenomen ter mitigering van het risico. 

Strategisch risico Maatregelen ter beheersing en verbetering

Omvang bezit daalt onder 
kritische grens (o.b.v. Companen 
woningbehoefte onderzoek)

• Beheersmaatregelen voor omvang portefeuille:
 - Temporiseren verkoop
 - Aankopen bestaande woningen
 - Meer nieuwbouw
 - Actief contact met gemeente
 - Inzet nietdaeb portefeuille
 - Flexibele/ tijdelijke huisvesting statushouders

• Beheersmaatregelen verdeling:
 - Woonbonnen rapportage
 - Omlabelen delen van het bezit qua doelgroep
 - Aanpassen woonruimteverdeling

Onvoldoende eenduidige sturing 
van de organisatie

• Sturingsinformatie op orde 
• Goede communicatie
• Doorontwikkelen zelfsturing en zelforganisatie (randvoorwaarden,  

helderheid, gesprek)
• Beleid vaststellen waar nodig

Inefficiënte investeringen in 
duurzaamheid door onzekerheid 
producten en gedrag bewoners

• Transitie gefaseerd uitvoeren 10-20 jaar
• Evalueren uitgevoerde maatregelen (financieel, technisch,  

bewonerservaring)
• Externe kennis bijhouden

Onvoldoende performance van 
systemen 

• Na evaluatie met ERP leverancier NCCW, als gevolg van de upgrade in 2019, 
uitwerking geven aan besluit over te gaan naar een ander ERP pakket

• Voorkomen maatwerkoplossingen
• Vastgoed- en klantinformatie op orde
• Invloed uitoefenen op Roadmap leverancier
• Sturen op samenwerking tussen leveranciers (gegevenskoppeling)

Samenwerking stakeholders op 
innovatie: te weinig samenwerking 
en te weinig risicobereidheid

• Agenderen op bestuurlijk overleg/ denktank
• Concreetheid in innovatie via pilots
• Zelf helder zijn qua doelen, vraagstelling en “beloning”
• Gezamenlijk commitment
• Praktijkdilemma’s ophalen en op hoger niveau acties ondernemen

Klanttevredenheid te laag • Grondige analyse van beschikbare data
• Mogelijke maatregelen in taskforce bespreken
• Intensiveren samenwerking regie aannemer
• HRMbeleid
• Leren van best practices
• Klantpanels/enquête

Informatiegebrek op behoeften 
kwetsbare doelgroepen

• Meenemen in Companen onderzoek
• Intensief contact met diverse stakeholders/ hulpinstanties
• Beheersing via monitoring
• Flexwonenproject: betrokkenheid bij de uitwerking
• Open staan voor initiatieven/ vragen stakeholders
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Ontwikkeling risicomanagement
Wij blijven doorwerken aan ons risicomanagement.  
Wij hebben hierbij de volgende doelstellingen:
• Risicomanagement is een integraal onderdeel van de 

bedrijfsvoering en haar planning & control cyclus. Dit is 
ook nu al het geval. In de kwartaalrapportages worden 
de risico’s geüpdatet en waar nodig sturingsmaat
regelen toegepast. Er is sprake van proactieve risico-
beheersing (risicobeheersing als integraal onderdeel 
van de activiteit) in plaats van sturing op incidenten. 
Wij gaan naast onze strategische risico’s meer aandacht 
geven aan de risico’s op tactisch en operationeel niveau. 
Risicomanagement leeft in de organisatie. Alle mede
werkers zijn zich bewust van hun rol en bijdrage aan een 
actieve risicobeheersing. Risicomanagement wordt niet 
als een apart systeem opgetuigd, maar is een natuurlijk 
onderdeel van onze dagelijkse praktijk. Medewerkers 
worden bewust gemaakt om hun activiteiten ook door 
een risicobril te bekijken. 

• Eén van de mogelijke risico’s voor HW Wonen is 
fraude. Fraude benadeelt de organisatie op velerlei 
wijzen. Niet alleen is er een mogelijk financieel nadeel, 
maar het heeft ook effect op het vertrouwen binnen de 
organisatie en op het vertrouwen in - en de reputatie 
van - HW Wonen. Dit onderwerp heeft dan ook grote 
aandacht van het bestuur, zeker in de huidige periode 
waarin de organisatie in doorontwikkeling is. Voor 
2021 heeft het bestuur een aantal acties gedefinieerd. 
Eén ervan is het uitvoeren van een organisatiebrede 
frauderisicoanalyse. Met deze frauderisicoanalyse, 
waarbij een groot aantal medewerkers is betrokken, 
wil het bestuur breed inzicht krijgen in de belangrijkste 
fraude- en integriteitsrisico’s die de organisatie loopt 
en de wijze waarop die worden beheerst. Beheersing is 
daarbij breder dan alleen de ‘harde’ elementen, zoals 
beleid, processen, procedures, controles en systemen. 
Het raakt ook de ‘zachte’ gedragskant van beheersing, 
de ‘soft controls’. Soft controls zijn beheersmaatre
gelen die sterk aan het gedrag van de medewerkers 
appelleren om het ‘juiste’ te doen. Feitelijk het gedrag 
en de cultuur binnen de organisatie.

• Naast deze organisatiebrede frauderisicoanalyse  
zijn op zowel de ‘harde’ als de ‘zachte’ kant van de 
beheersing al diverse inhoudelijke acties ingezet.  
Hieronder vallen het opstellen of aanscherpen van 
beleid op een aantal terreinen, het beschrijven of 
updaten van diverse processen en procedures, het 
organiseren van kennismakingsbijeenkomsten met 
de externe vertrouwenspersoon en het periodiek 
bespreken van integriteitsdilemma’s op het intranet. 
Het bestuur is ervan overtuigd dat effectieve regels 
en richtlijnen hand in hand gaan met de (juiste en 
integere) houding en gedrag bij zowel bestuur, mede
werkers als ook externe partners. De analyse biedt 

hierbij nader inzicht in de status en de verbeter en 
ontwikkelmogelijkheden van de organisatie op deze 
terreinen. 

1.8  Organisatie

Naam van de toegelaten instelling, conform artikel 19 
eerste lid van de Woningwet: Stichting HW Wonen
Vestigingsplaats: OudBeijerland,  
gemeente Hoeksche Waard
Adresgegevens: Lamborghinilaan 4
Datum van oprichting: Toegelaten als instelling, 
werkzaam in het belang van de volkshuisvesting, op  
1 januari 2010 onder de naam Stichting HW Wonen
Datum goedgekeurde statuten door het ministerie: De 
statuten zijn laatstelijk gewijzigd en notarieel vastgelegd 
op 21 september 2018 met goedkeuring van de minister 
van infrastructuur en Waterstaat.
Governance: Geregistreerd als organisatie die de 
Aedescode heeft onderschreven (lidnummer 139885)
Handels-/en stichtingenregister: Ingeschreven in het 
verenigingen en handelsregister van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken van Rotterdam onder nummer 
23036284
Verbindingen: Ontwikkelingsmaatschappij Hoeksche 
Waard B.V. is een dochtermaatschappij van HW Wonen 
opgericht voor 1 juli 2015 (aanvang nieuwe Woningwet). 
Dit betreft een samenwerkingsverband (joint venture) 
met een ontwikkelaar gericht op specifieke ontwikkello
catie in Oud-Beijerland. Het gebouw op de locatie heeft 
nu een tijdelijk een maatschappelijke functie.

De omgeving waarin we als woningcorporatie werken, de 
vraag van onze stakeholders en de wet en regelgeving 
ontwikkelen zich in hoog tempo. Vier jaar geleden is HW 
Wonen met een model van zelfsturing gaan werken. De 
managementlaag is opgeheven en de teams zijn zelf
sturend. De organisatie en medewerkers zijn in grote 
lijnen tevreden over de werking van het model. In 2020, 
in het licht van de bestuurderswissel, is dit model onder 
de loep genomen. In 2021 wordt doorontwikkeld op de 
attentiepunten van het nieuwe bestuur en verbeteringen 
doorgevoerd.

Vanzelfsprekend heeft dit impact op de organisatie. 
Uiteindelijk zorgt deze overgang voor meer grip op 
primaire processen, betere informatievoorziening en een 
nog betere dienstverlening naar onze huurders.
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1.9  Personele zaken

Organisatieontwikkeling

Medewerkersonderzoek
In oktober 2019 heeft het 1e medewerkersonderzoek 
plaatsgevonden. Verbeterpunten zijn te vinden op het 
gebied van samenwerken tussen teams, aanspreken van 
collega’s en vitaliteit. In het eerste kwartaal van 2020 
zijn door P&O de teams bezocht en de teamresultaten 
doorgenomen. Met de opgehaalde input zijn we verder 
aan de slag gegaan.

Werkplekken en kantoor
Er is een reserveringssysteem geïntroduceerd waar 
medewerkers hun eigen (flex)werkplek tijdig en 
eenvoudig kunnen reserveren. Er is gekozen voor  
‘officebooking’, die de mogelijkheid biedt van een app op 
de mobiele telefoon en als webapplicatie op de laptop 
beschikbaar is. 

Het klimaat in het kantoorpand heeft een nog hogere 
prioriteit gekregen, ook in relatie tot het coronavirus.

Primaire proces
Op 31 december 2021 nemen wij afscheid van NCCW 
als leverancier van ons primaire systeem. Daarom is in 
augustus 2020 gestart met het selectietraject van de 
nieuwe ERP leverancier. Wij willen een optimale digitale 
en efficiënte dienstverlening bieden met maximale 
ruimte voor onze huurders om hen persoonlijk te helpen 
waar dat nodig is. Het selectietraject is in december 2020 
met positief resultaat afgerond en  
onze nieuwe ERP leverancier wordt Aareon. In 2021 
wordt het projectplan opgesteld en starten we met de  
implementatie.

COVID19
Door het thuiswerken vervaagt de scheiding tussen 
werk en privé en de binding tussen de organisatie en 
de collega’s wordt minder. Onze huidige digitale werk
omgeving was sterk verouderd en liet ons herhaaldelijk 
in de steek. In fasen en zoveel mogelijk buiten kantoor
tijden om, worden de problemen opgelost. In het eerste 
kwartaal van 2021 wordt verder gewerkt aan de nieuwe 
werkomgeving, die vooral betrouwbaar en gebruiks
vriendelijk moet zijn en de medewerkers moet faciliteren 
in het veilig, intuïtief en gebruiksvriendelijk inloggen op 
de omgeving. De nieuwe werkomgeving moet verder 
apparaat, tijd en plaats onafhankelijk werken mogelijk 
maken.

Juist in deze periode hebben wij onze kennisbank live 
gezet. Dit is onze eigen digitale encyclopedie. Hiermee 

hebben we snel en up-to-date informatie bij de hand. 
Essentieel om onze huurders direct te juiste informatie 
te verstrekken. 

Om te inventariseren hoe het huidige thuiswerken 
beleefd wordt, maar ook wat er nodig is om in de 
toekomst nog beter thuis te werken, hebben we een 
enquête gehouden. 61% van de collega’s vulde de 
enquête in. Daarbij is 80% van de respondenten positief 
over thuiswerken in de toekomst en velen zijn ook 
tevreden met de huidige voorzieningen voor thuis
werken. In 2021 volgt naar verwachting een nieuw 
tijdperk waarin thuiswerken de norm wordt. De coron
acrisis heeft ons gedwongen thuis te gaan werken en 
de koudwatervrees is eraf. De huidige functie van het 
kantoorpand zal hiermee ook veranderen.

Evaluatie HW Wonen 2.0 en Sociaal Plan
In de laatste maanden van 2020 is een evaluatie opgesteld 
van de organisatietransitie naar HW Wonen 2.0. Uit deze 
evaluatie blijkt dat HW Wonen vanaf de start van de 
nieuwe organisatievorm met zelfsturing en zelforganisatie 
meer succesvol is geworden. De klantwaardering op de 
drie primaire processen is sterk verbeterd, zeker bij repara
tieverzoeken. Daarbij heeft HW Wonen in dezelfde periode 
de bedrijfslasten sterk weten te reduceren, van € 1.006, = 
per VHE naar € 811, = per VHE. De organisatie is platter 
geworden. De teams werken zelf organiserend. Werken 
in teams met een grotere autonomie in handelen wordt 
door medewerkers als positief ervaren. De medewerkers 
bij HW Wonen zijn tevreden en waarderen het traject 
van de ontwikkelgesprekken die in 2020 zijn gevoerd.  
De verantwoordelijkheden van de teamorganisatoren 
zijn nog niet duidelijk. Dit vraagt een nadere uitwerking 
in 2021.

Het begeleiden van medewerkers is bij HW Wonen een 
doorlopend aandachtspunt waarover ook in de CAO 
afspraken zijn gemaakt. HW Wonen komt hiermee in een 
reguliere bedrijfsvoering. Een Sociaal Plan is daarbij niet 
meer nodig en in samenspraak met de ondernemings
raad en de vakbonden is besloten dit niet meer te 
verlengen.

Vertrouwenspersoon Meldregeling HW Wonen 
(voorheen klokkenluidersregeling)
In 2020 is mevrouw A. (Anneke) de Graaf benoemd tot 
onze vertrouwenspersoon Integriteit. Dit is onderdeel 
van de meldregeling. Haar primaire rol ligt in de opvang 
en begeleiding bij een vermoeden van een misstand 
of integriteitsschending. Daarnaast kan zij ook van 
betekenis zijn bij voorlichting over integer gedrag en 
geeft zij gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. 
In 2020 is geen gebruik gemaakt van de  
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meldregeling HW Wonen (vermoeden van) misstand  
of integriteitsschending. Vanwege het thuiswerken 
(Covid19) is er wel contact geweest met een mede
werker die behoefte had aan een luisterend oor.

Intern onderzoek naar aanleiding van melding Aw 
Bij de Autoriteit woningcorporaties is eind 2020 een 
melding ontvangen van mogelijke onregelmatigheden. 
Dit is voor de Inspectie Leefomgeving & Transport aanlei
ding geweest voor het opstarten van een strafrechtelijk 
onderzoek. De RvC van HW Wonen heeft naar aanleiding 
hiervan een intern onafhankelijk onderzoek opgestart 
naar de feiten en omstandigheden. Als bestuur hebben 
wij hier ook volledig medewerking aan verleend. De 
ILT heeft in februari 2021, na onderzoek, besloten om 
de zaak te seponeren, omdat de verdenking onterecht 
bleek.

Werken bij HW Wonen

Medewerkers
Het aantal fte in dienst bij HW Wonen bedraagt 
gemiddeld over 2020 86,6 fte (2019: 88fte). Bij HW 
Wonen werken in 2020 100 medewerkers (excl. de 
bestuurders) (2019: 97 medewerkers). 

Op 31 december 2020 zijn er 5 vacatures (4,67 fte), die 
komen voort uit duurzame uitbreiding van het team 
Strategie en Beleid, doorstroom van een collega uit het 
team Control naar team Financiën na een intern trai
neeship, doorstroom van een opzichter naar de functie 
van Projectleider LVI, de openstaande vacature voor 2e 
bestuurder en uitbreiding van de afdeling huurincasso, 
vanwege een veranderde werkwijze bij het oppakken 
van huurachterstand en meervoudige problematiek. Er 
zijn bovendien nog 3 medewerkers van het Klant Service 
Centrum doorgestroomd naar een andere functie in de 
wijkteams.  

Er zijn 7 medewerkers ingestroomd. Allen waren 
hiervoor ingehuurd als uitzendkracht, via een detache
ringsbureau of als stagiaire aan de slag. Daarnaast is er 
afscheid genomen van 4 medewerkers. 

Er is in 2020 ook afscheid genomen van twee bestuur
ders. Daarvoor is in 2020 één bestuurder aangesteld.  
De werving voor de 2e bestuurder is in 2020 opgestart 
en is in 2021 voltooid. In de tussentijd heeft een extern 
ingehuurde adviseur (voorheen RvClid) de 1e bestuurder 
ondersteund in zijn werkzaamheden. 

De gemiddelde leeftijd van medewerkers bij HW Wonen 
is 48 jaar.

Benchmark op processen en formatie
Met de woningcorporaties Parteon, Trivire, Waterweg 
Wonen, Woonkracht10, Vidomes en Zayaz hebben 
wij de personele formatie laten benchmarken op een 
gedetailleerder niveau dan de Aedes Benchmark. In de 
benchmark zijn de volgende aspecten meegenomen: 
formatie per functie (kwantiteit), schaalniveau van de 
functie en opleidingsniveau (kwaliteit). Er is een link 
gelegd tussen de processen binnen een corporatie en de 
formatie die daarvoor ingezet wordt. De vervolganalyse 
“waarom doet corporatie A het op dit vlak beter dan 
corporatie B?” is nog aan de corporaties zelf op basis van 
de benchmarkgegevens. De benchmark is daarmee het 
begin van een uitwisselingsproces van ‘best practices’  
in 2021.

Verzuim
Het totale ziekteverzuimpercentage in 2020 bedroeg 
7,64% (6,28% in 2019 en 7,86% in 2018). Het kortdurend 
ziekteverzuimpercentage was 1,38 % (1,62% in 2019 en 
1,12%in 2018).

Ter vergelijking: het landelijk gemiddelde verzuimcijfer 
schommelt al jaren rond de 4 à 5% voor alle bedrijfs
sectoren samen. Het hoge langdurig ziekteverzuim bij 
HW Wonen komt deels doordat een aantal medewerkers 
geconfronteerd is met ernstige ziekte. Daarnaast valt de 
combinatie werk-privé balans bij enkele collega’s zwaar 
(vooral mantelzorg voor zieke ouders). Een verruimd 
mantelzorgbeleid is aan het einde van 2019 in werking 
getreden. Toch zijn er nog maar weinig medewerkers die 
er gebruik van maken. Er is in 2020 slechts een geringe 
stijging te zien van het langdurig verzuim als gevolg van 
de coronacrisis. Oorzaken zijn vooral de verstoorde 
werkprivé balans door het thuiswerken, de zorgtaken 
en schoolse taken voor de kinderen, de mantelzorg voor 
ouders of anderen en de eigen gezondheid in relatie tot 
de risico’s van het virus. Er zijn in 2020 8 medewerkers 
door het virus zelf ziek geworden. De meesten van hen 
zijn zonder restverschijnselen hersteld.

CAO Woondiensten
De CAO Woondiensten heeft een looptijd van 1 januari 
2019 tot en met 31 december 2020. 

Met ingang van 1 januari 2020 zijn de lonen met 2,25 % 
verhoogd. De onderhandelingen voor een nieuwe CAO 
Woondiensten zijn op 16 oktober 2020 begonnen en 
inmiddels is de nieuwe CAO gereed. Het zijn bijzondere 
tijden door de pandemie. Werkgevers realiseren zich 
dat er op dit moment veel van corporatiemedewerkers 
wordt gevraagd. Medewerkers zetten een tandje bij, 
zowel thuiswerkend als op kantoor als in de wijken. Het 
is mooi om te zien dat bijna al ons werk doorloopt.  
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Onze medewerkers verdienen hiervoor een groot  
compliment.

Nevenfuncties bestuur
Vertrekkend bestuurder de heer Pluimer was bestuurslid 
van Hoeksche Waard Duurzaam en penningmeester 
van ‘De Maatschappij’ (departement Hoeksche Waard). 
Vertrekkend bestuurder de heer De Bruijn had geen 
relevante nevenfuncties. De nieuwe bestuurder de heer 
Lausberg is per februari 2021 gestart bestuurder bij de 
stichting Resultaat Gericht Samenwerken (RGS).

PE-verplichting
De PE-verplichting vloeit voort uit het lidmaatschap van 
Aedes en is niet een driejaars voortschrijdend gemid
delde, maar een vaste periode van 3 jaar waarna de 
teller weer op 0 gaat. Na deze 3 jaar moeten 108 punten 
zijn behaald. De heer Lausberg is met zijn aantreden als 
bestuurder in april 2020 net aan deze periode van 3 jaar 
begonnen en heeft 5 punten behaald.

De ontwikkeling van medewerkers en teams

Ontwikkelgesprekken
Om de persoonlijke ontwikkeling bij medewerkers  
meer te ondersteunen is in 2020 gestart met ontwikkel
gesprekken met alle medewerkers. Het begeleiden  
van medewerkers bij hun ontwikkeling en het benutten 
van talenten is een doorlopend proces. In 2020 zijn  
de gesprekken gebaseerd op uitspraken uit het onder
nemingsplan. 

Door met onze medewerkers in gesprek te gaan en 
daarmee de mens in onze organisatie centraal te 
zetten, zetten we de gewenste beweging en ontwikke
ling in gang. Er ligt een stevige uitdaging om ervoor te 
zorgen dat medewerkers zich blijven ontwikkelen om te 
kunnen meebewegen met alle veranderingen, duurzaam 
inzetbaar zijn, vitaal en gemotiveerd zijn, het liefst een 
heel werkzaam leven lang.

Stand van zaken
Aan het einde van 2020 is 90% van alle gesprekken 
gevoerd. De gesprekken worden door de medewerkers 
gewaardeerd. Dit blijkt uit de reflectieverslagen die 
medewerkers na de gevoerde gesprekken schrijven. 
Medewerkers voelen zich gehoord. Het algemene beeld 
van de ontwikkelgesprekken is: 
• 24% denkt na over het volgen van een nieuwe 

opleiding, heeft zich aangemeld of volgt inmiddels  
al een nieuwe opleiding; 

• 7% heeft ambitie voor een andere functie binnen  
de organisatie; 

• 7% is gestart met een ontwikkelassessment; 

• 11% wordt doorverwezen voor een extern coaching 
traject of wordt al begeleid via arbo/verzuim; 

• 19% heeft andere wensen (eerder stoppen met 
werken, vroegpensioen, generatiepact, doorstroom 
naar andere functie, meer of minder uren maken, 
vrijwilligerswerk doen of meer mantelzorgtaken 
uitvoeren).

Strategische Personeelsplanning
Aansluitend aan de ontwikkelgesprekken wordt samen 
met de teamorganisator een vlootschouwanalyse 
(HR3P) gemaakt. Vervolgens worden interventies 
bepaald. Dit vormt de basis voor de strategische perso
neelsplanning in 2021 en een opleidingsplan voor de 
gehele organisatie vanaf 2021. Uitgangspunt hierbij is 
duurzame inzetbaarheid.

Teamdoelstellingen
Met elk team (of vakgroep) wordt een teambijeenkomst 
georganiseerd waarin de nadruk ligt op de eigen verant
woordelijkheid van het team voor het formuleren van 
teamdoelstellingen voor het komende jaar. Van de 12 teams 
hebben in 2020 al 5 teams een eerste team bijeenkomst 
gehad. Het streven is in het 1e kwartaal van 2021 met alle 
teams een bijeenkomst georganiseerd te hebben.

Teamanalyse
Van elk team wordt een analyse gemaakt, daarbij wordt 
gebruik gemaakt van de ontwikkelgesprekken, obser
vaties, de HR3P-methodiek en een interview met de 
teamorganisator. De fase waarin het team zich bevindt 
richting zelfsturing wordt hiermee inzichtelijk gemaakt 
en dit bepaalt de interventies die nodig zijn om als team 
verder te ontwikkelen.

Teamorganisator
Om de organisatie toekomstbestendig te maken is 
destijds de rol van teamorganisator geïntroduceerd. De 
doelstellingen van de teamorganisator zijn het bewaken 
van de doelen, kaders en richting van het team. Via  
het afstemmingsoverleg met teamorganisatoren en 
bestuursteam wordt gezamenlijk bepaald of we op koers 
liggen en waar er eventuele acties nodig zijn. Er zijn  
KRI/ KPIoverleggen met de proceseigenaren gestart. In 
deze overleggen worden de doelstellingen, vertaald uit 
het ondernemingsplan, gemonitord. 

De teamorganisatoren zijn in januari 2017 gestart. De 
groep van teamorganisatoren is opgebouwd uit een 
mix groep van oud-leidinggevenden, coördinatoren en 
nieuwe gezichten. Momenteel zijn de bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden van de teamorganisatoren 
niet geheel duidelijk, en niet in de laatste plaats bij de 
teamorganisatoren zelf.
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Dit vraagt een doorontwikkeling van deze rol. Er wordt 
opnieuw afgesproken met elkaar wat de rol precies is 
van de teamorganisator. Dit kan o.a. betekenen dat de 
ontwikkelgesprekken in de vorm van ‘het goede gesprek’ 
in 2021 door de teamorganisator gevoerd worden en de 
HR3P-matrix in de toekomst eveneens zelfstandig door 
de teamorganisator gevuld wordt.

CorpoConnect ZHZ
Samen met initiatiefnemers Woonkracht10, Rhiant en 
Tablis Wonen stonden wij aan de wieg van de oprichting 
van het regionale samenwerkingsverband in ZuidHolland 
Zuid, CorpoConnect ZHZ. Waar ondertussen Fien Wonen 
ook bij aangesloten is. Met elkaar richten wij ons sinds 
maart 2020 vooral op de duurzame inzetbaarheid en 
mobiliteit van onze medewerkers. Zodat zij kunnen doen 
waar zij goed in zijn en waar zij plezier aan beleven. Niet 
het beste moment om ons samenwerkingsverband te 
starten, maar we zijn stiekem al trots op de behaalde 
resultaten. 

In 2020 werden er 9 workshops aangeboden. Het totaal 
aantal deelnemers bedraagt 50. Het eerste event van 
CorpoConnect ZHZ vond plaats op 1 oktober. Twee 
dagen voor aanvang van het live event werden de corona 
maatregelen verscherpt. Hierdoor kon het event niet 
op locatie plaatsvinden. Binnen 2 dagen bouwden we 
het event om naar een online variant. Met 48 deelne
mers werd het alsnog een succes. Plenair was er een 
lezing over werkgeluk. Daarna vonden er verschillende 
workshops plaats, zoals Gelukkig werken, Psychologisch 
kapitaal, Digital wellbeing/ thuiswerken en Business 
Aikido. De deelnemers waren goed verdeeld over de 
verschillende corporaties.

1.10  Samenwerking en stakeholders

Huurdersorganisaties
HW Wonen verleent conform de ‘Wet op het overleg 
huurders-verhuurder’ financiële ondersteuning aan het 
Huurdersplatform Hoeksche Waard en faciliteert daarmee 
de kennisontwikkeling en de verdere professionalisering 
van het platform. In 2020 heeft het Huurdersplatform 
met het bestuur van HW Wonen 4 keer regulier overleg 
gevoerd. Door de coronacrisis was het niet langer mogelijk 
fysiek te overleggen en is samen met het Huurdersplat
form gezocht naar een digitale oplossing. Hiervoor zijn de 
benodigde middelen ter beschikking gesteld. Door eerst 
in aparte ruimten op kantoor met elkaar te verkennen 
hoe het digitaal vergaderen werkt, is het gelukt om het 
overleg daarna volledig digitaal voort te zetten. Zowel de 
vergadering met het Huurdersplatform, als de overleggen 
met de werkgroepen hebben digitaal plaatsgevonden. 
De jaarlijkse projectenexcursie kon geen doorgang 
vinden. Om hier toch invulling aan te geven is er een film 

gemaakt over Numansdorp en hoe we werken aan het 
ontwikkelen van dorpsvisies. HW Wonen en het Huurders
platform spannen zich gezamenlijk in om te komen tot een 
toekomstbestendige manier van huurdersbetrokkenheid 
zowel op het beleidsniveau als in de uitvoering. In 2019 
is na een gezamenlijk selectietraject voor FRAEY gekozen 
voor de externe begeleiding. Begin 2020 zijn diverse 
pilotprojecten benoemd om mee aan de slag te gaan. 
Door de coronamaatregelen heeft de uitvoer van deze 
projecten vertraging opgelopen. In de loop van 2020 is het 
overleg weer opgestart en is er een agenda opgesteld. In 
praktijk blijft het lastig om door alle beperkende maatre
gelen energie in dit traject te houden. HW Wonen en het 
Huurderplatform zetten zich in om toch zoveel mogelijk 
invulling aan de experimenten te geven. Bij LVI-projecten 
wordt altijd een klankbordgroep van bewoners opgericht 
om met HW Wonen het overleg te voeren over de uitvoe
ring van de werkzaamheden. Daarbij is het streven om 
de klankbordgroep na afronding van het LVIproject 
tenminste één keer per jaar nog bijeen te roepen om over 
zaken als leefbaarheid van gedachten te wisselen. Op deze 
manier houden we goed voeling met wat er in onze wijken 
en buurten speelt.

Regionaal overleg en samenwerking 
In het kader van regionaal overleg en samenwerking 
hebben wij onze agenda’s met anderen afgestemd. In 
december zijn de prestatieafspraken met gemeente 
Hoeksche Waard en het Huurdersplatform ondertekend. 
Op strategisch/bestuurlijk niveau is onze bijdrage aan de 
samenwerking binnen wonen, welzijn en zorg geborgd in 
de denktank en de kerngroep. Op operationeel/ tactisch 
niveau is er structureel overleg met de gemeente over 
samenwerking met WMO, urgenties en casuïstiek binnen 
flexwonen.

Kerngericht werken is inmiddels de gangbare werkwijze. 
In de denktank en kerngroep WWZ informeren wij elkaar 
en stemmen we zaken af. In de kernen zelf zijn partijen 
zichtbaar en participeren actief in diverse projecten.  
Het programma ‘Thuis in de kern’, dat is opgesteld  
door de drie zorgpartijen, is omarmd door de andere 
partners. Dit programma is opgenomen in het 
programma Sociaal Domein van de gemeente en sluit 
aan op de ambitie ‘thuis in de wijk’ van HW Wonen. Op 
projectniveau worden nu zaken verder uitgewerkt en 
opgepakt. HW Wonen is daarbij bijvoorbeeld trekker van 
de pilot Zuidwijk, die voortkomt uit onze deelname aan 
de Innovatiechallenge in 2018/2019. 

In 2020 is er gewerkt aan een duidelijke taakverdeling 
tussen het lokaal zorgnetwerk (LZN) en wijkteams en 
convenanten. Ook wordt de manier van informatie-
overdracht vastgelegd.
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Samen met de gemeente is de ‘Verhuisregeling’ ontwik
kelt en ook de pilot ‘wonen met ondersteuning’, waarbij 
de gemeente voor bepaalde casussen ook garant staat 
voor toekomstige risico’s die HW Wonen loopt door mee 
te werken aan verhuur woningen aan ex-huurders met 
ernstige casuïstiek.

Duurzaamheid
HW Wonen werkt samen met diverse stakeholders aan 
de energietransitie. In de zomer van 2020 is de Concept 
Regionale Energie Strategie (Concept RES) ingediend bij 
de NPRES. Eind 2020 zijn de RES 1.0 en de Transitievisie 
Warmte (TVW) gestart. Beide trajecten moeten in 2021 
gereed te zijn. HW Wonen neemt voor zowel de RES 1.0 
en de TVW deel in zowel de stuur en projectgroepen. Er 
wordt gewerkt met duidelijke procesplanningen die door 
alle stakeholders zijn vastgesteld en de taakverdeling is 
duidelijk. Voor de TVW wordt er door HW Wonen naast 
de stuur en projectgroep samengewerkt met diverse 
stakeholders om te onderzoeken welke warmtecon
cepten kansrijk worden geacht voor de Hoeksche Waard 
en wat dit betekent voor de omvang van het bezit van 
HW Wonen op dorpsniveau. Dit dient als basis voor de 
toekomstige wijkuitvoeringsplannen.

1.11  Lidmaatschappen/  
 netwerkbijeenkomsten

Wij zijn lid van Aedes en van Stekademy. Stekademy is een 
kennisplatform met een open, kritische blik op de huidige 
en een visie op toekomstige ontwikkelingen binnen 
corporatiesector waarbij innovatie, kennisdelen, organi
satieontwikkeling, intervisie en netwerken vooropstaan, 
evenals het stimuleren van (regionale) samenwerkings-
verbanden met zorgorganisaties en gemeenten gekoppeld 
aan de landelijke agenda. De leden van de Raad van 
Commissarissen zijn elk lid van de Vereniging van Toezicht
houders in woningcorporaties (VTW).

1.12  Klachten en geschillen

Interne klachtenprocedure
HW Wonen doet er alles aan om het wonen zo aangenaam 
mogelijk te maken voor haar huurders. Toch kan het 
voorkomen dat zij niet tevreden zijn over onze dienstver
lening of onze medewerkers. Huurders kunnen dan een 
klacht bij HW Wonen indienen. Wij proberen er eerst 
samen uit te komen. Hiertoe hebben wij een interne 
klachtenprocedure waarbij regels en termijnen zijn vast
gesteld om de klacht van de huurder op te lossen dan wel 
te verhelpen. Deze interne klachtenprocedure is in 2020 
geactualiseerd. De in 2020 ontvangen klachten hebben 
veelal te maken met niet (goed) uitgevoerde onderhouds
werkzaamheden en de communicatie met medewerkers. 

Het kan voorkomen dat de huurder het niet eens is met 
onze oplossing en dan kan de onafhankelijke Klachten 
Advies Commissie worden ingeschakeld.

Samenstelling Klachten Advies Commissie per  
31 december 2020
Voorzitter Mevrouw M.A. Alblas
Vice-voorzitter De heer A.A. Clements Sparreboom
Lid De heer A.J. Verzijl
Lid De heer H. Korpershoek
Ambtelijk secretaris Mevrouw A.C. Groenendijk  
 (HW Wonen)

In 2020 ontving de Klachten Advies Commissie 2 klachten 
(in 2019: 5). Beide klachten bleken op grond van het 
klachtenreglement ontvankelijk en zijn in behandeling 
genomen via een hoorzitting. Beide klachten zijn gedeelte
lijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond verklaard.

Er heeft in 2020 geen locatiebezoek plaatsgevonden. 
Aangaande één klacht is de in het reglement genoemde 
afhandeltermijn niet gehaald. Door de migratie naar 
officepakket 365 is deze klacht helaas te laat zichtbaar 
geworden in de mailbox van de Klachten Advies 
Commissie en is ten gevolge hiervan de afhandeltermijn 
overschreden. Hierover is zowel met de klager als met 
HW Wonen gecommuniceerd.

HW Wonen heeft de uitspraken van de commissie 
aan gaande de gedeeltelijk gegrond verklaarde klachten 
opgevolgd door uitvoering te geven aan het verstrekte 
advies. 

Tijdens het voorjaarsoverleg van het bestuur en de 
commissieleden van de Klachten Advies Commissie is vast
gesteld dat de commissie objectief oordeelt en zich (met 
uitzondering van de hiervoor genoemde overschrijding 
van de afhandeltermijn) aan de afgesproken procedures 
en regelgeving houdt. De Klachten Advies Commissie 
heeft haar werkwijze en kaders opgenomen in nieuwe 
informatiefolders. Er zijn twee folders gemaakt: één folder 
met het formele reglement en één prettige en duidelijk 
leesbare informatiefolder. Beide folders zijn op de website 
van HW Wonen te raadplegen. Ook worden ze aange
boden bij onder andere nieuwe verhuringen.

Geschillencommissie Woonruimteverdeling 
Hoeksche Waard
Het doel van de Geschillencommissie Woonruimte
verdeling Hoeksche Waard is:
• klachten behandelen van iedere woningzoekende die 

zich in zijn persoonlijk belang geschaad acht door de 
huisvestingsverordening;
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• bijdragen aan een goede behandeling van klachten en 
daarmee voor de optimalisering van de relatie tussen 
de partijen te zorgen;

• tegemoetkomen aan de behoefte van woningzoe
kenden om invloed uit te oefenen op de huisvestings
verordening;

• het signaleren van knelpunten in het woonruimtever
delingssysteem.

De Geschillencommissie Woonruimteverdeling bestaat 
uit dezelfde personen als de Klachten Advies Commissie 
Hoeksche Waard. HW Wonen ondersteunt het secretariaat 
door het leveren van een ambtelijk secretaris. Dit is mevrouw 
A.C. Groenendijk, bestuurssecretaris van HW Wonen.

In 2020 heeft de Geschillencommissie Woonruimtever
deling 2 klachten ontvangen (in 2019: 3). Daarnaast is in 
januari 2020 een ontvangen klacht in december 2019 in 
behandeling genomen. Twee klachten zijn via een hoor
zitting in behandeling genomen; 1 klacht is gegrond en 1 
klacht is ongegrond verklaard. Beide klachten betroffen 
de wijze waarop het toewijzingsbeleid door HW Wonen is 
toegepast. 1 klacht is eind december 2020 ontvangen en 
wordt via een hoorzitting in februari 2021 in behandeling 
genomen. Inmiddels heeft deze klager formeel schriftelijk 
te kennen gegeven zijn klacht te hebben ingetrokken.

1.13  Financieel Verslag

Kasstromen

Operationele kasstroom
De operationele kasstroom bedraagt in de meerjaren-
begroting over de komende vijf jaar naar verwachting 
127 miljoen euro positief.

Investeringskasstroom
In de komende 5 jaar wordt er voor circa 270 miljoen 
euro geïnvesteerd in nieuwbouwactiviteiten (116 miljoen 
euro), woningverbetering (132 miljoen euro) en overige 
investeringen (22 miljoen euro). Het verbeterprogramma 
betreft het verduurzamen en energetisch verbeteren 
van het bezit en heeft vooral betrekking op isolatiewerk

zaamheden, zonnepanelen en het verduurzamen van 
elektrische installaties. 

Verkoopactiviteiten
De kasstroom met betrekking tot de verkoopactiviteiten 
bedraagt over de komende vijf jaar naar verwachting  
74 miljoen euro. 

Financieringsactiviteiten
Voorgaande betekent dat er over de komende 5 jaar 
per saldo 69 miljoen euro additioneel moet worden 
gefinancierd. De leningenportefeuille neemt hierdoor 
in de komende vijf jaar met 124 miljoen euro toe en 
bestaat uit nieuwe leningen voor de financiering van 
rente en projecten en 55 miljoen euro aan aflossingen.

Actualisatie portefeuillestrategie
Eind januari 2020 hebben wij het definitieve rapport van 
de woningmarktanalyse 2019 ontvangen van Companen. 
Het onderzoek is een herijking van het onderzoek uit 
2016 en biedt ons en Gemeente Hoeksche Waard een 
gezamenlijk startpunt voor de bepaling van de wenspor
tefeuille en het te voeren beleid. Dit onderzoek is in 2020 
gebruikt om de portefeuillestrategie te herijken.

Financieel dashboard
Voor de interne bewaking hanteren wij een financieel 
dashboard. Hierin zijn de normen opgenomen waaraan 
wij minimaal willen voldoen. Ons dashboard ziet er op 
grond van de jaarrekening over 2020 en de meerjaren
begroting 2021-2025 als volgt uit:

Definities
• Interest-dekkingsratio (ICR): geeft aan hoeveel keren uit 

de operationele kasstroom (som van het resultaat voor 
belastingen en de rentelasten) de verschuldigde rente 
aan de verschaffers van vreemd vermogen kan worden 
betaald.

• Lening-waarde ratio (loan to value): laat zien welk deel 
van het bezit is gefinancierd met vreemd vermogen, 
ofwel de financiering uitgedrukt in een percentage van 
de waarde van het bezit.

norm 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

- Interest dekkingsratio ≥1,4 3,20 3,67 3,70 5,60 5,92 5,39 5,56

 Loan to Value o.b.v. beleidswaarde ≤85% 48,3% 39,1% 51,4% 56,2% 56,4% 54,8% 53,1%

 Solvabiliteit o.b.v. beleidswaarde ≥15% 44,3% 53,5% 42,7% 39,8% 39,0% 39,1% 41,1%

- Dekkingsratio nominale waarde 
leningen / vastgoed

≤70% 18,6% 17,9% 21,7% 23,7% 23,8% 23,0% 22,1%

- Dekkingsratio marktwaarde 
leningen / vastgoed

≤70% 25,3% 25,5% 27,3% 29,2% 28,2% 26,4% 24,8%

- Onderpandratio ≤70% 23,6% 24,0% 26,8% 28,8% 27,9% 26,2% 24,6%
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• Solvabiliteit ratio: geeft aan wat de waarde is van het 
eigen vermogen van HW Wonen ten opzichte van het 
totale vermogen.

• Dekkingsratio’s leningen/ vastgoed: de verhouding 
tussen de leningen van HW Wonen en de marktwaarde 
van de woningen. De dekkingsratio beoordeelt of de 
(markt)waarde van het onderpand van de corporatie 
voldoende is om de schuldpositie af te lossen.

• Onderpandratio: de verhouding tussen de marktwaarde 
van de geborgde uitstaande leningen en de markt
waarde van het vastgoed in exploitatie in onderpand bij 
het WSW.

• De financiële ratio’s van de Autoriteit Wonen zijn ons 
kader. Wij opereren ruimschoots binnen deze kaders, 
zowel in 2020 als in de toekomst.

In 2019 hebben de Aw en WSW gezamenlijk het beoor
delingskader aangepast. De LTV is gewijzigd van 75% 
naar 85% voor de DEABtak, waardoor er meer geborgde 
financiering kan worden aangetrokken. De hogere 
rentelast die daarmee samengaat, kan ervoor zorgen dat 
de ICR (deze waarde is gelijk gebleven), wel gaat knellen. 
Ook is de dekkingsratio van de marktwaarde van de 
leningen erbij gekomen. De wijziging van de ratio’s heeft 
geen consequenties voor het financieel beleid van HW 
Wonen. Het toegekende borgingsplafond door WSW was 

voor HW Wonen immers al voldoende. De dekkingsratio 
blijft ver onder de bovengrens, ook waar de markt
waarde van de leningen wordt meegenomen.
Daarnaast toetsen wij onze investeringen in nieuwbouw 
en woningverbetering aan onze financiële strategie.  
Onze financieringsstrategie is kasstroom georiënteerd.

Conclusie
HW Wonen is financieel gezond. De ratio’s bevinden zich 
binnen de normen die toezichthouders hanteren. Deze 
ratio’s geven echter geen garantie over de liquiditeits
positie. Een gebrek aan liquiditeit kan ook een gezonde 
corporatie in problemen brengen. De liquiditeitsontwik
keling wordt dan ook frequent gemonitord. Maandelijks 
stellen wij een overzicht op van te verwachten inkomsten 
en uitgaven voor hele jaar. Hieruit komt de liquiditeits
behoefte voort. Deze wordt ook ieder kwartaal met een 
externe deskundige besproken in het treasury overleg.

Jaarresultaat 2020
Met ingang van 2016 wordt de winst- en verliesrekening 
in de jaarrekening weergegeven volgens de functionele 
indeling (hoofdstuk 3.1.2). Hieronder volgt een presen
tatie: van het behaalde resultaat volgens de categoriale 
indeling, vergeleken met voorgaand jaar en met de 
jaarbegroting 2020.

Bedragen x € 1 miljoen Resultaat 
2020

Resultaat 
2019

Verschil Resultaat 
2020

Begroting 
2020

Verschil

Huuropbrengst 70,54 69,46 1,08 70,54 70,12 0,42
Verkoopresultaat 1,55 2,48 0,92 1,55 4,78 3,23
Overige opbrengsten 0,28 0,63 0,35 0,28 0,98 -0,70
Afschrijvingslasten -0,71 -0,74 0,02 -0,71 0,84 0,13
Onderhoudslasten -17,95 -16,30 1,65 -17,95 18,28 0,33
Belastingen en heffingen 11,15 10,49 -0,66 11,15 12,21 1,06
Personeelslasten 9,00 -7,97 1,02 9,00 8,42 0,58
Overige bedrijfslasten -4,71 3,98 -0,73 -4,71 -6,55 1,83

Operationeel resultaat 28,85 33,09 4,24 28,85 29,59 -1,74

Gerealiseerde waardeveranderingen -16,70 -34,65 17,95 -16,70 19,82 3,12

Bedrijfsresultaat 12,15 -1,56 13,71 12,15 9,77 1,38

Rente -6,71 8,32 1,61 -6,71 -7,42 0,71
Nietgerealiseerde waardeveranderingen 106,66 114,59 -7,93 106,66 20,54 86,12

Resultaat voor belastingen 112,10 104,71 7,39 112,10 22,89 88,21

Vennootschapsbelasting 0,00 -5,57 5,57 0,00 -1,36 1,36
Resultaat deelnemingen 0,01 0,43 0,43 0,01 0,00 0,01

Netto resultaat na belastingen 112,09 99,57 12,02 112,09 21,53 89,56
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Ontwikkeling resultaat
De winst over 2020 bedraagt 112 miljoen euro (2019: 
100 miljoen euro). Het resultaat blijft ook in 2020 zeer 
gevoelig voor ontwikkelingen in de marktwaarde (gere
aliseerde en nietgerealiseerde waardeveranderingen). 
Het operationeel resultaat laat zich beter vergelijken 
met voorgaand jaar en de begroting. Het operationeel 
resultaat bedraagt 29 miljoen euro (2019: 33 miljoen 
euro) en ligt daarbij iets lager dan vorig jaar. De onder
houdskosten liggen 1,65 miljoen euro hoger dan  
vorig jaar.

In november 2020 is de Aedes benchmark over de cijfers 
van het jaar 2019 gepubliceerd. De bedrijfslasten per 
verhuurbare eenheid (VHE) zijn gedaald tot 811 euro 
(2018: 821 euro, 2017: 861 euro, 2016: 906 euro; 2015: 
1.006 euro). Vooruitlopend op de benchmark over het 
jaar 2020 blijken de bedrijfslasten over 2020 fors hoger 
op 928 euro per VHE te liggen. Dit wordt met name 
veroorzaakt door hoge, eenmalige kosten die in 2020 
onvermijdbaar bleken (afkoop NCCW).

Inzet van het volkshuisvestelijk vermogen
HW Wonen heeft een gezonde financiële positie en 
opereert met een positief operationeel resultaat. Het 
geld dat jaarlijks uit de exploitatie binnenkomt, wordt 
terug geïnvesteerd in het bestaand bezit en in ver 
versing van de woningvoorraad. Op die manier kunnen 
we ook toekomstige generaties bewoners, die wij ook 
tot onze doelgroep rekenen, blijven bedienen met 
betaalbare huurwoningen die voldoen aan de eisen van 
de moderne tijd. Hierboven is weergegeven wat HW 
Wonen sinds de oprichting op 1 januari 2010 tot en met 
31 december 2020 jaarlijks gemiddeld aan inkomsten en 
investeringen heeft gerealiseerd. De investeringen liggen 
net onder de inkomsten. Het verschil is gebruikt om de 

leningenporte feuille iets te laten afnemen, waardoor 
de rentelasten afnemen en de gevoeligheid voor een 
eventuele rente stijging wordt verlaagd.

Huuropbrengst
In 2020 leidde afstemming en overleg met het Huur
dersplatform over de voorgenomen huurverhoging 
opnieuw tot een voorstel waarin zowel HW Wonen als 
het Huurdersplatform zich konden vinden, en waarop 
wij een positief advies van het Huurdersplatform hebben 
ontvangen. 

Conform dit voorstel is de huur van de woningen in 
het DAEB-segment verhoogd met 2,6%. Dit percentage 
gold voor huishoudinkomens tot en met 43.574 euro en 
ook voor kwetsbare groepen. Dit zijn huishoudens met 
minimaal één AOW-gerechtigde en huishoudens die 
bestaan uit minimaal 4 personen. Daarnaast hanteerden 
wij een beleid voor huishoudens met een inkomen 
tussen de 43.574 en 50.000 euro. Indien zij konden 
aantonen dat hun inkomen in 2018 of 2019 niet meer 
dan 50.000 euro bedroeg, dan ontvingen zij een huur
verhoging van 2,6% in plaats van 6,6%.

Voor huurders uit het DAEBsegment die een huur 
betalen die boven de streefhuur ligt, is 0% huurverhoging 
doorgevoerd. De streefhuur is het bedrag waarvoor 
een huurwoning, nadat deze vrijkomt, wordt verhuurd 
aan de eerstvolgende huurder. Wij hebben in 2016 van 
een fors aantal woningen de streefhuur verlaagd ten 
behoeve van het ook in de toekomst betaalbaar houden 
van onze woningvoorraad. Hierdoor kan het voorkomen 
dat huurders een bedrag aan huur betalen dat boven het 
niveau van de streefhuur ligt. Door 0% huurverhoging 
door te voeren groeit dit verschil er in een aantal jaren 
tijd ‘uit’.

Inkomsten en uitgaven 2011 – 2020 (gemiddeld in miljoenen euro’s per jaar)
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Voor huurders van woningen in het DAEBsegment die 
niet tot de hiervoor genoemde groepen behoren, is een 
huurverhoging van 6,6% doorgevoerd. 

Als gevolg van COVID19 verkeerden huurders mogelijk in 
een moeilijke financiële positie. Als tegemoetkoming  
is de jaarlijkse huurverhoging pas ingegaan op  
1 oktober 2021.

Binnen het huurbeleid voor onze sociale voorraad 
passen we flankerend beleid toe voor mensen die 
een inkomensdaling doormaken. In navolging van het 
Sociaal Huurakkoord kunnen bewoners via het flanke
rend beleid in aanmerking komen voor huurverlaging 
of huurbevriezing. Dit is geregeld via het bezwaar op de 
huurverhoging. Er zijn 134 bezwaren binnengekomen, 
waarvan het grootste deel met betrekking tot de inko
mensgegevens. Er zijn 82 bezwaren gegrond bevonden.

Voor de geliberaliseerde voorraad en vrije sector huur 
kenden we een dergelijke regeling niet. Vanaf eind 2019 
zijn we een pilot gestart om ook voor deze huurders 
in het geliberaliseerde segment een regeling te treffen 
wanneer zij een inkomensdaling doormaken en de 
hogere huur niet meer op kunnen brengen. Het doel 
van de regeling is om te zorgen dat bewoners weer in 
een woning komen, waarbij de huur passend is bij het 
inkomen.

Per 31 december 2020 bedraagt de gemiddelde 
huurprijs 589 euro (2019: 571 euro). Voor het sociaal 
bezit betekent dit 73 procent (2019: 72 procent) van de 
maximaal redelijke huur. Dit ligt in lijn met het landelijk 
gemiddelde.

Verkoopresultaat
In 2020 zijn 42 woningen van onze bestaande voorraad 
in de Hoeksche Waard en 3 woningen in Dordrecht 
verkocht (2019: 54 woningen). In de begroting was 
rekening gehouden met 69 te verkopen woningen. Door 
het wegvallen van de overdrachtsbelasting 2021 voor 
kopers tot 35 jaar is het transport van 4 woningen in 
onderling overleg doorgeschoven naar januari 2021.  
In 2020 zijn 5 huurders overgegaan tot aankoop  
(2019: 2 huurders). 

In 2020 zijn 12 Koopgarantwoningen teruggekocht, waarvan 
er 8 zijn doorverkocht. Ook is er een woning doorverkocht 
die in 2019 was aangekocht. In 2020 zijn 5 eigenaren van 
een Koopgarantwoning overgegaan tot tussentijdse afkoop 
Koopgarant. De destijds verstrekte korting (herrekend naar 
prijspeil 2020) is aan ons terugbetaald. 

Alle woningen zijn zonder korting verkocht. Gemiddeld 

zijn de verkochte woningen getaxeerd op 197 duizend 
euro en verkocht voor 202 duizend euro (2019: 179 
duizend euro taxatie en verkoopprijs). We plaatsen 
woningen regelmatig net boven de taxatie in de markt. 
De getaxeerde waarde is gebaseerd op een onbewoonde 
situatie. De gemiddelde marktwaarde per verkochte 
woning bedraagt circa 160 duizend euro (2019: 141 
duizend euro). De marktwaarde is gebaseerd op een 
woning in verhuurde staat.

Overige bedrijfsopbrengsten
De overige bedrijfsopbrengsten bestaan voornamelijk 
uit energieprestatievergoedingen (EPV), vergoedingen 
voor administratie inzake service- en stookkosten en 
verrekeningen van prorata btw. Deze opbrengsten 
liggen aanzienlijk lager dan de begroting en voorgaand 
jaar, doordat vanaf 2020 geen ten laste van de projecten 
doorberekende uren van medewerkers van HW Wonen 
meer worden verantwoord onder de overige bedrijfs
opbrengsten.

Afschrijvingslasten
De afschrijvingslasten hebben uitsluitend betrekking op 
de materiële vaste activa ten dienste van de exploitatie. 
De realisatie over het boekjaar bedraagt 715 duizend 
euro (2019: 736 duizend euro).

Onderhoudslasten
In 2020 is voor 17,9 miljoen euro (2019: 16,3 miljoen 
euro) uitgegeven aan onderhoud. Per VHE (verhuur
bare eenheid) is dat, conform de systematiek in de 
Aedes-benchmark, gemiddeld 1.785 euro (2019: 1.633 
euro).

Belastingen en heffingen
HW Wonen betaalt jaarlijks ruim 11 miljoen euro aan 
belastingen en heffingen. Dit betreft voor 3,5 miljoen 
euro zakelijke lasten, zoals onroerende zaak belasting en 
waterschapslasten. In 2020 werd 7,8 miljoen euro afge
dragen aan verhuurderheffing (2019: 7,1 miljoen euro, na 
verrekening van € 0,1 inzake de regeling Vermindering 
Verhuurderheffing). Zowel in 2020 als in 2019 behoefde 
er geen saneringsheffing betaald te worden.
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Personeelslasten
Deze post is als volgt opgebouwd (x 1 miljoen euro):

Het aantal fte in vaste dienst is gelijk gebleven ten 
opzichte van 2019 en bedroeg eind 2020 88. De vaste 
personeelskosten liggen in lijn met 2019 ondanks een 
Cao-loonstijging. Mede door het vertrek van de 2 direc
teurbestuurders in 2020 en door de werkzaamheden in 
het kader van de vervanging van het ERPsysteem laten 
de kosten voor inleenkrachten een forse stijging zien. 
Daarnaast is HW Wonen ook haar organisatie aan het 
ontwikkelen en vult benodigde functies tijdelijk in om 
later te bepalen of er daadwerkelijk een stijging van de 
formatie nodig is. Per saldo komen de personeelskosten 
daardoor dit jaar 1,0 miljoen euro hoger uit dan in 2019. 
Deze stijging was niet voorzien in de begroting.

Overige bedrijfslasten
De overige bedrijfslasten zijn in 2020 fors gestegen. Dit 
wordt met name veroorzaakt door de aan het NCCW 
verschuldigde afkoopsom van 412 duizend euro in 
verband met de beëindig van de overeenkomst inzake 
het ERP-systeem. Daarnaast is er een stijging te zien in 
de kosten voor calamiteitenmanagement (+72 duizend 
euro) en eigen risicoschades (+68 duizend euro).

Gerealiseerde waardeveranderingen
Bij investeringsprojecten liggen de stichtingskosten veelal 
boven de marktwaarde. HW Wonen heeft een investe
rings- en exploitatiehorizon die veel langer loopt dan 
wat in de marktwaarde tot uitdrukking komt. Daarnaast 
accepteren wij vanuit onze doelstellingen lagere rende
menten dan wat gemiddeld op de vastgoedmarkt wordt 
geëist. Dit betekent dat nieuwe investeringen veelal 
een onrendabel deel ten opzichte van de marktwaarde 
met zich meebrengen. Voor dit onrendabele deel wordt 
een voorziening gevormd. De jaarlijkse mutatie in deze 
voorziening maakt deel uit van de overige waardever
anderingen. Om onze doelgroep ook op langere termijn 
met kwalitatief goede en betaalbare woningen te kunnen 
blijven bedienen, vinden wij dergelijke investeringen 

Personeelslasten 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Lonen en salarissen 4,8 4,9 4,3 4,4 4,4 4,6 

Sociale lasten 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 

Pensioenlasten 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 

Inleenkrachten 1,6 0,9 0,8 0,9 1,1 1,0 

Opleidings en overige personeelskosten 1,0 0,6 0,5 0,5 0,5 0,8 

Totaal personeelskosten 9,0 8,0 7,1 7,2 7,4 7,9 

passend en nodig. Voor onze huurders leiden deze inves
teringen tot een hoger comfort en lagere energiekosten.

Door wijzigingen in het programma van het nieuwbouw
project Open Waard in Oud-Beijerland is er een extra 
voorziening gevormd van 2,8 miljoen euro. Daarnaast 
zijn er 3 duurzaamheidsprojecten in 2020 tot een besluit 
‘Definitief ontwerp’ gekomen, waarvoor een extra voor
ziening is gevormd van totaal 12,3 miljoen euro.

Rente
Per 31 december 2020 hadden wij leningen uitstaan voor 
een totaalbedrag van ca. 278 miljoen euro (2019: 267 
miljoen euro). De gemiddelde rente die over deze leningen 
is betaald bedraagt 2,6 procent (2019: 2,9 procent). Met 
de huidige lage rentetarieven daalt met elke nieuw aan 
te trekken (her)financiering het gemiddelde renteper
centage. In 2020 zijn de rentelasten met bijna 1,1 miljoen 
euro opnieuw gedaald tot 7,3 miljoen euro. 

Aan investeringsprojecten is voor ongeveer 0,6 miljoen 
euro rente toegerekend (2019: 0,1 miljoen euro). Deze 
rente wordt afhankelijk van de soort investering verant
woord onder de post ‘Vastgoed in ontwikkeling bestemd 
voor eigen exploitatie’, ‘Vastgoed in ontwikkeling 
bestemd voor verkoop’ of ‘Onderhanden projecten’.

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
Vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd tegen 
marktwaarde in verhuurde staat. Door onder meer 
huuraanpassingen en wijzigingen in disconteringsvoeten 
(vanwege gewijzigde marktomstandigheden) wijzigt 
de waarde van jaar op jaar. Deze aanpassing wordt als 
nietgerealiseerde waardeverandering verwerkt.  
In 2020 is de waarde met ongeveer 106 miljoen euro 
toegenomen (2019: toename van 114 miljoen euro). 
Woningen die onder voorwaarden zijn verkocht 
blijven op de balans van HW Wonen staan tegen de 
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actuelewaarde. Dit geldt ook voor de bijbehorende 
voorwaardelijke terugbetalingsverplichting aan de 
koper. Deze bedragen worden jaarlijks aangepast aan 
de ontwikkeling van de marktwaarde. Ook deze aanpas
singen worden gepresenteerd als nietgerealiseerde 
waardeveranderingen. In 2020 gaat het om een bate van 
1,0 miljoen euro (2019: 0,2 miljoen euro).

Vennootschapsbelasting
Het resultaat vóór vennootschapsbelasting over 2020 
bedraagt 112 miljoen euro. Het fiscaal resultaat volgens 
de richtlijn tot vaststelling van regels ter bestrijding van 
belastingontwijkingspraktijen (ATAD) bedraagt 24,8 miljoen 
euro. Voor de aansluiting tussen het commercieel en 
fiscaal resultaat wordt verwezen naar onderdeel 31 van de 
jaarrekening. Over het fiscaal resultaat is een bedrag van 
6,2 miljoen euro aan belasting verschuldigd. Daarnaast is 
een last uit hoofde van mutatie in de latente belasting
positie verwerkt ten bedrage van 0,8 miljoen euro. Uit 
hoofde van de ATAD is 0,4 miljoen euro aan rentekosten 
niet aftrekbaar. Hierover moet 25% (0,1 miljoen euro) aan 
belasting worden betaald. De totaal te betalen vennoot
schapsbelasting komt hiermee op 6,3 miljoen euro.

Resultaat deelnemingen
Het resultaat deelnemingen bedraagt 5 duizend euro 
negatief (2019: 427 duizend euro positief). Dit bestaat 
voor 3 duizend euro negatief uit resultaat operationele 
activiteiten en voor 2 duizend euro negatief uit resultaat 
deelnemingsactiviteiten.

Gevolgen van COVID-19 crisis
In het vroege voorjaar van 2020 zijn we als samenleving 
terechtgekomen in een crisissituatie veroorzaakt door 
het coronavirus (COVID-19). Ten tijde van het schrijven 

van het jaarverslag is, hoewel er zeker licht aan het einde 
van de tunnel is, de situatie nog steeds onveranderd. Dit 
heeft ook de nodige impact op onze huurders en op onze 
organisatie. We hebben onze bedrijfsprocessen aangepast 
en afgestemd op de door het RIVM en de Rijksoverheid 
afgegeven richtlijnen en maatregelen. Nieuwe richtlijnen 
en ontwikkelingen monitoren we continu en volgen we op. 
Onze maatregelen zijn erop gericht om de gezondheid van 
onze medewerkers, huurders en relaties te beschermen 
en waar mogelijk de dienstverlening aan onze huurders 
te continueren. Ten aanzien van eventuele betalingspro
blemen bij huurders wordt maatwerk toegepast.

Onze huidige inschatting is dat de financiële gevolgen 
voor HW Wonen van beperkte omvang zullen zijn.

Wij signaleren op dit moment geen belangrijke terugval in 
de huurinkomsten. Wel wordt er meer maatwerk toegepast. 
De bouw- en onderhoudsactiviteiten lopen binnen de 
vereisten van het RIVMprotocol door. HW Wonen monitort 
de mogelijke effecten en stelt scenario’s op, om voor
bereid te zijn. Mochten de ontwikkelingen in de praktijk 
gaan afwijken van hetgeen we op dit moment inschatten. 
Wanneer de ontwikkelingen in de praktijk afwijken van onze 
huidige inschattingen, dan koppelen we hier maatregelen 
aan. Wij verwachten op basis van de huidige inzichten dat 
de impact van het coronavirus op onze kasstromen beperkt 
zal zijn. HW Wonen heeft verder een goede liquiditeits- en 
financieringspositie.

Beleidswaarde en marktwaarde

Waarde vastgoedportefeuille
De opbouw van onze portefeuille per 31 december 2020 
ziet er als volgt uit:

Aantal 
vhe's

Gemiddeld 
bouwjaar  

Gemiddelde 
netto-huur  

Gemiddelde 
GBO  

Totale                   
WOZ-

waarde              
(x € 1.000)

Totale 
leeg-

waarde         
(x € 1.000)

Totale 
markt-

waarde  
(x € 1.000)

Totale 
beleids-
waarde   

(x € 1.000)
Eengezinswoningen 5.437 1974 607 93 995.188 1.130.962 869.966 393.623
Meergezinswoningen 3.585 1991 560 73 562.705 690.397 522.683 190.615
Intramurale zorg 787 1994 417 96 110.304 134.117 96.241 96.241
Overige 
wooneenheden

23 2008 437 28 1.218 1.323 1.447 1.281

Maatschappelijk 
onroerend goed 
(MOG)

29 1995 1.214 297 9.085 10.424 9.330 9.330

Bedrijfs onroerend 
goed (BOG)

71 1999 1.612 202 13.014 14.955 14.301 14.301

Garages 336 1983 52 19 5.471 6.020 3.944 3.944
LVIprojecten in 
ontwikkeling

654 654

Eindtotaal 10.268 1981 566 85 1.696.985 1.988.198 1.518.566 709.988
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De waardegroei van onze woningen is uiteraard een 
gevolg van de ontwikkelingen in de woningmarkt. In ons 
werkgebied blijft sprake van een sterke woningmarkt 
waarin de vraag groter is dan het aanbod. Al begint 
de stijging van de marktwaarde van onze woningen 
enigszins af te vlakken. Waar de groei in 2019 10,3% 
bedroeg, is die nu afgenomen naar 8,3%.

De belangrijkste ontwikkelingen in de marktwaarde 
gedurende 2020 zijn in de bovenstaande tabel te zien 
(bedragen in miljoenen euro).

De mutatie overige objectgegevens betreft aanpas
singen, zoals bijvoorbeeld de huurverhoging per 1 
oktober 2020. Bij methodische wijzigingen gaat het 
onder meer om de validatie van het handboek 2020 en 
bijvoorbeeld de verhoging van de overdrachtsbelasting. 
Parameteraanpassingen betreffen de waardestijging als 
gevolg van marktontwikkelingen.

De beleidswaarde van ons vastgoed in exploitatie is  
710 miljoen euro (2019: 557 miljoen euro). Het 
vastgoed in exploitatie wordt met ingang van boekjaar 
2016 gewaardeerd tegen de marktwaarde in verhuurde 
staat. Per eind 2020 is dit 1.519 miljoen euro (exclusief 
lege woningen voor verkoop) (2019: 1.395 miljoen 
euro). Het verschil in deze waardes is terug te voeren 
op de doelstelling van de waarderingsgrondslagen. De 
beleidswaarde is de marktwaarde gecorrigeerd voor 
4 effecten: beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit 
en beheer. De marktwaarde in verhuurde staat is een 
contante waardeberekening, maar gericht op het 
bepalen van de waarde van het vastgoed die een goed 
geïnformeerde marktpartij bereid zou zijn te betalen. 
De verschillen laten zich in onderstaande grafiek 
weergeven. 

Hieronder volgt een korte toelichting per element uit 
bovenstaande verschillenanalyse:
• Beschikbaarheid: in deze stap wordt het effect inzich

Marktwaarde gedurende 2020 2020 2019

Marktwaarde begin 1.395 1.279

Voorraad mutaties (aan- en verkoop, sloop, nieuwbouw) 19 10

Mutatie overige objectgegevens 13 41

Methodische wijzigingen (handboek en software) 28 17

Parameteraanassingen als gevolg van marktontwikkelingen (markthuur, leegwaarde, etc) 120 68

Marktwaarde eind 1.519 1.395

Verloop van marktwaarde naar beleidswaarde (x 1 miljoen euro)
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telijk gemaakt welk deel van de marktwaarde wordt 
ingezet voor de beschikbaarheidsdoelstelling, ofwel 
het blijven verhuren van de woningen in plaats van 
tussentijdse ‘uitponding’, zodra een woning leegkomt. 
Levensduur en eindwaarde: in het doorexploiteers
cenario wordt een eindwaarde verondersteld op basis 
van door exploiteren met een voortdurende looptijd. 
De overdrachtsbelasting wordt conform het handboek 
niet ingerekend voor de beleidswaarde, waardoor de 
marktwaarde wordt verhoogd.

• Betaalbaarheid: in de beleidswaarde wordt veronder
steld dat bij mutatie de streefhuur (beleidshuur) wordt 
gehanteerd. De marktwaardering gaat na mutatie 
uit van de hogere markthuur. Per 31 december 2020 
bedraagt de gemiddelde huurprijs 588 euro (2019: 571 
euro). Voor het sociaal bezit betekent dit 72% (2019: 
73%) van de maximaal redelijke huur. Dit ligt in lijn met 
het landelijk gemiddelde. De gemiddelde beleidshuur 
van woningen is gestegen van 602 euro naar 623 euro.

• Kwaliteit: Aan onderhoud wordt in de beleidswaarde 
berekening meer uitgegeven dan een marktpartij zou 
doen. Vanuit onze volkshuisvestelijke rol is ons  
beleidsvoornemen immers om het bezit langer door  
te exploiteren en niet over te gaan tot afstoting na  
15 jaar.

• Beheer: aan beheerkosten wordt in de beleidswaarde 
berekening meer uitgegeven dan een marktpartij zou 
doen, bijvoorbeeld door onze inspanningen op gebied 
van leefbaarheid, preventie en sociaal beheer. 

Beleidsmatige beschouwing op de marktwaarde 
Het komt al langer in de cijfers tot uitdrukking dat de 
markwaarde van het vastgoed van een woningcorpo
ratie in praktijk lager is dan die van een commerciële 
vastgoedverhuurder. Dit komt omdat een corporatie 
lagere huren vraagt dan de markt, woningen doorexploi
teren in plaats van snel verkopen en een hoge kwaliteit 
nastreven. Hierdoor ontvangt een corporatie gemiddeld 
minder huur en heeft zij hogere kosten dan een commer
ciële verhuurder. 

Het bestuur van HW wonen heeft een inschatting 
gemaakt van het gedeelte van het eigen vermogen dat 
hierdoor bij ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer 
lange termijn realiseerbaar is. Deze schatting ligt in 
lijn met het verschil tussen de beleidswaarde van het 
DAEB-bezit en het niet-DAEB bezit in exploitatie en 
de marktwaarde in verhuurde staat van dit bezit. Dit 
bedraagt ca 1.395 miljoen euro. De beleidswaarde is 
ultimo 2020 809 miljoen euro lager (2019: 838 miljoen) 
dan de marktwaarde in verhuurde staat. Dit impliceert 
dat circa 53% van het totale eigen vermogen (in 2019: 
60%) niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. 
Gezien de volatiliteit van (met name) de beleidswaarde is 
dit aan fluctuaties onderhevig.

Treasury

Algemeen
Ons treasurybeleid kenmerkt zich als risicomijdend. 
Het treasurybeleid is vastgelegd in een treasurystatuut 
dat de basis vormt voor het functioneren van onze 
treasury functie. In het statuut zijn de plaats en inrichting 
van de treasuryfunctie en de doelstellingen, taken en 
verantwoordelijkheden, opgenomen. Jaarlijks wordt een 
treasuryjaarplan opgesteld. Dit treasuryjaarplan vormt 
de basis voor de in het betreffende jaar uit te voeren 
treasuryactiviteiten. Tenslotte worden maandelijks geac
tualiseerde liquiditeitsprognoses opgesteld. Eén keer 
per kwartaal komt onze treasurycommissie bij elkaar om 
de actuele stand van zaken op treasurygebied door te 
nemen en concrete treasurytransacties voor te bereiden.

Liquiditeitspositie
Het totale saldo (vrij ter beschikking staande) liquide 
middelen bedroeg ultimo 2020 € 1,06 miljoen
(ultimo 2019: € 0,03 miljoen). Daarnaast had HW Wonen 
in 2020 de beschikking over een kredietfaciliteit van € 5 
miljoen.

Financiële instrumenten
Binnen ons treasurybeleid wordt gebruikgemaakt van 
financiële instrumenten ter beperking van inherente 
renterisico’s. Op grond van het vigerende interne treasu
rystatuut is het gebruik van financiële instrumenten 
slechts toegestaan voor zover er een materieel verband 
met het belegde/gefinancierde vermogen kan worden 
gelegd en de toepassing ervan tot een positie van de 
totale leningen/ beleggingsportefeuille leidt, welke verge
lijkbaar is met een positie zonder gebruik te maken van 
deze instrumenten. De financiële effecten van dergelijke 
instrumenten worden verantwoord bij afloop van het 
contract, of bij de effectuering van de ingedekte positie.

Renteswap
Eind 2020 heeft HW Wonen nog 1 renteswap in porte
feuille. Deze swap, nominaal € 5 miljoen, loopt tot 2022. 
De marktwaarde van deze swap bedraagt per jaareinde 
€ 0,4 miljoen negatief (2019: € 0,9 miljoen negatief). Er 
is sprake van ‘kostprijshedge accounting’. Hierdoor is er 
geen ‘on balance’ waardering plaats te vinden. De swap 
heeft geen margin call. Daarom zijn wij niet verplicht tot 
bijstortingen bij een negatieve marktwaarde ontwikke
ling. Evenmin is sprake van break clausules, zodat er voor 
deze derivaat geen liquiditeitsbuffer aangehouden  
hoeft te worden. In 2020 zijn geen nieuwe renteswaps 
afgesloten. 
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Een specificatie van de swap is opgenomen onder de 
toelichting Financiële instrumenten in de jaarrekening.

Borgingsplafond Waarborgfonds Sociale  
Woningbouw (WSW)
Het WSW heeft voor de jaren 2020 tot en met 2022 een 
borgingsplafond afgegeven. Het borgingsplafond is het 
maximale bedrag aan geborgde leningen dat HW Wonen 
op enig moment in het betreffende kalenderjaar mag 
hebben bij het WSW. Dit plafond is berekend op basis 
van de ingediende dPi2019 waarin onder andere wordt 
aangegeven wat de verwachte financieringsbehoefte 
over deze periode is. De risicobeoordeling wordt hierin 
meegewogen.

De berekening is te zien in de tabel onderaan deze 
pagina (bedragen x € 1.000):

HW Wonen wil toegang houden tot de borgings
faciliteiten van het WSW. Dit impliceert dat het 
borgingsplafond binnen de planperiode altijd toereikend 
moet zijn om leningen met WSWborging aan te kunnen 
trekken. HW Wonen verwacht o.b.v. de ontwikkeling van 
de beleidswaarde en marktwaarde van het bezit, net 
zoals de afgelopen jaren, geen enkel probleem met de 
borging van de toekomstige financieringsbehoefte. Naar 
aanleiding van de laatste integrale beoordeling van de 
kredietwaardigheid heeft HW Wonen de borgbaarheids
verklaring ontvangen.

Leningruil Vestia
Begin 2021 is een mogelijke oplossing voor het 
“probleem Vestia” gepresenteerd door Aedes. De 
oplossing komt neer op het splitsen van Vestia in drie 
kleinere corporaties en het ruilen van leningen tussen 
Vestia en de andere corporaties in Nederland. Doel 
van de oplossingen is om Vestia op het niveau van een 
sobere maar financieel gezonde corporatie te brengen, 
met uitzicht op borgbaarheid op een redelijke termijn. 
Op het Aedescongres van 9 februari 2021 is de oplossing 
besproken en heeft een grote meerderheid van de 
corporaties aangegeven hier aan te willen meewerken. 
Inmiddels heeft 90 procent van de Aedes-leden de 
verklaring ondertekend, daarnaast heeft een aantal niet-

leden aangegeven mee te doen. Ook HW Wonen heeft de 
verklaring over deelname aan de leningruil ondertekend. 
Daarnaast is Aedes in overleg met het ministerie over de 
precieze juridische mogelijkheden en onmogelijkheden 
daarvan. Op 1 juli moet er ook duidelijkheid zijn over de 
opschortende voorwaarden rond borgbaarheid en fisca
liteit, die Aedes is overeengekomen in de afspraken met 
BZK en WSW, ondersteund door de Aw. Naar verwach
ting leidt de leningruil tot aanvullende rentelasten ad  
12 – 14 euro per vhe per jaar. 

Fiscaliteit

Fiscaal statuut
In het fiscaal statuut zijn de kaders, de randvoorwaarden 
en uitgangspunten ten aanzien van de fiscale visie, het 
fiscale beleid, de fiscale processen en de organisatie 
en informatiestructuur vastgelegd. Ook zijn hierin de 
verantwoordelijkheden, taken, bevoegdheden en verant
woording daarover afgebakend. Het fiscaal statuut wordt 
bij alle handelingen en processen, waarbij fiscaliteit een 
rol speelt of kan spelen, in acht genomen.

Vennootschapsbelasting

Aangiften
De aangiften 2016 tot en met 2018 zijn ingediend, maar 
moeten als gevolg van bovenstaande opnieuw worden 
ingediend. De aangifte over het jaar 2019 en 2020 vindt 
plaats in 2021. 

De in de jaarrekening opgenomen vennootschaps
belasting 2020 berust voor een deel op schattingen zoals 
resultaten op verkopen bestaand bezit c.q. nieuwbouw 
en verschillen in fiscale en commerciële activering van 
onderhoud.

  2020  2021   2022

Geborgde leningportefeuille per 1 januari  259.599 285.688 311.143

Financieringsbehoefte DAEB 26.089 25.455 27.004

Correctie 0 0 0

Borgingstegoed 0 0 0

Borgingsplafond ultimo jaar 285.688 311.143 338.147
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2.1  Inleiding

Het jaar 2020 stond sterk in het teken van de coronapan
demie. De coronamaatregelen vergden veel flexibiliteit 
en aanpassingsvermogen van de organisatie om de 
volkshuisvestelijke taak, gericht op zorg voor kwalitatief 
goede en betaalbare huisvesting, op adequate wijze 
te blijven verrichten. Ook het toezicht houden door 
commissarissen ging letterlijk op meer afstand door met 
regelmaat via digitale kanalen overleg te voeren.

De samenstelling van het tweehoofdig bestuur van  
HW Wonen heeft in 2020 wijzigingen ondergaan. Onder 
dankzegging voor zijn inzet en bijdrage aan de ontwik
keling van HW Wonen in het afgelopen decennium heeft 
de heer B.C. Pluimer per 1 maart 2020 zijn bestuurlijke 
werkzaamheden beëindigd. Om in de opvolging van de 
heer Pluimer te voorzien is de heer D.J.F. Lausberg per  
9 april 2020 tot bestuurder (voorzitter) benoemd. 

Daarnaast heeft bestuurder P. de Bruijn in februari 2020 
aangegeven zijn bestuursfunctie tussentijds te willen 
beëindigen. In goed overleg met commissarissen heeft 
de heer De Bruijn zijn werkzaamheden per 1 mei 2020 
neergelegd. Om de continuïteit te borgen is de heer  
J. Kets, die tot 31 maart 2020 als commissaris aan  
HW Wonen was verbonden, bereid gevonden om vanaf  
1 april 2020 tijdelijk als adviseur te willen fungeren. Het 
zorgvuldige wervingsproces voor een tweede bestuurder 
heeft geresulteerd in de benoeming van de heer J.C. 
Schudde per 1 februari 2021. Hiermee is vanaf die datum 
weer sprake van een volwaardig tweehoofdig bestuur.

Zoals aangegeven is de heer J. Kets per 31 maart 2020 
als commissaris afgetreden om aansluitend als adviseur 
van HW Wonen te kunnen optreden. Hij keert na zijn 
adviseurschap niet meer terug in de Raad van Commissa
rissen (RvC). De Raad is de heer Kets zeer erkentelijk voor 
zijn waardevolle inbreng als toezichthouder en laatstelijk 
als adviseur. Om in de ontstane vacature met het profiel 
Financiën en Control te voorzien is mevrouw S.M. Keijl 
per 1 september 2020 als commissaris benoemd.

In het verslagjaar is bij HW Wonen een visitatie uitgevoerd 
door het geaccrediteerde bureau Cognitum waarbij 
een onafhankelijke commissie een geobjectiveerd 
oordeel geeft over het maatschappelijk presteren van 
de corporatie. Alle corporaties hebben de verplichting 
om zich tenminste een keer per 4 jaar te laten visiteren. 
De uitkomst van de visitatie bij HW Wonen vertoont 
een duidelijke verbetering ten opzichte van de vorige 
visitatie. De visitatiecommissie spreekt veel waardering 
uit voor de veerkracht van de organisatie. Commissa
rissen zijn content met de bevindingen uit de visitatie 

en maken graag gebruik van de in het visitatierap
port beschreven aanbevelingen. Deze aanbevelingen 
betreffen onder meer het verbeteren van de zelfsturing 
van de organisatie, het voldoende en tijdig realiseren 
van nieuwbouwprojecten alsmede het opzetten van een 
communicatieprotocol voor het Huurdersplatform.

HW Wonen heeft het verslagjaar afgesloten met een 
operationeel resultaat van 28,85 miljoen euro. De 
balanspositie is ultimo 2020 onverminderd solide. Bij het 
te voeren beleid staat de lange termijn continuïteit van 
de corporatie centraal. Een belangrijk uitgangspunt van 
het beleid is om de jaarlijks beschikbare operationele 
kasstroom volledig aan te wenden voor investeringen in 
nieuwbouw en onderhoud.

De RvC hecht eraan om bij het uitoefenen van haar functie 
contact te houden met de diverse stakeholders. In het 
verslagjaar zijn de contacten met externe stakeholders 
vanwege coronarestricties noodgedwongen beperkt 
geweest. Wel zijn naast het reguliere overleg met de 
bestuurder(s) andere functionarissen uit de organisatie met 
regelmaat betrokken geweest bij het RvCoverleg voor het 
geven van een aanvullende toelichting. Het overleg met de 
Ondernemingsraad is ook in het verslagjaar constructief 
verlopen. De huurderscommissarissen hebben vanuit hun 
sparringpartnerrol een aanzet gegeven tot het opzetten van 
een communicatieprotocol voor het Huurdersplatform.

2.2  Taken, verantwoordelijkheden  
 en bevoegdheden

De RvC houdt toezicht op het bestuur en op de algemene 
gang van zaken bij HW Wonen. Ook staat de RvC als 
sparringpartner het bestuur met advies terzijde en is 
werkgever van het bestuur.

De belangrijke aandachtsvelden van de RvC zijn: 
• de strategie van HW Wonen;
• de realisatie van de doelstellingen en volkshuisvestelijke 

opgaven van HW Wonen;
• de opzet en werking van de interne risicobeheersings 

en controlesystemen;
• het kwaliteitsbeleid;
• de organisatie en de bedrijfscultuur;
• de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;
• de relatie met stakeholders, waaronder het  

Huurdersplatform en de Ondernemingsraad;
• de financiële mogelijkheden en verslaggeving;
• de naleving van wet en regelgeving;
• de bestuurlijke continuïteit.

Een nadere uitwerking van de taken, verantwoordelijk
heden en bevoegdheden van de RvC is terug te vinden 
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in de statuten en het ‘Reglement voor de Raad van 
Commissarissen van HW Wonen’, te raadplegen op: 
www.hwwonen.nl/raadvancommissarissen.

2.3  Samenstelling

De RvC is divers samengesteld en bestaat uit leden met 
specifieke deskundigheid op terreinen als volkshuisves
ting, financiën, juridische zaken, vastgoedontwikkeling, 
governance en management en organisatie. Naast 
hun specifieke deskundigheid zijn de leden voldoende 
deskundig om de hoofdlijnen van het totale beleid te 
kunnen beoordelen. Alle commissarissen zijn benoemd 
aan de hand van een profielschets, twee op voordracht 
van het Huurdersplatform.

De RvC bestond in 2020 deels uit 4 en deels uit 5 
personen. Vanwege de bestuursontwikkelingen in het 
voorjaar 2020 heeft commissaris J.H. Kets (met als profiel 
Financiën en Control) besloten op eigen verzoek het 
RvClidmaatschap te beëindigen per 31 maart 2020  
(in plaats van 13 juni 2022). De heer Kets is aansluitend,  

per 1 april 2020, na afstemming met de Autoriteit 
woningcorporaties, aangesteld voor circa 20 uur per 
week als adviseur van het bestuur.

In het voorjaar 2020 is een openbaar wervingstraject 
gestart voor een commissaris. Het werving en selec
tieproces is begeleid door Nationaal Register. Onder 
andere zijn ook het Huurdersplatform en de Onderne
mingsraad hierbij betrokken. De werving heeft geleid 
tot een formele voordracht van mevrouw S.M. Keijl RA 
CISA. Voor deze kandidaat is op 29 juli 2020 een melding 
ingediend bij de Autoriteit woningcorporaties voor de 
geschiktheids en betrouwbaarheidstoets. Na ministeriële 
goedkeuring is mevrouw Keijl per 1 september 2020 
benoemd tot commissaris. In september en oktober 
2020 heeft mevrouw Keijl een uitgebreid introductiepro
gramma gevolgd; naast kennismaking met de teams en 
diverse medewerkers zijn ook verschillende governance 
aspecten aan bod gekomen, zoals onder andere de 
voorbeeldfunctie, verantwoordelijkheden, risico’s die zijn 
verbonden aan het werk als commissaris, opleiding en de 
(naleving van de) governancecode.

De heer drs. P.C. van der Linden – 67 jaar

Functie Voorzitter

Expertise Governance, Financiën, Management en Organisatie

Commissie Lid Audit- en Remuneratiecommissie

Benoemd 1 januari 2015, herbenoemd 1 januari 2019

Aftredend 31 december 2022 (niet herbenoembaar)

Functie dagelijks leven Geen

Relevante nevenfuncties Voorzitter voetbalvereniging Heerjansdam

PEpunten 2020 5

Mevrouw A.H.C. van Heijningen-Karsmakers – 65 jaar

Functie Lid (op huurdersvoordracht), vicevoorzitter

Expertise Volkshuisvesting, stedelijke ontwikkeling en planologie. Specifieke expertise: 
overheidservaring (25 jaar management gemeentelijke overheid, in diverse steden op het 
gebied van bestuurlijke organisatie/ stadsontwikkeling) en kennis van en ervaring met de 
transitie ouderenzorg

Commissie Lid Remuneratiecommissie

Benoemd 17 april 2015, herbenoemd 17 april 2019

Aftredend 17 april 2023 (niet herbenoembaar)

Functie dagelijks leven Adviseur Wonen, Ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkelingen en Zorg (m.n. 
ouderenzorg, wonen en zorg)

Relevante nevenfuncties Medeoprichter Watertorenberaad, medeoprichter koplopers groep Zorgzame stad, 
RvC-lid en voorzitter Remuneratiecommissie Woonkracht10, lid expertteam Woningbouw 
RVO, lid Ondersteuningsteam Wonen en Zorg RVO en eigenaar adviesbureau Urbancore

PEpunten 2020 10

Samenstelling RvC per 31 december 2020
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De heer mr. B.K.A. van Rijsbergen – 56 jaar

Functie Lid (op huurdersvoordracht)

Expertise Juridische zaken, governance

Commissie Voorzitter Remuneratiecommissie

Benoemd 26 maart 2018

Aftredend 26 maart 2022 (herbenoembaar)

Functie dagelijks leven Advocaat

Relevante nevenfuncties Voorzitter RvC Stichting de Leeuw van Putten te Spijkenisse (vanaf 01-02-2016),  
lid RvC Irado N.V. te Schiedam (vanaf 01012015), medevennoot Van Rijsbergen Plet 
Advocaten B.V.

PEpunten 2020 6

De heer ir. R.A.M.M. Gradus – 57 jaar

Functie Lid

Expertise Vastgoedontwikkeling, onderhoud en organisatieontwikkeling

Commissie Lid Auditcommissie

Benoemd 21 november 2019

Aftredend 21 november 2023 (herbenoembaar)

Functie dagelijks leven Eigen Adviesbureau Farcha B.V.

Relevante nevenfuncties Voorzitter RvC woningcorporatie De Zaligheden te Eersel, Voorzitter RvC 
woningcorporatie Joost te Boxtel (tot 1-7-2020), Lid RvC woningcorporatie Tiwos  
te Tilburg en vicevoorzitter RvT ORO te Helmond (zorginstelling)

PEpunten 2020 19

Mevrouw S.M. Keijl RA CISA - 55 jaar

Functie Lid

Expertise Financiën en Control

Commissie Voorzitter Auditcommissie

Benoemd 1 september 2020

Aftredend 1 september 2024 (herbenoembaar)

Functie dagelijks leven Zelfstandig adviseur en toezichthouder

Relevante nevenfuncties Lid RvC Wadinko NV, lid Investment Committee InnovationQuarter Capital,  
eigenaar SMK Holding B.V. en SMK Consulting B.V. 

PEpunten 2020 4

Vastgesteld is dat alle commissarissen hebben voldaan aan de PE-verplichtingen.
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2.4  Werkzaamheden van de RvC

In 2020 vergaderde de RvC 6 keer. Door de aange
scherpte richtlijnen vanwege de coronacrisis vonden 
sommige vergaderingen online plaats dan wel (binnen de 
RIVMmogelijkheden) gedeeltelijk online en deels fysiek 
op kantoor. Ook in 2020 is er onder externe begelei
ding, te weten door Companen, een themabijeenkomst 

georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst zijn de resul
taten van het woningbehoefteonderzoek besproken en 
in relatie hiermee de ontwikkeling van de kernvisies. Ook 
heeft er een projectenexcursie plaatsgevonden door de 
wijken Croonenburgh en De Gorzen in OudBeijerland. De 
voorzitter heeft in overleg met het bestuur de agenda 
vastgesteld. De belangrijkste onderwerpen tijdens de 
(reguliere) vergaderingen waren:

Volkshuisvesting

Onderwerpen ter instemming/vaststelling Opiniërende onderwerpen

Diverse renovatie- en nieuwbouwprojecten Terugkoppeling op Bod en Prestatieafspraken 2020

Verkoop en aankoop van gronden en panden Prestatieafspraken 2021

Het Bod 2021 op de regionale Woonvisie Woningbehoefteonderzoek 2019

Duurzaamheidsbeleid Notitie belanghouders

Verkoopbeleid

Financiën en Planning en Control cyclus

Onderwerpen ter instemming/vaststelling Opiniërende onderwerpen

Jaarrekening en jaarverslag 2019 Kwartaalrapportages ter sturing en verantwoording

Jaarplan 2021 en meerjarenbegroting 2021-2025 Resultaten van Aedes benchmark 2020

Treasury jaarplan 2021 Huurverhoging 2020 en uitstel hiervan

Controleplan 2020 KPMG Managementletter KPMG

Investeringsstatuut Update financiële strategie

Treasurystatuut Projectevaluaties

Beroepsprocedure Vennootschapsbelasting 2011

Frauderisicoanalyse

Indicatieve bestedingsruimte

Rapportage/ communicatie toezichthouders

Opiniërende onderwerpen

Brief WSW over borgingsplafond

Beoordelingsbrief WSW

Beoordelingsbrief Aw (oordeel rechtmatigheid 
verslagjaar 2018)

Organisatie

Onderwerpen ter instemming/vaststelling Opiniërende onderwerpen

Bestuurlijke continuïteit vanwege het vertrek van de 
bestuurders Pluimer en De Bruijn in het voorjaar 2020

Organisatieontwikkeling en vlootschouw

Observaties nieuwe bestuurder

Consequenties van corona voor medewerkers en 
werkzaamheden

Jaarverslagen klachten en geschillencommissie

Resultaten van het medewerkers onderzoek
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Governance en integriteit

Onderwerpen ter instemming/vaststelling Opiniërende onderwerpen

De benoeming van twee nieuwe bestuurders Lausberg 
en Schudde per 1 april 2020 en 1 februari 2021

Toepassing van de Governancecode

Het tijdelijke adviseurschap (maart 2020 – april 2020)  
van voormalig bestuurder Pluimer

Permanente educatie van RvC-leden

De evaluatie van het functioneren van de RvC Rooster van aftreden

De honorering van bestuursleden en RvCleden volgens 
de WNTnorm

Governanceagenda 2021 en verantwoording 2020

Visitatie in 2020 Governance inspectie 2020 Aw

Actualisatie Integriteitscode Herijking van de Governancecode en de consequenties 
voor HW Wonen

Gezamenlijke visie op besturen en toezicht Meldregeling misstand of integriteitsschending 2020

Benoeming commissaris

Besluit over vicevoorzitterschap en voorzitterschap 
Auditcommissie

Functioneren controller

Overige opiniërende onderwerpen

Regionale ontwikkelingen, zoals de samenwerking met gemeente en belanghouders

Samenwerking met en verdere professionalisering van het Huurdersplatform.

Ontwikkelingen op ICTgebied en keuze voor een nieuw ERPsysteem

Werving en selectie van nieuwe bestuurder en commissaris

Professioneel opdrachtgeverschap

Melding integriteitsschending, onderzoek ILT en intern onderzoek

Bijeenkomsten
Vanwege de coronapandemie heeft er in 2020 helaas 
maar 1 (in plaats van 2) bijeenkomst plaatsgevonden 
voor de RvC, het bestuur en de Ondernemingsraad. 
Tijdens deze bijeenkomst is in goede sfeer gesproken 
over tal van aspecten die te maken hebben met de 
organisatieontwikkeling, de bestuurlijke continuïteit, 
het jaarplan Focus 2021 en kernwaarden in de Gover
nancecode. Met de Ondernemingsraad is afgesproken 
dat er vanaf 2021 jaarlijks weer 2 ontmoetingen zullen 
plaatsvinden, eenmaal door middel van een benenop
tafelsessie en eenmaal door middel van het bijwonen 
van formeel overleg van de Ondernemingsraad met het 
bestuur.

Daarnaast hebben de huurderscommissarissen in 2020 
4 keer een formele overlegvergadering bijgewoond van 
het bestuur met het Huurdersplatform. Onder meer is 
gesproken over de continuïteit van het bestuur, het Bod 
2021, de Prestatieafspraken 2021 en de evaluatie van de 
Prestatieafspraken 2020, de werving en selectie van een 
commissaris en bestuurder en de communicatie tussen 

HW Wonen en het Huurdersplatform. Maar ook kwamen 
aan de orde de resultaten van het woningbehoefteon
derzoek, de huurverhoging 2020, huurharmonisaties, 
het jaarverslag en jaarrekening 2019, het jaarplan 2021 
en meerjarenbegroting, de resultaten van de Aedes 
benchmark 2020 en de ontwikkelingen als gevolg van 
de coronapandemie. Ook zijn er afspraken gemaakt om 
in 2021 onder leiding van een extern adviseur verder te 
werken aan een toekomstbestendige manier van huur
dersbetrokkenheid voor het Huurdersplatform en HW 
Wonen. 

Met de leden van het Huurdersplatform heeft er een 
digitale excursie plaatsgevonden. Via een filmpje is inzage 
gegeven in de ontwikkeling van de kernvisies. In de film 
werd de kern Numansdorp getoond waarbij toegelicht 
is op welke wijze HW Wonen daar tot een kernvisie wil 
komen. Deze digitale excursie is georganiseerd, omdat 
een fysieke excursie vanwege de coronamaatregelen 
niet mogelijk was en op deze wijze toch met het HPF 
gesproken kon worden over belangrijke (volkshuis
vestelijke) ontwikkelingen. 
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Melding ILT
Naar aanleiding van een melding bij de ILT over mogelijke 
onregelmatigheden heeft de RvC een intern onderzoek 
ingesteld. Het ILT heeft de zaak geseponeerd omdat de 
verdenking onterecht is gebleken en ook het interne 
onderzoek van de RvC heeft geen onregelmatigheden 
aan het licht gebracht.

Externe accountant
KPMG is vanaf het boekjaar 2019 de externe accountant 
van HW Wonen. KPMG is als externe accountant voor 
een periode van 4 jaar benoemd. Tweejaarlijks wordt het 
functioneren van de accountant door de Auditcommissie 
besproken en aan de RvC gerapporteerd. Dit gebeurt voor 
de eerste keer in 2021 over het boekjaar 2020.

Vanwege de bespreking van het accountantsverslag van 
de controle van de jaarrekening 2019 was de accountant 
van KPMG aanwezig bij het gedeelte van de RvCverga
dering in juni 2020. Het bestuur heeft de jaarrekening 
2019 goedgekeurd en de RvC heeft deze vastgesteld. Het 
jaarverslag 2019 is op 19 juni 2020 door de RvC en het 
bestuur ondertekend.

Op 9 oktober heeft KPMG haar auditplan voor 2020 in 
de Auditcommissie gepresenteerd. In het najaar van 
2020 is door KPMG de interimcontrole uitgevoerd. De 
bevindingen van KPMG zijn opgenomen in een manage
mentletter. Deze is op 19 november 2020 besproken 
met de Auditcommissie en op 4 december 2020 met de 
voltallige RvC. De managementletter kent een aantal 
aanbevelingen en adviezen. Deze hebben met name 
betrekking op de verdere optimalisatie van interne 
beheersingsmaatregelen, het realiseren van actuele 
procesbeschrijvingen, uit te voeren verbeterpunten om 
te komen tot een meer systeemgerichte controle, de 
implementatie van een nieuw ERP-systeem en in relatie 
hiermee het opstellen van een intern beheersingsraam
werk met mogelijke risico’s in de bedrijfsprocessen en 
het beleggen van een onafhankelijke Quality Assurance 
rol in de organisatie en het actualiseren van de fraude- 
en integriteitsrisicoanalyse.

Governancecode Woningcorporaties
De RvC onderschrijft de bepalingen van de Governance-
code Woningcorporaties 2020; de governancecode 
is mede leidraad voor het functioneren van de RvC. 
De code weerspiegelt hoe de sector denkt over goed 
bestuur en toezicht. Voorbeeldgedrag, transparantie, 
maatschappelijke verbondenheid en goede risicobeheer
sing zijn voor HW Wonen van groot belang om haar werk 
zo goed mogelijk te doen.

In lijn met de wetgeving en om de kwaliteit en transpa
rantie van handelen van het bestuur  
en de RvC te bevorderen zijn door HW Wonen zowel de 
bepalingen (‘pas toe’) in de governancecode toegepast.  
De Governancecode Woningcorporatie is eind 2019 geac
tualiseerd. In januari 2020 is onderzocht of HW Wonen 
aan de vernieuwde code volledig compliant is. Waar 
nodig is hiertoe in 2020 actie ondernomen.

Als gevolg van de governanceagenda 2020 hebben 
governanceonderwerpen gedurende het jaar met grote 
regelmaat de aandacht van de RvC gehad. In 2020 zijn 
onder andere de Integriteitscode geactualiseerd, is een 
gezamenlijke visie op besturen en toezicht opgesteld, is 
het RvCtoezichts en toetsingskader geëvalueerd, zijn 
werving- en selectieprocessen gestart voor een commis
saris per september 2020 en bestuurder per februari 
2021 en is de jaarlijkse controle uitgevoerd met het oog 
op de naleving van de governancecode. Ook voor 2021 is 
er een governanceagenda opgesteld.

Van de Meldregeling misstand of integriteitsschending is 
in 2020 geen gebruik gemaakt.

2.5  Het functioneren van de RvC

Op 30 oktober 2020 heeft de zelfevaluatie over het func
tioneren van de RvC plaatsgevonden (zonder externe 
begeleiding). In 2019 heeft de evaluatie plaatsgevonden 
onder externe begeleiding van Nationaal Register; 
hiervan is een uitgebreid verslag gemaakt. Dit verslag 
vormde de basis voor de evaluatie in oktober 2020; de 
in 2019 besproken onderwerpen en gemaakte afspraken 
zijn opnieuw aan de orde gekomen, waarbij de actuele 
stand van zaken is vastgesteld.

Tijdens de zelfevaluatie is gesproken over:
• Het samenspel tussen RvC en bestuur. Met name is 

gesproken over de opgenomen KRI’s en KPI’s in de  
kwartaalrapportages, het inhoudelijk bespreken van  
de vlootschouw en de ontwikkeling van een informatie
protocol.

• De teameffectiviteit binnen de RvC. Met elkaar is vastge
steld dat de individuele RvCleden elkaar goed aanvullen, 
zowel qua deskundigheid als persoonlijkheden. Om 
dit laatste nog meer expliciet te maken is de afspraak 
gemaakt om in 2021 een teamscan uit te voeren (met 
behulp van de systematiek van Management Drives). 
De uitkomst kan mede input geven voor de opleidings
plannen van de RvC als geheel of individueel.

• De RvC is zich bewust van het vernieuwende element 
in de governancecode waar het gaat om het stellen van 
individuele opleidingsdoelen voor zowel  
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bestuurders als commissarissen. De opleidingsdoelen 
worden gelinkt aan de specifieke opgave van HW 
Wonen, alsmede het gevolgde introductieprogramma 
door nieuwe bestuurders en commissarissen.

• De werking van de RvC-commissies. Aangaande de 
Auditcommissie wordt specifieke aandacht gevraagd 
voor de rol van de onafhankelijke controller en 
aangaande de Remuneratiecommissie wordt met 
elkaar vastgesteld dat het onderwerp zelfsturende 
teams aanvullende aandacht vraagt.

• Werkgeversrol en advies- en klankbordfunctie. 
Aandachtspunt is de vastlegging van functionerings
gesprekken met het bestuur en de mogelijkheid voor 
RvCleden om het bestuur individueel te benaderen 
over onderwerpen die op hun deskundigheidsgebied 
liggen. 

De gemaakte afspraken zijn geagendeerd in 2021.

De leden hebben in 2020 onafhankelijk van elkaar en het 
bestuur gefunctioneerd, onafhankelijk toezicht kunnen 
houden en aan de besluitvorming deelgenomen. Er is 
onderling vertrouwen, respect, openheid en waarde
ring tussen RvC en bestuur; ook de heldere rolverdeling 
wordt gerespecteerd. De leden van de RvC hebben 
onderling een positief-kritische houding; door de diver
siteit in achtergrond van de commissarissen beschikt de 
RvC over relevante kennis en is er weinig groepsdenken.

Er hebben zich in 2020 geen situaties voorgedaan in  
het kader van (het voorkomen van) belangen
verstrengeling; geen van de commissarissen heeft zich 
derhalve onthouden aan deelname aan discussie dan  
wel besluitvorming.

Met het oog op de toezichtstaak van de RvC zijn in 
2020 diverse documenten, zoals kwartaalrapportages, 
voortgangsrapportages over lopende projecten en de 
uitvoering van het jaarplan 2020 aan de RvC voorgelegd 
en met het bestuur besproken. Ook neemt de voltallige 
RvC kennis van de notulen van de overlegvergaderingen 
met de Ondernemingsraad en Huurdersplatform. De 
RvC heeft zicht op de belanghouders van HW Wonen en 
onderhoudt hier contact mee. Het doel van het contact 
is onder andere zich te laten informeren. In dit kader 
heeft in 2019 de inspiratiesessie Wonen-Welzijn-Zorg 
plaatsgevonden waar gesproken is met wethouders en 
bestuurders en toezichthouders van maatschappelijke 
partners. Tijdens de inspiratiesessie was er aandacht 
voor het thema ‘Thuis in de kern’; het project van HW 
Wonen in de Innovatiechallenge van de Aedes Vernieu
wingsagenda. In 2020 zou een vervolg worden gegeven 
aan de inspiratiesessie, maar vanwege de coronapan
demie vond dit geen doorgang. De RvC is zich bewust van 

de actieve houding ten aanzien van het onderhouden 
van contacten met belanghouders en het aanspreekbaar 
zijn (conform de herziene governancecode).  
Mogelijk vindt dan ook een vervolg in 2021 plaats.

In 2020 is de notitie belanghouders met het bestuur 
besproken. Naar aanleiding van de notitie is onder 
meer gesproken over de samenwerking met formele 
en informele belanghouders, de vormgeving van die 
samenwerking met belanghouders en wat we met 
belanghouders nog willen bereiken in de ondernemings
planperiode.

2.6 De commissies van de RvC

Auditcommissie
Ten behoeve van het inzicht in de financiële gang van 
zaken en het interne beheersingssysteem heeft de RvC 
een Auditcommissie ingesteld. Deze commissie heeft 
een adviserende rol. De taken en werkwijze van de 
Auditcommissie zijn vastgelegd in een in 2017 geactu
aliseerd reglement. Het reglement is op onze website 
gepubliceerd. Het reglement wordt mede vanwege de 
aanpassingen als gevolg van de OOBstatus in 2021 geac
tualiseerd.

De Auditcommissie kwam in 2020 3 keer bijeen. Bij alle 
vergaderingen waren de (externe) accountants een 
gedeelte aanwezig. De onafhankelijke controller was bij 
2 van de 3 vergaderingen aanwezig. De belangrijkste 
onderwerpen waren onder andere het controleplan 
2020 van KPMG, de managementletter 2020, de jaarre
kening, verslag en accountantsverslag over 2019, het 
jaarplan 2021 en meerjarenbegroting 2021-2025, het 
treasury jaarplan 2021, kwartaalrapportages 2020, de 
update van het investeringsstatuut, de borgings en 
beoordelingsbrief van het WSW, de in gang gezette 
beroepsprocedure vennootschapsbelasting, de onafhan
kelijke controlfunctie, de indicatieve bestedingsruimte 
2020 (IBW) en de financiële consequenties als gevolg van 
de corona.

Met de verslagen van deze vergaderingen heeft de 
Auditcommissie aan de RvC gerapporteerd. De RvC 
heeft ingestemd met de bevindingen en aanbevelingen 
van de commissie. Aangaande het RvCbesluit van 4 
december 2020 over het vervolg van de beroepsproce
dure vennootschapsbelasting heeft de RvC een besluit 
genomen dat afwijkt van het advies van de Auditcom
missie. De RvC heeft dat besluit unaniem genomen op 
basis van nieuwe, tussentijdse ontwikkelingen en voort
schrijdend inzicht.
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Remuneratiecommissie
De Remuneratiecommissie adviseert de RvC over 
benoeming, honorering en overige arbeidsvoorwaarden 
van het bestuur en de honorering van commissarissen. 
Deze commissie heeft een adviserende rol.

De beloning van zowel het bestuur als de RvC was 
in 2020 in overeenstemming met de Wet Normering 
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector (WNT) en de bindende beroepsregel Bezoldiging 
Commissarissen van de Vereniging van toezichthouders 
in Woningcorporaties (VTW) en is niet gekoppeld aan de 
(financiële) prestaties van HW Wonen.

De Remuneratiecommissie kwam in 2020 twee keer in 
vergadering bijeen. Ook zijn er informele gesprekken 
geweest met het bestuur. Belangrijkste onderwerpen 
waren de benoeming van bestuurder Lausberg en tijdelijk 
adviseur, de benoeming van de vicevoorzitter, de werving, 
selectie en benoeming van commissaris Keijl en tweede 
bestuurder Schudde per februari 2021, de WNTbezoldi
ging voor 2020, de zelfevaluatie van de RvC, de stand van 
zaken aangaande de vlootschouw en organisatieontwikke
ling en de bestuursdoelstellingen voor 2021.

De Remuneratiecommissie heeft aan de RvC gerappor
teerd en de RvC heeft ingestemd met de bevindingen en 
aanbevelingen van de commissie.
In 2020 heeft de Remuneratiecommissie ook gefuncti
oneerd als selectiecommissie voor het werven van een 
commissaris en een bestuurder.

2.7  De werkgeversrol van de RvC

De RvC is verantwoordelijk voor de besturing van HW 
Wonen en is in die rol de werkgever van het bestuur. De 
beloning en overige arbeidsvoorwaarden van de bestuur
ders zijn formeel vastgelegd.

Bestuurder B.C. Pluimer is, met ministeriële goedkeu
ring, bestuurder geweest tot 1 maart 2020. Aansluitend 
heeft hij gedurende twee maanden gefunctioneerd als 
adviseur. In verband met het vertrek van bestuurder 
Pluimer is in 2019 via openbare en transparante werving 
onder begeleiding van Nationaal Register op basis van een 
profielschets gezocht naar een geschikte opvolger. Bij de 
werving is de geldende regelgeving in acht genomen. De 
werving heeft geresulteerd in de benoeming van de heer 
D.J.F. Lausberg als bestuursvoorzitter per 9 april 2020.

Bestuurder P. de Bruijn heeft in februari 2020 aangeven 
zijn functie van bestuurder te willen beëindigen. In goed 
overleg is als beëindigingsdatum 1 mei 2020 overeenge
komen. De RvC heeft besloten eerst een tijdelijk adviseur 

te benoemen vanaf 1 april 2020 waarna in alle zorgvul
digheid een werving- en selectietraject gestart werd ten 
behoeve van de invulling van de ontstane vacature in het 
bestuur. Dit traject heeft geresulteerd in de benoeming 
van bestuurder J.C. Schudde per 1 februari 2021.

Bij HW Wonen is er sprake van collegiaal bestuur; binnen 
het bestuur is een globale taakverdeling opgesteld; 
bestuurder Lausberg is primair aanspreekbaar voor de 
vertaling van maatschappelijke ontwikkelingen naar 
vastgoedportefeuille en strategische samenwerking, 
governance, medezeggenschap en huurdersbetrokken
heid; HRM en organisatieontwikkeling en in- en externe 
communicatie.

Bestuurder Schudde is (per februari 2021) primair 
aanspreekbaar voor de financiële strategie, ICT en digita
lisering, control en audit, inkoop en opdrachtgeverschap 
en compliance.

Daarnaast worden aandachtsgebieden onder geza
menlijke verantwoordelijkheid uitgevoerd zoals 
energietransitie en verduurzamingsopgave, stakeholder
management en klanttevredenheid.

Op 4 december 2020 is het functioneren van de 
bestuurder Lausberg besproken door de RvC. De RvC 
heeft veel waardering voor de getoonde inzet en behaalde 
resultaten in een bijzonder jaar waarin sprake was van een 
coronapandemie. Tijdens de vergadering van de Remu
neratiecommissie van 26 maart 2021 staat de bespreking 
van het functioneren van het bestuur gepland. Daarnaast 
komen de bestuursdoelstellingen 2021 en de vloot
schouw/organisatieontwikkeling aan de orde. De per
1 februari 2021 aangetreden bestuurder Schudde kon dan 
ook bij deze bespreking aanwezig zijn.

Naast zijn functie als bestuurder heeft de heer Lausberg 
in 2020 geen relevante nevenfuncties.

De specificatie van de honorering van de RvC en het 
bestuur staat aan het eind van hoofdstuk 3.4 (paragraaf 
33).

2.8  Tenslotte

De RvC constateert dat HW Wonen ondanks de 
coronapandemie het afgelopen jaar verder gegroeid is 
op het gebied van professionaliteit en klantgerichtheid. 
De nieuwe organisatievorm leidt zichtbaar tot betrokken 
medewerkers. Medewerkers hebben zich in 2020 flexibel 
ingezet tijdens moeilijke en veranderende (werk)omstan
digheden vanwege de coronamaatregelen. 
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In een bijzonder tijdperk waarin het coronavirus het 
dagelijkse (werkzame) leven nog steeds domineert, 
hebben medewerkers zich ingezet om daadwerkelijk 
invulling te blijven geven aan het zorgen voor een goed 
en betaalbaar (t)huis voor onze huurders. De RvC heeft 
waardering voor de getoonde inzet van de medewerkers 
en constateert dat het maatschappelijk belangrijke werk 
van HW Wonen ook onder deze moeilijke en zorgvolle 
omstandigheden – al is het soms op een bijzondere 
en aangepaste manier  toch grotendeels kon worden 
verricht.



 Verslag 
van de Raad van 
Commissarissen

Jaarrekening
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3.1 De jaarrekening

3.1.1  Balans per 31 december (na resultaatbestemming) (x € 1.000)

750

84

Toe- 31 december 2020 31 december 2019
lichting

Activa

Vaste activa

Vastgoedbeleggingen 2

DAEB-vastgoed in exploitatie 2.1 1.319.158 1.207.522
Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 2.1 199.408 187.874
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 2.2 42.647 40.585
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 2.3 3.720 6.265

Totaal vastgoedbeleggingen 1.564.933 1.442.246

Materiële vaste activa 3

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de
exploitatie 3.1 5.271 5.147

Financiële vaste activa 4

Vorderingen op maatschappijen waarin wordt
   deelgenomen 4.3 750 750
Latente belastingvordering(en) 4.4 2.866 3.652
Leningen u/g 4.5 77 80

Totaal financiële vaste activa 3.693 4.482
                                                                

Totaal vaste activa 1.573.897 1.451.875

Vlottende activa

Voorraden 5

Vastgoed bestemd voor de verkoop 5.1 7.261 3.759
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop 5.2 2.097 354
Overige voorraden 5.3 21 25

Totaal van voorraden 9.379 4.138

Onderhanden projecten 6 0 0

Vorderingen 7

Huurdebiteuren 7.1 441 439
Vorderingen op groepsmaatschappijen 7.2 28 29
Belastingen en premies sociale verzekeringen 359 0
Overige vorderingen 7.3 178 77
Overlopende activa 7.4 110 239

                                                                
Totaal vorderingen 1.116 784

Liquide middelen 9 1.058 31
                                                                

Totaal vlottende activa 11.553 4.953
                                                                

Totaal activa 1.585.450 1.456.828



J A A RV ER S L AG 2020 - 39 

Toe- 31 december 2020 31 december 2019
lichting

Passiva

Eigen vermogen 10

Herwaarderingsreserve 10.1 846.683 759.641
Overige reserves 10.2 377.702 352.652

                                                                
Totaal eigen vermogen 1.224.385 1.112.293

Egalisatierekening 11 42 69

Voorzieningen 12

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 12.1 29.462 21.154
Latente belastingverplichtingen 12.2 0 0
Overige voorzieningen 12.3 497 465

                                                                
Totaal voorzieningen 29.959 21.619

Langlopende schulden 13

Schulden / leningen aan overheid 13.1 0 9.820
Schulden aan kredietinstellingen 13.2 255.628 235.776
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht
  onder voorwaarden 13.4 40.295 39.155

Totaal langlopende schulden 295.923 284.751

Kortlopende schulden 14

Schulden aan overheid 14.1 0 308
Schulden aan kredietinstellingen 14.2 22.126 23.511
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 14.3 4.806 6.509
Schulden ter zake van belastingen, premies sociale
 sociale verzekeringen en pensioenen 14.4 1.315 2.044
Overige schulden 14.4

Onderhanden projecten 14.5 0 153
Overlopende passiva 14.6 6.894 5.571

Totaal kortlopende schulden 35.141 38.096

                                

Totaal passiva 1.585.450 1.456.828
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3.1.2  Winst- en verliesrekening (x € 1.000) 

Functioneel model Toe- 2020 2019
lichting

Huuropbrengsten 15 70.539 69.464
Opbrengsten servicecontracten 16.1 1.777 1.692
Lasten servicecontracten 16.2 -1.833 -1.760
Overheidsbijdragen 17 0 0
Lasten verhuur- en beheeractiviteiten 18 -4.454 -3.779
Lasten onderhoudsactiviteiten 19 -22.190 -19.904
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 20 -11.661 -10.972
Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 32.178 34.741

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 1.372 4.094
Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling -1.408 -3.211
Toegerekende organisatiekosten -72 -66
Toegerekende financieringskosten 0 0
Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 21 -108 817

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 10.826 12.288
Toegerekende organisatiekosten -268 -308
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -9.240 -10.698
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 22 1.318 1.282

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 23.1 -18.856 -34.648
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
  vastgoedportefeuille 23.2 105.627 114.081
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
  vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden 23.3 1.031 161
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
  vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop 23.4 2.153 344
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 89.955 79.938

Opbrengsten overige activiteiten 327 309
Kosten overige activiteiten -173 -172
Netto resultaat overige activeiteiten 24 154 137

Overige organisatiekosten 28 -4.140 -3.344
Leefbaarheid 29 -548 -541

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten 30.1 633 105
Rentelasten en soortgelijke kosten 30.2 -7.342 -8.425
Totaal van financiële baten en lasten -6.709 -8.320

Resultaat vóór belastingen 112.100 104.710

Belastingen 31 -3 -5.568
Resultaat deelnemingen 32 -5 427

Resultaat na belastingen 112.092 99.569
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(volgens de directe methode)

2020 2019

Operationele activiteiten
Ontvangsten:
  Huurontvangsten 70.224 69.874 
  Vergoedingen 2.432 2.418 
  Overheidsontvangsten 0 0 
  Overige bedrijfsontvangsten 93 199 
  Ontvangen interest 20 19 
Saldo ingaande kasstromen 72.769 72.510 

Uitgaven:
  Erfpacht -9 -5 
  Betalingen aan werknemers
    -Lonen en salarissen -4.762 -4.891 
    -Sociale lasten -855 -842 
    -Pensioenlasten -836 -762 
  Onderhouduitgaven -17.302 -14.955 
  Overige bedrijfsuitgaven -11.810 -11.004 
  Betaalde interest -7.756 -8.848 
  Sectorspecifieke heffing onafhankelijk
     van het resultaat 0 0 
  Verhuurderheffing -7.813 -7.129 
  Leefbaarheid externe uitgaven niet
    investeringsgebonden -162 -131 
  Vennootschapsbelasting -753 -4.492 
Saldo uitgaande kasstromen -52.058 -53.060 

Kasstroom uit operationele activiteiten 20.711 19.450 

(Des)investeringsactiviteiten
MVA ingaande kasstroom
  Verkoopontvangsten bestaande huur 8.727 9.548 
  Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) 2.272 3.372 
  Verkoopontvangsten nieuwbouw 0 0 
  Verkoopontvangsten grond 524 2.227 
  (Des)investeringsontvangsten overig 0 225 
Tussentelling ingaande kasstroom MVA 11.523 15.372 

MVA uitgaande kasstroom
  Nieuwbouw huur -18.352 -8.199 
  Verbeteruitgaven -15.498 -21.146 
  Aankoop -1.391 -3.006 
  Nieuwbouw verkoop -1.289 -250 
  Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop -2.164 -2.727 
  Aankoop grond 0 0 
  Investeringen overig -833 -468 
  Externe kosten bij verkoop 0 0 
Tussentelling uitgaande kasstroom MVA -39.527 -35.796 

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA -28.004 -20.424 

Financiële vaste activa
  Ontvangsten verbindingen 0 0 
  Ontvangsten overig 4 4 

  Uitgaven verbindingen 0 0 
  Uitgaven overig 0 0 
Saldo in- en uitgaande kasstromen FVA 4 4 

Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten -28.000 -20.421 

3.1.3 Kasstroomoverzicht (directe methode) (x € 1.000)

(volgens de directe methode)

2020 2019

Operationele activiteiten
Ontvangsten:
  Huurontvangsten 70.224 69.874 
  Vergoedingen 2.432 2.418 
  Overheidsontvangsten 0 0 
  Overige bedrijfsontvangsten 93 199 
  Ontvangen interest 20 19 
Saldo ingaande kasstromen 72.769 72.510 

Uitgaven:
  Erfpacht -9 -5 
  Betalingen aan werknemers
    -Lonen en salarissen -4.762 -4.891 
    -Sociale lasten -855 -842 
    -Pensioenlasten -836 -762 
  Onderhouduitgaven -17.302 -14.955 
  Overige bedrijfsuitgaven -11.810 -11.004 
  Betaalde interest -7.756 -8.848 
  Sectorspecifieke heffing onafhankelijk
     van het resultaat 0 0 
  Verhuurderheffing -7.813 -7.129 
  Leefbaarheid externe uitgaven niet
    investeringsgebonden -162 -131 
  Vennootschapsbelasting -753 -4.492 
Saldo uitgaande kasstromen -52.058 -53.060 

Kasstroom uit operationele activiteiten 20.711 19.450 

(Des)investeringsactiviteiten
MVA ingaande kasstroom
  Verkoopontvangsten bestaande huur 8.727 9.548 
  Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) 2.272 3.372 
  Verkoopontvangsten nieuwbouw 0 0 
  Verkoopontvangsten grond 524 2.227 
  (Des)investeringsontvangsten overig 0 225 
Tussentelling ingaande kasstroom MVA 11.523 15.372 

MVA uitgaande kasstroom
  Nieuwbouw huur -18.352 -8.199 
  Verbeteruitgaven -15.498 -21.146 
  Aankoop -1.391 -3.006 
  Nieuwbouw verkoop -1.289 -250 
  Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop -2.164 -2.727 
  Aankoop grond 0 0 
  Investeringen overig -833 -468 
  Externe kosten bij verkoop 0 0 
Tussentelling uitgaande kasstroom MVA -39.527 -35.796 

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA -28.004 -20.424 

Financiële vaste activa
  Ontvangsten verbindingen 0 0 
  Ontvangsten overig 4 4 

  Uitgaven verbindingen 0 0 
  Uitgaven overig 0 0 
Saldo in- en uitgaande kasstromen FVA 4 4 

Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten -28.000 -20.421 
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2020 2019

Financieringsactiviteiten
Ingaand
  Nieuwe te borgen leningen 45.000 20.000 
  Nieuwe ongeborgde leningen 0 0 

Uitgaand
  Aflossingen geborgde leningen -32.602 -21.579 
  Aflossingen ongeborgde leningen -1.880 -2.663 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 10.518 -4.242 

Toename (afname) van geldmiddelen 3.229 -5.213 

Wijziging kortgeld -2.202 2.202 

Aansluiting liquide middelen
Liquide middelen per 1 januari 31 3.042 

Liquide middelen per 31 december 1.058 31 

Toename (afname) van geldmiddelen -3.229 5.213 
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3.2 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2020

Algemeen 

Toegelaten instelling
Toegelaten instelling HW Wonen, gevestigd te 
OudBeijerland, gemeente Hoeksche Waard, Lamborghini
laan 4, KvK nummer 23036284, is een stichting met de 
status van toegelaten instelling conform artikel 19 eerste 
lid van de Woningwet. De toegelaten instelling heeft als 
kernwerkgebied de woningmarktregio Hoeksche Waard.

De werkzaamheden op het gebied van volkshuisvesting  
zijn vastgelegd in artikel 45 van de Woningwet. De 
voornaamste activiteiten bestaan uit het verhuren, 
onderhouden en ontwikkelen van vastgoed. 

De activiteiten van de toegelaten instelling vinden plaats 
in Nederland.

Verslaggevingsperiode 
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2020, 
dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2020.

Toegepaste standaarden en modellen
In artikel 35 lid 1 van de Woningwet is bepaald dat de 
jaarrekening moet worden opgesteld volgens de wettelijke 
bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 
waarbij uitsluitend de afdelingen 2 tot en met 6, 8, 10, 11, 
13 en 16 van overeenkomstige toepassing zijn. In artikel 
30 van het Besluit toegelaten instellingen 2015 (BTIV) zijn 
de niet van toepassing zijnde artikelen van Titel 9 Boek 2 
van het Burgerlijk Wetboek opgenomen.

Voorts is in artikel 35 lid 2 van de Woningwet bepaald 
dat overeenkomstig bij of krachtens algemene maatregel 
van bestuur daaromtrent te geven voorschriften de 
onroerende zaken en hun onroerende en infrastructurele  
aanhorigheden tegen de actuele waarde worden 
gewaardeerd. In artikel 31 lid 1 van het BTIV is bepaald 
dat de waardering plaatsvindt tegen de marktwaarde. In 
artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen volks-
huisvesting 2015 (RTIV) is bepaald dat deze waardering 
plaatsvindt overeenkomstig de methodiek opgenomen in 
bijlage 2 (‘Handboek modelmatig waarderen 
marktwaarde’) bij deze regeling.

In artikel 35 lid 6 is bepaald dat bij ministeriële regeling 
nadere voorschriften worden gegeven omtrent de 
inrichting van de jaarrekening. In artikel 15 lid 1 van 
de RTIV is bepaald dat de jaar rekening een balans, een 
winstenverliesrekening en een kasstroomoverzicht 
bevat die zijn ingericht overeenkomstig het model 
dat is opgenomen in de op het verslagjaar betrekking 
hebbende bijlage 3 bij deze regeling. 

In de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving is Richtlijn 
645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting opgenomen 
die nadere interpretatie geeft aan de in Titel 9 Boek 2 
van het Burgerlijk Wetboek opgenomen voorschriften 
met inachtneming van de in artikel 30 van het BTIV 
aangeduide uitzonderingen. Richtlijn 645 geeft uitsluitend 
regels voor sectorspecifieke aangelegenheden. Voor de 
overige aangelegenheden zijn de algemeen geldende 
richtlijnen van toepassing eveneens met inachtneming 
van de in artikel 30 aangeduide uitzonderingen.

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 
publieke en semipublieke sector (WNT) is van  
toepassing.

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de  
continuïteitsveronderstelling. 

Grondslagen voor de waardering van 
activa en passiva en de resultaatbepaling

Algemeen
De cijfers over 2019 zijn geherrubriceerd teneinde 
vergelijkbaarheid met 2020 mogelijk te maken. Tot 
en met de jaarrekening 2019 werd in de balans een 
splitsing gemaakt tussen de latente belastingvordering 
(activa) en –verplichtingen (passiva). Met ingang van 
het boekjaar 2020 dienen de latenties gesaldeerd te 
worden opgenomen. De latente belastingverplichtingen 
van 195 duizend euro, zoals deze was vermeld onder de 
Voorzieningen in de jaarrekening 2019 is vervallen en 
opgenomen bij de post Latente belastingvorderingen 
onder de Financiële vaste actie die hierdoor 3.652 
duizend euro bedraagt.

Activa en passiva worden tegen historische kostprijs 
opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere  
grondslagen.

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waar
schijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen 
met betrekking tot het actief naar de toe gelaten instelling 
zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde 
heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden  
vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen, worden niet 
in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet 
in de balans opgenomen activa. 

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer 
het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard 
zal gaan met een uitstroom van middelen die eco  nomische 
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voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag 
waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouw
bare wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen 
worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen 
die hier niet aan voldoen worden niet in de balans 
opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de 
balans opgenomen verplichtingen.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft 
op de balans opgenomen als een transactie niet leidt 
tot een belangrijke verandering in de economische 
realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. 
Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het 
verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er 
sprake is van een belangrijke verandering in de eco 
nomische realiteit wordt uitgegaan van de economische 
voordelen en risico’s die zich naar waarschijnlijkheid in 
de praktijk zullen voordoen, en niet van economische 
voordelen en risico’s waarvan redelijkerwijze niet te 
verwachten is dat zij zich voordoen. 

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans 
opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of 
nagenoeg alle rechten op prestatie-eenheden en alle of 
nagenoeg alle risico’s met betrekking tot het actief of  
de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De 
resultaten van de transactie worden in dat geval direct 
in de winstenverliesrekening opgenomen, rekening 
houdend met eventuele voorzieningen die dienen te 
worden getroffen in samenhang met de transactie. 

Indien de weergave van de economische realiteit ertoe 
leidt dat het opnemen van activa waarvan de rechts
persoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit 
vermeld. 

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

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

Presentatie- en functionele valuta
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, wat 
tevens de functionele valuta is van de toegelaten instel
ling toegelaten instelling. Alle financiële informatie in 
euro’s is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal.

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het 
management zich oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de 
toepassing van grondslagen en de gerapporteerde 
waarde van activa en verplichtingen, en van baten en 
lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken 
van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de 
periode waarin de schatting wordt herzien en in toe kom
stige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de 
mening van het management het meest kritiek voor het 
weergeven van de financiële positie en vereisen schat
tingen en veronderstellingen:

• DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie: voor 
wat betreft de uitgangspunten en veronderstellingen 
ten aanzien van het bepalen van de marktwaarde 
in verhuurde staat. De marktwaarde in verhuurde 
staat is afhankelijk van een aantal belangrijke 
veronderstellingen zoals de te hanteren markthuren 
en leegwaarde, disconteringsvoet, exit yield en 
mutatiegraad. Deze veronderstellingen zijn mede 
tot stand gekomen in afstemming met een externe 
deskundige.

• Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen 
exploitatie: bepaling van het moment van aangaan 
van de feitelijke verplichtingen inzake inves teringen 
nieuwbouw en transformatie ten behoeve van het 
bepalen en treffen van een voorziening onrendabele 
investeringen en herstructureringen. Voornoemde 
verplichtingen worden in de jaar rekening verwerkt 
op het moment dat deze kunnen worden gekwa
lificeerd als ‘intern geformaliseerd en extern 
gecommuniceerd’. Hiervan is sprake wanneer 
uitingen door de toegelaten instelling en met haar 
verbonden partijen zijn gedaan richting huurders, 
gemeenten en overige stakeholders aangaande 
verplichtingen inzake toekomstige nieuwbouw- en 
transformatieprojecten. Een feitelijke verplichting is 
gekoppeld aan het Besluit Definitief Ontwerp in het 
besluitvormingsproces van de toegelaten instelling. 
De financiële impact van voornoemde feitelijke 
verplichtingen kan afwijken bij daadwerkelijke 
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realisatie. De realisatie kan onder meer wijzigen als 
gevolg van wettelijke procedures, aanpassingen in 
voorgenomen bouwproductie en in prijsniveau van 
leveranciers en daadwerkelijke verkoopprijzen.

• Vastgoed bestemd voor de verkoop en overige 
voorraden (specifiek: voorraad grond- en ontwik
kelposities): bij de bepaling van de verwachte 
reële waarde van de voorraad vastgoed bestemd 
voor de verkoop en grond- en ontwikkelposities 
worden uitgangspunten gedefinieerd. De uitgangs
punten betreffen onder meer de verkoopwaarde 
aan de hand van referentietransacties, de kans op 
toekomstige ontwikkelmogelijkheden en de huidige 
onderhoudsstaat. 

Aannames en veronderstellingen gehanteerd bij de 
bepaling van de belastingpositie (inclusief latente 
belastingpositie). Dit betreft met name de uitgangs
punten en veronderstellingen met betrekking tot  
het onderscheid tussen onderhoudskosten  
en inves teringen.

Stelselwijziging
De volgende stelselwijzigingen hebben plaatsgevonden:

Stelselwijziging verwerking van uitgaven na eerste 
verwerking van vastgoed in exploitatie
In artikel 14a van de Regeling toegelaten instellingen 
volkshuisvesting 2015 (Rtiv) zijn definities opgenomen 
voor het onderscheid onderhoud en verbeteren.  
Deze regeling is van toepassing op verslagjaren vanaf 
1 januari 2020, waarbij eerdere toepassing was toege
staan. Uitgaven die kwalificeren als verbetering moeten 
volgens de Rtiv worden verwerkt als onderdeel van de 
kostprijs van het vastgoed in exploitatie. Uitgaven die 
voldoen aan de definitie van onderhoud moeten volgens 
de Rtiv worden verwerkt als onderhoudslasten in de 
winstenverliesrekening.

Stelselwijziging herclassificatie vastgoed in exploitatie 
naar vastgoed in ontwikkeling ten behoeve van de eigen 
exploitatie.
Voortkomend uit de definities voor het onderscheid 
onderhoud en investeren heeft tevens een stelsel-
wijziging met betrekking tot herclassificatie van vastgoed 
in exploitatie naar vastgoed in ontwikkeling ten behoeve 
van de eigen exploitatie plaatsgevonden. In RJ 645.212d 
is bepaald dat herclassificatie slechts dient plaats 
te vinden indien sprake is van een wijziging van het 
gebruik of het beleid gestaafd door beëindiging van de 
duurzame exploitatie van bestaand vastgoed om nieuw 
vastgoed te gaan ontwikkelen en exploiteren. Daarnaast 
is in RJ 645.218 toegevoegd dat ook voor toekomstige 

investeringen in bestaande complexen (vastgoed in 
exploitatie) waarvoor in rechte afdwingbare dan wel 
feitelijke verplichtingen zijn aangegaan beoordeeld moet 
worden of er sprake is van een verlieslatend contract. 
Dit betekent dat indien de verwachte uitgaven als gevolg 
van de investering hoger is dan de verwachte stijging 
van de marktwaarde een voorziening voor onrendabele 
investeringen moet worden gevormd.

Deze aanpassing van de RJ betekent voor HW Wonen 
dat (uitsluitend) vastgoed in exploitatie waarbij sprake is 
van een sloop/nieuwbouw en/of nieuwbouwbesluit als 
een beëindiging van een duurzame exploitatie worden 
aangemerkt. Dit vastgoed wordt geherclassificeerd van 
vastgoed in exploitatie naar vastgoed in ontwikkeling 
ten behoeve van de eigen exploitatie. Dit betekent dat 
renovaties,  waarbij de huurders worden uitgeplaatst 
die voldoen aan de definities van verbetering van artikel 
14a, niet meer van vastgoed in exploitatie naar vastgoed 
in ontwikkeling ten behoeve van de eigen exploitatie 
worden geherclassificeerd.

Stelselwijziging toerekening beheerkosten
In artikel 14a RTIV (in bijlage 2) is een definitie 
opgenomen voor de beheerkosten. Deze regeling is van 
toepassing op verslagjaren vanaf 1 januari 2020, waarbij 
eerdere toepassing was toegestaan. Deze definitie heeft 
gevolgen voor de toerekening van aan de posten ‘Lasten 
verhuur en beheeractiviteiten’, ‘Overige directe operati
onele lasten exploitatiebezit’ en ‘Overige  
organisatiekosten’. 

Op grond van RJ 645.504 kwalificeert de overgang naar 
de nieuwe definities beheer evenals die van onderhoud 
en verbeteringen, de daaruit voortvloeiende wijziging 
van de herclassificatie van vastgoed in exploitatie 
naar vastgoed in ontwikkeling én de bepaling van de 
voor ziening onrendabele investeringen als een stelsel
wijziging waarop RJ 140 Stelselwijzigingen van toepassing 
is. Op grond van RJ 645.504 is het toegestaan de stelsel-
wijziging prospectief te verwerken. De toegelaten 
instelling maakt gebruik van de mogelijkheid om deze 
aanpassing prospectief te verwerken.

Dit betekent dat de toegelaten instelling vanaf 1 januari 
2020 de uitgaven na eerste verwerking van vastgoed in 
exploitatie volgens (de definities van) artikel 14a Rtiv 
verwerkt, de herclassificatie conform de gewijzigde 
bepalingen toepast en de (eventueel) daaruit voort
vloeiende voorziening voor onrendabele investeringen 
vormt. De vergelijkende cijfers zijn niet aangepast.

Dit betekent tevens dat de toegelaten instelling vanaf  
1 januari 2020 de beheerkosten volgens (de definitie van) 
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artikel 14a Rtiv toerekent. De vergelijkende cijfers zijn 
niet aangepast.

In RJ 645.504 is tevens bepaald dat bovenstaande 
stelselwijzigingen in het kader van de vergelijkbaarheid 
(uitsluitend) kwalitatief mogen worden toegelicht. De 
stelselwijzigingen beïnvloeden de volgende posten:

Stelselwijziging verwerking van uitgaven na eerste 
verwerking van vastgoed in exploitatie
De post ‘Vastgoed in exploitatie’ en de post ‘Lasten 
Onderhoudsactiviteiten’ alsmede de posten ‘Onder
houdsuitgaven’ en ‘Verbeteruitgaven’ van het 
Kasstroomoverzicht. In het boekjaar 2019 werd nog 
een bedrag van 3,2 miljoen euro geactiveerd, zijnde de 
kosten voor vervanging van Cv-installaties, badkamer-, 
keuken- en toiletinrichtingen. Deze kosten vallen met 
ingang van het boekjaar 2020 onder de onderhouds
uitgaven.

Stelselwijziging herclassificatie vastgoed in exploitatie 
naar vastgoed in ontwikkeling ten behoeve van de eigen 
exploitatie:
De balansposten ‘Vastgoed in exploitatie’, ‘Vastgoed in 
ontwikkeling ten behoeve van de eigen exploitatie’ en 
‘Voorziening onrendabele investeringen en herstructure
ringen’ alsmede de post ‘Overige waardeveranderingen’ 
en ‘Nietgerealiseerde waardeveranderingen’ van de 
winst en verliesrekening.

Stelselwijziging toerekening beheerkosten
De posten ‘Lasten verhuur en beheeractiviteiten’, 
‘Overige directe operationele lasten exploitatiebezit’ 
en ‘Overige organisatiekosten’ van de winst- en verlies-
rekening.

De kosten worden verdeeld op basis van de kosten
plaatsmethode welke jaarlijks wordt geactualiseerd 
aan de hand van samenstelling en verdeling van het 
aantal fte’s. Daarnaast worden de Saneringsheffing en 
de Awbijdrage met ingang van het boekjaar 2020 niet 
langer onder de beheerkosten maar onder de ’Overige 
organisatiekosten’. 

Op basis van de stelselwijziging is het eigen vermogen 
per 1 januari 2020 niet herrekend. De vergelijkende 
cijfers over het boekjaar 2019 zijn eveneens niet 
herrekend naar de nieuwe waarderingsgrondslagen.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten overige vorderingen, 
geldmiddelen, leningen en overige financierings-
verplichtingen, afgeleide financiële instrumenten 
(derivaten), handelsschulden en overige te betalen 

posten. In de jaarrekening zijn de volgende categorieën 
financiële instrumenten opgenomen: handelsporte
feuille (financiële activa en financiële verplichtingen), 
gekochte leningen en obligaties, verstrekte leningen en 
overige vorderingen, investeringen in eigenvermogens
instrumenten, overige financiële verplichtingen  
en derivaten.

Financiële activa en financiële verplichtingen worden in 
de balans opgenomen op het moment dat contractuele 
rechten of verplichtingen ten aanzien van dat  
instrument ontstaan. 

Een financieel instrument wordt niet langer in de balans 
opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of 
nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle 
of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot de positie 
aan een derde zijn overgedragen. 

Financiële instrumenten (en afzonderlijke componenten 
van financiële instrumenten) worden in de jaarrekening 
gepresenteerd in overeenstemming met de economische 
realiteit van de contractuele be palingen. Presentatie 
vindt plaats op basis van af  zonderlijke componenten van 
financiële instrumenten als financieel actief, financiële 
verplichting of als eigen vermogen. In financiële en 
niet-financiële contracten kunnen afspraken zijn gemaakt 
die voldoen aan de definitie van derivaten. Een dergelijke 
afspraak wordt afgescheiden van het basiscontract en 
als derivaat verwerkt als zijn economische kenmerken 
en risico’s niet nauw verbonden zijn met de economi
sche kenmerken en risico’s van het basiscontract, een 
afzonderlijk instrument met dezelfde voorwaarden zou 
voldoen aan de definitie van een derivaat, en het samen
gestelde instrument niet wordt gewaardeerd tegen reële 
waarde met verwerking van waardeveranderingen in de 
winstenverliesrekening. 

In contracten besloten financiële instrumenten die 
niet worden gescheiden van het basiscontract, worden 
verwerkt in overeenstemming met het basiscontract.

Van het basiscontract gescheiden derivaten worden, in 
overeenstemming met de waarderingsgrondslag voor 
derivaten waarop geen kostprijs hedge accounting wordt 
toegepast, gewaardeerd tegen kostprijs of lagere reële 
waarde.

Financiële instrumenten worden bij de eerste waardering 
verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio  
en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste 
opname worden meegenomen. Indien echter finan
ciële instrumenten bij de vervolgwaardering worden 
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 
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waardeveranderingen in de winstenverliesrekening, 
worden direct toerekenbare transactiekosten bij de 
eerste waardering direct verwerkt in de winsten 
verliesrekening. 

Na de eerste opname worden financiële instrumenten  
op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Verstrekte leningen en overige vorderingen
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden 
na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs op basis van de effectieverentemethode, 
verminderd met bijzondere waardeverminderingsver
liezen. De effectieve rente en eventuele bijzondere 
waardeverminderingsverliezen worden direct in de 
winstenverliesrekening verwerkt. Aan en verkopen van 
financiële activa die tot de categorie verstrekte leningen 
en overige vorderingen behoren, worden verantwoord 
op de transactiedatum.

Langlopende en kortlopende schulden en overige finan-
ciële verplichtingen
Langlopende en kortlopende schulden en overige 
financiële verplichtingen worden na eerste opname 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis 
van de effectieve-rentemethode. De effectieve rente 
wordt direct in de winstenverliesrekening verwerkt.

De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de 
langlopende schulden worden opgenomen onder kort
lopende schulden.

Afgeleide financiële instrumenten 
Na eerste opname worden afgeleide financiële 
instrumenten gewaardeerd op kostprijs of lagere 
marktwaarde, tenzij hedge accounting onder het kost
prijshedgemodel wordt toegepast. Aan en verkopen  
van afgeleide financiële instrumenten worden  
verantwoord op de transactiedatum.

Indien afgeleide financiële instrumenten of portefeuilles 
van afgeleide financiële instrumenten toebehoren aan 
een subcategorie van financiële instrumenten, worden 
de afgeleide financiële instrumenten na eerste verwer
king gewaardeerd overeenkomstig die subcategorie.

Hedge accounting bij waardering van afgeleide  
instrumenten op kostprijs
Indien kostprijs hedge accounting wordt toegepast 
vindt, zolang het afgeleide instrument betrekking heeft 
op afdekking van het specifieke risico van een toekom
stige transactie die naar verwachting zal plaatsvinden, 
geen herwaardering van dit instrument plaats. Zodra 
de verwachte toekomstige transactie leidt tot verant-

woording in de winstenverliesrekening, wordt het met 
het afgeleide instrument samenhangende resultaat in  
de winstenverliesrekening verwerkt.

Indien de afgedekte positie van een verwachte  
toekomstige transactie leidt tot de opname in de balans 
van een niet-financieel actief of een niet- financiële 
verplichting, wordt de kostprijs van dit actief aangepast 
met de afdekkingsresultaten die nog niet in de 
winstenverliesrekening zijn verwerkt.

Indien de afgedekte positie van een verwachte toekom
stige transactie leidt tot de opname in de balans van 
een financieel actief of een financiële verplichting, 
dan worden de nog niet in de winstenverlies
rekening verwerkte afdekkingsresultaten verwerkt in 
de winstenverliesrekening in de periode(n) dat het 
verkregen actief of de aangegane verplichting van 
invloed is op de winst of het verlies.

Indien afgeleide instrumenten aflopen of worden 
verkocht, wordt de cumulatieve winst die of het 
cumulatieve verlies dat tot dat moment nog niet in de 
winstenverliesrekening was verwerkt, als overlopende 
post in de balans opgenomen, totdat de afgedekte 
transacties plaatsvinden. Indien de transacties naar 
verwachting niet meer plaatsvinden, wordt de cumula
tieve winst of het cumulatieve verlies overgeboekt naar 
de winstenverliesrekening. 

Indien afgeleide instrumenten niet langer voldoen aan de 
voorwaarden voor hedge accounting, maar het financiële 
instrument niet wordt verkocht, wordt ook de hedge 
accounting beëindigd. De vervolgwaardering van het 
financiële instrument is dan tegen kostprijs of lagere 
marktwaarde.

Voorwaarden aan hedge accounting
De toegelaten instelling documenteert de hedgerelaties 
in generieke hedgedocumentatie en toetst periodiek de 
effectiviteit van de hedgerelaties door vast te stellen dat 
er sprake is van een effectieve hedge respectievelijk dat 
er geen sprake is van overhedges. 

De toegelaten instelling bepaalt op elke balansdatum 
de mate van ineffectiviteit van de combinatie van het 
afdekkingsinstrument en de afgedekte positie (de 
hedgerelatie). De mate van ineffectiviteit van de hed ge-
relatie wordt vastgesteld door het vergelijken van de 
kritische kenmerken van het afdekkingsinstrument en de 
afgedekte positie in de hedgerelatie.
Indien de kritische kenmerken, beoordeeld in de context 
van de hedgerelatie, aan elkaar gelijk zijn (geweest), 
is geen sprake (geweest) van ineffectiviteit. Indien de 
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kritische kenmerken, beoordeeld in de context van de 
hedgerelatie, niet aan elkaar gelijk zijn (geweest), is 
sprake (geweest) van ineffectiviteit. In dat geval wordt 
de mate van ineffectiviteit vastgesteld door de veran-
dering in reële waarde van het afdekkingsinstrument te 
vergelijken met de verandering in reële waarde van de 
afgedekte positie. Indien sprake is van een cumulatief 
verlies op de hedgerelatie over de periode vanaf eerste 
verwerking van het afdekkingsinstrument tot aan balans
datum, wordt deze ineffectiviteit (het verlies) direct in  
de winstenverliesrekening verwerkt.

Bijzondere waardeverminderingen financiële activa
Handels en huurdebiteuren die niet individueel onder
hevig zijn gebleken aan bijzondere waardevermindering, 
worden collectief beoordeeld of deze onderhevig zijn aan 
bijzondere waardevermindering. Dit door samen voeging 
van vorderingen met vergelijkbare risicokenmerken. 
Bij de beoordeling van de collectieve waardever min-
dering gebruikt de toegelaten in stellig historische trends 
met betrekking tot de waarschijnlijkheid van het niet 
nakomen van betalingsverplichtingen en de stijging van 
het aantal betalingsachterstanden in de portefeuille. De 
uitkomsten worden bijgesteld als het management van 
de toegelaten instelling van oordeel is dat de huidige 
economische en kredietomstandigheden zodanig zijn 
dat het waarschijnlijk is dat de daadwerkelijke verliezen 
hoger dan wel lager zullen zijn dan historische  
trends suggereren.

De boekwaarde van de vorderingen wordt verminderd  
met de voorziening voor dubieuze debiteuren. Vor  deringen  
die niet incasseerbaar zijn, worden afgeboekt van de 
voorziening. Andere toevoegingen en onttrekkingen aan 
de voorziening worden in de winstenverliesrekening 
verantwoord.

Als in een latere periode de waarde van het actief, 
onderhevig aan een bijzondere waardevermindering, 
stijgt en het herstel objectief in verband kan worden 
gebracht met een gebeurtenis die plaatsvond na de 
opname van het bijzondere waardeverminderings¬ 
verlies, wordt het bedrag uit hoofde van het herstel  
(tot maximaal de oorspronkelijke kostprijs) opgenomen 
in de winstenverliesrekening.

Saldering van financiële instrumenten
Een financieel actief en een financiële verplichting 
worden gesaldeerd als de toegelaten instelling beschikt 
over een deugdelijk juridisch instrument om het  
financiële actief en de financiële verplichting gesaldeerd 
af te wikkelen en de toegelaten instelling het stellige 
voornemen heeft om het saldo als zodanig netto of 
simultaan af te wikkelen.

Als sprake is van een overdracht van een financieel actief 
dat niet voor verwijdering uit de balans in aanmerking 
komt, wordt het overgedragen actief en de daarmee 
samenhangende verplichting niet gesaldeerd.

Vastgoedbeleggingen

DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie

Classificatie
In de Woningwet wordt gebaseerd op het besluit van 
de Europese Commissie van 20 december 2011 onder
scheid gemaakt in diensten van algemeen economisch 
belang (hierna: DAEB) en diensten van niet algemeen 
economisch belang (hierna: NietDAEB). Het vastgoed in 
exploitatie is onderverdeeld naar DAEB- en niet-DAEB-
vastgoed in exploitatie.

DAEB-vastgoed in exploitatie betreffen woningen met 
een gereguleerd huurcontract, het maatschappelijk 
vastgoed en het overige sociale vastgoed. De geregu
leerde woningen betreft woningen met een huur 
onder de liberalisatiegrens en alle woningen met een 
huur daarboven die een gereguleerd contract hebben 
waaronder de woningen die bij aanvang van het 
huurcontract een huur hadden onder de toenmalige 
liberalisatiegrens. 

Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerendgoed 
dat verhuurd wordt aan maatschappelijke organisaties, 
waaronder zorg, welzijns, onderwijs en culturele 
instellingen en dienstverleners conform vermelding in de 
bijlage 3 en 4 bij artikel 49 van het BTIV en artikel 45 van 
de Woningwet. Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie betreft 
het overige vastgoed in exploitatie dat niet onder de 
definitie van DAEB-vastgoed in exploitatie valt.

Waardering bij eerste verwerking
Vastgoed in exploitatie wordt bij de eerste verwerking 
gewaardeerd tegen de verkrijgings of vervaardigings
prijs, inclusief transactiekosten. 

Voor zover verkregen subsidies kwalificeren als inves
teringssubsidie worden deze in mindering gebracht 
op de verkrijgings of vervaardigingsprijs van de vast
goedbelegging. De verkrijgingsprijs omvat de koopsom 
en alle direct toe te rekenen uitgaven. De direct toe 
te rekenen uitgaven bevatten tevens, bijvoorbeeld, de 
juridische advieskosten, overdrachtsbelasting en andere 
transactiekosten. De vervaardigingsprijs omvat de 
aanschaffingskosten van gebruikte grond- en hulpstoffen 
en de overige kosten, die rechtstreeks aan de vervaar
diging kunnen worden toegerekend. Voorts kunnen in  
de vervaardigingskosten worden opgenomen een 
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redelijk deel van de indirecte kosten en de rente op 
schulden over het tijdvak dat aan de vervaardiging kan 
worden toegerekend.

Waardering na eerste verwerking (marktwaarde)
De waardering na eerste verwerking van vastgoed in 
exploitatie vindt op grond van artikel 35 lid 2 van de 
Woningwet plaats tegen actuele waarde waaronder in 
dit verband dient te worden verstaan de marktwaarde, 
overeenkomstig het marktwaardebegrip onderhandse 
verkoopwaarde in verhuurde staat. De waardering tegen 
marktwaarde in verhuurde staat vindt plaats overeen
komstig de methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van 
de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 
(‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2020’). 
De toegelaten instelling past voor het volledige bezit 
de full versie van het Handboek modelmatig waarderen 
marktwaarde toe.

In noot 2 van de toelichting zijn de gehanteerde 
veronderstellingen en uitgangspunten voor de vervolg
waardering tegen marktwaarde in verhuurde staat van 
het DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie nader 
toegelicht.

Waarderingscomplex
Overeenkomstig het ‘Handboek modelmatig waarderen 
marktwaarde’ vindt waardering op marktwaarde in 
verhuurde staat plaats op een specifieke complexindeling 
(het waarderingscomplex) plaats. Elk waarderingscomplex 
bestaat uit vergelijkbare verhuureenheden voor wat 
betreft type eenheid, bouwjaar en locatie. Daarnaast 
is het gehele waarderingscomplex als eenheid aan een 
derde partij te verkopen. Alle verhuureenheden van de 
toegelaten instelling maken deel uit van een waarderings
complex of vormen een afzonderlijk waar deringscomplex.

Uitgaven na eerste verwerking 
De uitgaven na eerste verwerking (de zogeheten na 
investeringen) worden als (onderdeel van) de kostprijs 
van het vastgoed verwerkt, indien er sprake is van een 
verbetering, in overeenstemming met artikel 14a van de 
Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015. 
Onderhoudsuitgaven worden rechtstreeks ten laste van 
de winstenverliesrekening gebracht.

Waardeveranderingen
De waardeveranderingen in vastgoed in exploitatie 
volgend uit de mutatie van actuele waarde van het 
vastgoed in exploitatie worden rechtstreeks ten gunste 
of ten laste van de winstenverliesrekening in de post 
nietgerealiseerde waardeveranderingen vastgoed
portefeuille verantwoord in de periode waarin de 
waardeverandering zich voortdoet.

Herclassificatie vastgoed in exploitatie naar vastgoed in 
ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Herclassificatie van vastgoed in exploitatie naar vastgoed 
in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie vindt 
slechts plaats indien er sprake is van een wijziging van 
het gebruik of het beleid van de toegelaten instelling 
gestaafd door beëindiging van de duurzame exploitatie 
van bestaand vastgoed om nieuw vastgoed te gaan 
ontwikkelen en exploiteren. De feitelijke beëindiging van 
de duurzame exploitatie van het bestaande vastgoed 
is leidend voor herclassificatie. De toegelaten instelling 
definieert deze feitelijke beëindiging als vastgoed in 
exploitatie waarbij sprake is van de sloop van het betref
fende vastgoed.

Indien de toegelaten instelling bestaand vastgoed 
renoveert of ingrijpend verbouwt waarbij geen ontwikke
ling en vervaardiging van een nieuw vastgoed plaatsvindt, 
blijft de toegelaten instelling het vastgoed waarderen en 
classificeren als vastgoed in exploitatie. De toegelaten 
instelling definieert de ontwikkeling en vervaardiging van 
een nieuw vastgoed als de toename en afname van het 
aantal verhuureenheden als direct gevolg van een levens
duurverlengende ingreep (LVI) of ingrijpende verbouwing. 
Er vindt dan geen herclassificatie plaats naar vastgoed in 
ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie. 

De verkrijgingsprijs van het vastgoed ten behoeve van 
de opvolgende waardering in het vastgoed in ontwikke
ling bestemd voor eigen exploitatie vindt plaats tegen 
de marktwaarde in exploitatie op het moment van de 
herclassificatie.

Herclassificatie vastgoed in exploitatie naar voorraden
Herclassificatie van vastgoed in exploitatie naar 
voorraden vindt slechts plaats indien er sprake is van een 
wijziging van het gebruik of het beleid van de toegelaten 
instelling gestaafd door de daadwerkelijke aanvang van 
activiteiten ten behoeve van verkoop van vastgoed dat 
niet meer in exploitatie is. 

Indien de toegelaten instelling besluit vastgoed in 
exploitatie te verkopen, blijft de toegelaten instelling 
het vastgoed waarderen en classificeren als vastgoed in 
exploitatie zolang het vastgoed nog wordt verhuurd. Er 
vindt dan geen herclassificatie plaats naar voorraden.
De verkrijgingsprijs van het vastgoed ten behoeve van de 
opvolgende waardering onder de voorraden geschiedt 
tegen de marktwaarde in exploitatie op het moment van 
de herclassificatie.

Beleidswaarde
Op grond van artikel 15 lid 5 RTIV vermeldt de toege
laten instelling de beleidswaarde (zoals deze jaarlijks aan 
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de Autoriteit Woningcorporaties en het Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw wordt verstrekt) in de toelichting 
van de jaarrekening. Omdat de doelstelling van HW 
Wonen is te voorzien in passende huisvesting voor hen 
die daar niet zelf in kunnen voorzien, zal van de on  
roerende zaken in exploitatie slechts een beperkt deel 
vervreemd worden. Dit betekent dat slechts een deel 
van de in de jaarrekening verantwoorde marktwaarde 
in de toekomst zal worden gerealiseerd. Derhalve wordt 
hier onder de beleidswaarde van de onroerende zaken 
in exploitatie toegelicht. Deze beleidswaarde sluit aan 
op het beleid van HW Wonen en beoogt inzicht te geven 
in de verdiencapaciteit van haar vastgoed uitgaande 
van dit beleid. Onder de beleidswaarde wordt verstaan 
de contante waarde van de aan een actief of samenstel 
van activa (kasstroom genererende eenheden) toe te 
rekenen toekomstige kasstromen uitgaande van het 
beleid van HW Wonen. 

De grondslagen voor de beleidswaarde van het vastgoed 
in exploitatie (zelfstandige en onzelfstandige woongele
genheden) komen overeen met de grondslagen voor de 
bepaling van de marktwaarde, met uitzondering van:

• Voor de gehele woongelegenhedenportefeuille 
toepassen van het doorexploiteerscenario, derhalve 
geen rekening houden met een uitpondscenario en 
geen rekening houden met voorgenomen verkopen 
van vastgoed in exploitatie. De overdrachtskosten 
worden op 0 gezet. Hierbij wordt tevens uitgegaan 
van eeuwigdurende looptijd in de eindwaarde 
(indien fullversie). Ten aanzien van de gehan
teerde exit yield wordt direct aangesloten bij de 
gehanteerde methodiek volgens het ‘Handboek 
modelmatig waarderen marktwaarde’.

• Inrekening van de intern bepaalde streefhuur in 
plaats van de markthuur, vanaf het ingeschatte 
moment van (huurders)mutatie. De streefhuur 
betreft de huur die volgens het beleid van de 
corporatie bij mutatie in rekening wordt gebracht, 
passend binnen de geldende wet en regelgeving, 
feitelijke beklemmingen en prestatieafspraken met 
gemeenten.

• Inrekening van toekomstige onderhoudslasten, 
bepaald overeenkomstig het (onderhouds)beleid 
van de corporatie en het als onderdeel daarvan 
vastgestelde meerjarenonderhoudsprogramma voor 
het vastgoedbezit, in plaats van (instandhouding en 
mutatie)onderhoudsnormen in de markt en zoals 
deze met ingang van het verslagjaar 2020 worden 
verwerkt onder de post lasten onderhoudsactivi
teiten in de winstenverliesrekening.

• Inrekening van toekomstige beheerlasten in plaats 
van marktconforme lasten ter zake. Hieronder 
worden verstaan de directe en indirecte kosten zoals 
die met ingang van het verslagjaar 2020 worden 
verwerkt onder de post Lasten verhuur en beheer
activiteiten en de post Overige directe operationele 
lasten in de winstenverliesrekening verminderd 
met de verhuurderheffing.

De beleidswaarde van BOG/ MOG/ ZOG is gelijk aan de 
marktwaarde en hierbij wordt dus verondersteld dat 
de marktuitgangspunten overeenkomen met de eigen 
beleidsuitgangspunten.

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

Classificatie
Herclassificatie van vastgoed in exploitatie of voorraden 
naar onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 
vindt slechts plaats indien er sprake is van een wijziging 
van het gebruik of het beleid van de toegelaten instel
ling gestaafd door een transactie die niet kwalificeert 
als een verkoop, maar als een financieringstransactie. 
Deze transacties worden afzonderlijk opgenomen onder 
onroerende zaken verkocht onder voorwaarden en de 
(terugkoop)verplichting wordt opgenomen onder de 
(langlopende) schulden onder verplichtingen uit hoofde 
van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden. 

Waardering
De onroerende zaken die in het kader van een regeling 
verkoop onder voorwaarden zijn overgedragen aan een 
derde en waarvoor de toegelaten instelling een terug
kooprecht of plicht kent, worden gewaardeerd op de 
WOZ-waarde onder aftrek van de korting. Een eventuele 
waardevermeerdering of vermindering van de boek
waarde van de onroerende zaken op het moment van de 
herclassificatie wordt verantwoord in de winst-en-ver
liesrekening. 

De actuele waarde na eerste verwerking is de markt
waarde op basis van de regeling verkoop onder 
voorwaarden.

Voor de in de regeling overeengekomen overdrachts
waarde wordt aan de creditzijde van de balans onder 
de langlopende schulden een terugkoopverplichting 
opgenomen. Deze terugkoopverplichting wordt jaarlijks 
gewaardeerd in overeenstemming met de contractvoor
waarden en is een inschatting gebaseerd op de reële 
waardeontwikkeling van het achterliggend actief. 

De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd op 
het bedrag dat HW Wonen verschuldigd zou zijn indien 
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op balansmoment het actief tegen de overeengekomen 
contractvoorwaarden teruggekocht zou moeten worden. 
Eventuele mutaties in deze verplichtingen worden in het 
resultaat verwerkt als ‘Nietgerealiseerde waardeveran
deringen vastgoedportefeuille’.

Waardeveranderingen
De waardeveranderingen in onroerende zaken 
verkocht onder voorwaarden worden rechtstreeks 
in de winstenverliesrekening in de post nietgerea
liseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
verkocht onder voorwaarden verantwoord. De waarde
veranderingen inzake de terugkoopverplichting worden 
rechtstreeks in de winstenverliesrekening in de post 
nietgerealiseerde waardeveranderingen vastgoed
portefeuille verkocht onder voorwaarden verantwoord. 

Herclassificatie van vastgoed in exploitatie en  
onroerende zaken verkocht onder voorwaarden of 
voorraden
Herclassificatie van onroerende zaken verkocht onder 
voorwaarden naar vastgoed in exploitatie of voorraden 
vindt slechts plaats indien sprake is van een wijziging van 
het gebruik of het beleid gestaafd door de terugkoop van 
onder voorwaarden verkochte onroerende zaken die als 
financieringstransactie zijn aangemerkt.

De verkrijgingsprijs van het vastgoed ten behoeve van  
de opvolgende waardering onder vastgoed in exploitatie 
of de voorraden vindt plaats tegen de terugkoopwaarde 
op het moment van de herclassificatie. Een eventuele 
waardevermeerdering of vermindering van de boek
waarde van de onroerende zaken op het moment van 
 de herclassificatie wordt verantwoord in de winst- 
enverliesrekening.

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

Classificatie
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploi
tatie betreft nieuw te ontwikkelen vastgoed en vastgoed 
in ontwikkeling dat bestemd is voor de toekomstige 
verhuur. 

Waardering bij eerste verwerking
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 
wordt bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief transactie
kosten. 

Voor zover verkregen subsidies kwalificeren als inves
teringssubsidie worden deze in mindering gebracht op 
de verkrijgings of vervaardigingsprijs van de vastgoed
belegging. 

De verkrijgingsprijs omvat de koopsom en alle direct 
toe te rekenen uitgaven. De direct toe te rekenen 
uitgaven bevatten tevens, bijvoorbeeld, de juridische 
advieskosten, overdrachtsbelasting en andere transactie
kosten.

De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van 
gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, 
die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden 
toegerekend. Voorts kunnen in de vervaardigingskosten 
worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte 
kosten en de rente op schulden over het tijdvak dat aan 
de vervaardiging kan worden toegerekend.

Voorts wordt rente tijdens de bouw toegerekend aan 
kwalificerende activa. De geactiveerde rente wordt 
berekend tegen de gewogen gemiddelde rentevoet van 
de aangetrokken leningen. 

Voor investeringen in nieuwbouwprojecten waarvoor 
in rechte afdwingbare verplichtingen dan wel feitelijke 
verplichtingen zijn aangegaan, wordt jaarlijks beoordeeld 
of en in hoeverre de investeringen kwalificeren als een 
verlieslatend contract. Zie de grondslag Voorziening 
onrendabele investeringen en herstructureringen voor 
een nadere uitwerking.

Waardering na eerste verwerking
De waardering na eerste verwerking van vastgoed 
in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie vindt 
plaats tegen verkrijgings of vervaardigingsprijs dan wel 
de lagere marktwaarde. Zie de grondslag Voorziening 
onrendabele investeringen en herstructureringen voor 
een nadere uitwerking van de waardering na eerste 
verwerking van het vastgoed in ontwikkeling bestemd 
voor eigen exploitatie. 

Herclassificatie vastgoed in ontwikkeling naar vastgoed 
in exploitatie
Herclassificatie van vastgoed in ontwikkeling bestemd 
voor eigen exploitatie naar vastgoed in exploitatie vindt 
plaats bij aanvang van de duurzame exploitatie van het 
nieuw gerealiseerde vastgoed. De toegelaten instelling 
definieert dit als het moment dat huurders zijn  
gehuisvest. 

De verkrijgingsprijs van het vastgoed ten behoeve van  
de opvolgende waardering in het vastgoed in exploitatie  
vindt plaats tegen de kostprijs van het vastgoed in 
ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie op het 
moment van de herclassificatie onder aftrek van de 
eventueel gevormde voorziening onrendabele investe
ringen en herstructureringen. 
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Materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de 
exploitatie 
Onroerende zaken en roerende zaken ten dienste van 
de exploitatie worden in de balans verwerkt indien 
het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 
voordelen met betrekking tot dat actief zullen toekomen 
aan de toegelaten instelling en de kosten van het actief 
betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. Onroerende 
en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden 
gewaardeerd tegen hun kostprijs, verminderd met 
de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waarde-
verminderingen. 

De kostprijs van de genoemde activa bestaat uit de 
verkrijgings of vervaardigingsprijs en overige kosten om 
de activa op hun plaats en in de staat te krijgen nood
zakelijk voor het beoogde gebruik. De kostprijs van de 
activa die door de toegelaten instelling in eigen beheer 
zijn vervaardigd, bestaat uit de aanschaffingskosten van 
de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten 
die rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de 
vervaardiging. Verder omvat de vervaardigingsprijs een 
redelijk deel van de indirecte kosten en de rente op 
schulden over het tijdvak dat kan worden toegerekend 
aan de vervaardiging van de activa. 

In het geval dat de betaling van de kostprijs van een 
materieel vast actief plaatsvindt op grond van een 
langere dan normale betalingstermijn, wordt de kostprijs 
van het actief gebaseerd op de contante waarde van de 
verplichting. 

In het geval dat materiële vaste activa worden 
verworven in ruil voor een niet-monetair actief, wordt de 
kostprijs van het materieel vast actief bepaald op basis 
van de reële waarde voor zover de ruiltransactie leidt 
tot een wijziging in de economische omstandigheden 
en de reële waarde van het verworven actief of van het 
opgegeven actief op betrouwbare wijze kan worden 
vastgesteld. 

Investeringssubsidies worden in mindering gebracht op 
de kostprijs van de activa waarop de subsidies betrekking 
hebben.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage 
over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op 
basis van de economische levensduur. Op bedrijfs
terreinen en op materiële vaste bedrijfsactiva in 
uitvoering, alsmede vooruitbetalingen op materiële 
vaste activa wordt niet afgeschreven. Afschrijving start 
op het moment dat een actief beschikbaar is voor het 

beoogde gebruik en wordt beëindigd bij buitengebruik
stelling of bij afstoting.

De afschrijvingstermijnen en gevolgde systematiek 
luiden als volgt: 

Grond en terreinen geen afschrijvingen
Kantoorpand lineair 25 jaar
Installaties lineair 25 jaar
Inventaris lineair 10 jaar
Vervoersmiddelen lineair   5 jaar
Overige zaken lineair   5 jaar

De toegelaten instelling bepaalt het af te schrijven 
bedrag zonder rekening te houden met een restwaarde. 

De toegelaten instelling past de componenten
benadering toe voor materiële vaste activa indien de 
belangrijkste bestanddelen van een materieel vast actief 
van elkaar te onderscheiden zijn. Rekening houdend met 
verschillen in gebruiksduur of verwacht gebruikspatroon, 
worden deze bestanddelen afzonderlijk afgeschreven. 

Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd als zij 
de gebruiksduur van het object verlengen en/of leiden 
tot toekomstige prestatie-eenheden met betrekking tot 
het object. 

Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd 
tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

Financiële vaste activa 

Deelnemingen met invloed van betekenis
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het 
zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, 
worden gewaardeerd volgens de vermogensmuta
tiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. 
Indien waardering tegen nettovermogenswaarde niet 
kan plaatsvinden doordat de hiervoor benodigde infor
matie niet kan worden verkregen, wordt de deelneming 
gewaardeerd volgens het zichtbaar eigen vermogen. 
Bij de vaststelling of er sprake is van een deelneming 
waarin de toegelaten instelling invloed van betekenis 
uitoefent op het zakelijke en financiële beleid, wordt het 
geheel van feitelijke omstandigheden en contractuele 
relaties (waaronder eventuele potentiële stemrechten) in 
aanmerking genomen. 
Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden 
de waarderingsgrondslagen van de toegelaten instelling 
gehanteerd.

Indien de deelnemende rechtspersoon een actief of een 
passief overdraagt aan een deelneming die volgens de 
vermogensmutatiemethode wordt gewaardeerd, wordt 
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de winst of het verlies voortvloeiend uit deze overdracht 
naar rato van het relatieve belang dat derden hebben in 
de deelnemingen verwerkt (proportionele resultaatbe
paling). Een verlies dat voortvloeit uit de overdracht van 
vlottende activa of een bijzondere waardevermindering 
van vaste activa wordt wel volledig verwerkt. Resultaten 
op transacties waarbij overdracht van activa en passiva 
tussen de toegelaten instelling en haar deelnemingen en 
tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, 
worden geëlimineerd voor zover deze als niet gereali
seerd kunnen worden beschouwd.

De niet gerealiseerde winst wordt geëlimineerd uit het 
resultaat van de toegelaten instelling. Deze correctie 
wordt verwerkt door eliminatie op het resultaat deel
neming en deze eliminatie in de balans in mindering te 
brengen op de waarde van de deelneming. 

De toegelaten instelling realiseert de geëlimineerde 
winst als gevolg van verkoop aan derden, afschrijvingen 
of door middel van het verantwoorden van een bijzondere 
waardevermindering door de desbetreffende deelneming. 

Deelnemingen met een negatieve nettovermogens
waarde worden op nihil gewaardeerd. Bij deze 
waardering worden ook langlopende vorderingen op de 
deelnemingen meegenomen die feitelijk moeten worden 
gezien als onderdeel van de netto-investering. Dit betreft 
met name leningen waarvan de afwikkeling in de nabije 
toekomst niet is gepland en niet waarschijnlijk is.

Een aandeel in de winst van de deelneming in latere 
jaren wordt pas verwerkt als en voor zover het cumu
latieve niet verwerkte aandeel in het verlies is ingelopen. 
Wanneer de toegelaten instelling echter geheel of ten 
dele garant staat voor de schulden van een deelneming, 
dan wel de feitelijke verplichting heeft de deelneming 
(voor haar aandeel) in staat te stellen tot betaling van 
haar schulden, wordt een voorziening gevormd ter 
grootte van de verwachte betalingen door de toegelaten 
instelling ten behoeve van de deelneming. 

Overige financiële vaste activa
Vorderingen op nietgeconsolideerde deelnemingen 
worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde, 
vermeerderd met direct toerekenbare transactiekosten. 
Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd 
tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de 
effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere 
waardeverminderingsverliezen.

De grondslagen voor de overige financiële vaste activa 
zijn verder opgenomen onder het hoofd Financiële 
instrumenten. 

Dividenden worden verantwoord in de periode waarin 
zij betaalbaar worden gesteld. Dividenden van deelne
mingen die worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, 
worden verantwoord als opbrengst. 

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Voor materiële vaste activa wordt op iedere balansdatum 
beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa onder
hevig zijn aan bijzondere waardevermin deringen. Als 
dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare 
waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde 
is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengst
waarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde 
te schatten voor een individueel actief, wordt de reali
seerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende 
eenheid waartoe het actief behoort.

Wanneer de boekwaarde van een actief (of een 
kasstroomgenererende eenheid) hoger is dan de 
realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardever
minderingsverlies verantwoord voor het verschil tussen 
de boekwaarde en de realiseerbare waarde. 

Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er 
enige indicatie is dat een in eerdere jaren verantwoord 
bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. 
Als een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de 
realiseerbare waarde van het betreffende actief (of 
kasstroomgenererende eenheid) geschat.

Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder 
waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als sprake 
is van een wijziging van de gehanteerde schattingen 
bij het bepalen van de realiseerbare waarde sinds de 
verantwoording van het laatste bijzonder waardever
minderingsverlies. In dat geval wordt de boekwaarde 
van het actief (of een kasstroomgenererende eenheid) 
opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde, maar 
niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na 
afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen bijzonder 
waardeverminderingsverlies voor het actief (of een 
kasstroomgenererende eenheid) zou zijn verantwoord.

Voorraden

Vastgoed bestemd voor de verkoop
De voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop betreft 
opgeleverd vastgoed en bestaand vastgoed beschikbaar 
en bestemd voor de verkoop dat ultimo boekjaar nog niet 
is verkocht. Vastgoed bestemd voor de verkoop wordt 
gewaardeerd tegen de bestede kosten en toegerekende 
kosten van het werkapparaat uit hoofde van voorberei
ding, toezicht en directievoering, inclusief geactiveerde 
rente, dan wel lager verwachte opbrengstwaarde. 
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De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder 
aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de 
bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening 
gehouden met de incourantheid van de voorraden.

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop 
betreft investeringen in bouwterreinen en bouwwerken 
voor eigen rekening en risico bestemd voor de verkoop. 
Op het moment dat grond- en ontwikkelposities 
daadwerkelijk in ontwikkeling worden genomen voor 
vastgoed bestemd voor de verkoop vindt overheveling 
plaats van voorraad grond- en ontwikkelposities naar 
vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop. De 
investeringen worden bij aanvang van de daadwerkelijke 
ontwikkeling als vastgoed in ontwikkeling bestemd voor 
de verkoop geclassificeerd. Op het moment dat voor 
eenheid een verkoopcontract door de toegelaten instel
ling en koper is ondertekent worden de op deze eenheid 
betrekking hebbende investeringen als onderhanden 
projecten geclassificeerd. 

In de waardering van vastgoed in ontwikkeling bestemd 
voor de verkoop worden de kosten die direct betrekking 
hebben op het project (zoals personeelskosten voor 
werknemers direct werkzaam aan het project, kosten 
van grond en terreinen), de kosten die toerekenbaar zijn 
aan projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar 
zijn aan het project (onder meer verzekeringskosten, 
kosten van ontwerp en technische assistentie en rente 
op schulden over het tijdvak dat aan het project kan 
worden toegerekend) en andere kosten die contractueel 
aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend, 
begrepen. Verwachte verliezen op vastgoed in ontwikke
ling bestemd voor de verkoop worden onmiddellijk in de 
winstenverliesrekening als last verwerkt.

Overige voorraden

Voorraad materialen
De voorraad materialen wordt gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs of lagere opbrengstwaarde. Handels
kortingen, rabatten en soortgelijke (te) ontvangen 
vergoedingen met betrekking tot de inkoop van 
voorraden worden in mindering gebracht op de ver 
krijgingsprijs

Voorraad grond- en ontwikkelposities 
De voorraad grond- en ontwikkelposities wordt gewaar
deerd tegen verkrijgingsprijs en bijkomende kosten. Op 
het moment dat grond- en ontwikkelposities daadwerke
lijk in ontwikkeling worden genomen vindt overheveling 
plaats naar vastgoed in ontwikkeling bestemd voor 
eigen exploitatie of vastgoed in ontwikkeling bestemd 

voor de verkoop. Als de grond- en ontwikkelposities 
een zodanige waardevermindering ondergaan dat de 
opbrengstwaarde lager is dan de geactiveerde kosten, 
dan wordt deze waardevermindering ten laste van het 
resultaat verantwoord. Hiertoe wordt de waarde van de 
grond- en ontwikkelposities periodiek getoetst aan de 
marktwaarde.

Herclassificatie van voorraden naar vastgoedbeleggingen
Herclassificatie van vastgoed onder voorraden naar vast
goedbeleggingen vindt slechts plaats indien er sprake is 
van een wijziging van het gebruik of het beleid van de 
toegelaten instelling gestaafd door:

• daadwerkelijke aanvang van de duurzame exploitatie 
(vastgoedbeleggingen in exploitatie);

• verkoop onder voorwaarden van vastgoed waarbij 
de transactie kwalificeert als financieringstransactie 
(onroerende zaken verkocht onder voorwaarden);

• daadwerkelijk in ontwikkeling nemen van onroe
rende zaken bestemd voor de verhuur (vastgoed in 
ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie).

De verkrijgingsprijs van de voorraad in de opvolgende 
waardering onder vastgoedbeleggingen geschiedt tegen 
de kostprijs van de voorraad dan wel lager verwachte 
opbrengstwaarde op het moment van de herclassificatie.

Onderhanden projecten
De post onderhanden projecten bestaat uit het saldo 
van gerealiseerde projectkosten, toegerekende winst, 
verwerkte verliezen en reeds gedeclareerde termijnen.

In de waardering van onderhanden projecten worden de 
kosten die direct betrekking hebben op het project (zoals 
personeelskosten voor werknemers direct werkzaam aan 
het project, kosten van constructiematerialen, kosten 
van grond en terreinen en afschrijving van installaties en 
uitrusting die bij de uitvoering van het project worden 
gebruikt), de kosten die toerekenbaar zijn aan project
activiteiten in het algemeen en toewijsbaar zijn aan het 
project (onder meer verzekeringskosten, kosten van 
ontwerp en technische assistentie en overheadkosten 
van projectactiviteiten en rente op schulden over het 
tijdvak dat aan het project kan worden toegerekend) en 
andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever 
kunnen worden toegerekend, begrepen.

De toerekening van opbrengsten, kosten en winst neming 
op onderhanden projecten geschiedt naar rato van 
de verrichte prestaties bij de uitvoering van het werk 
(‘percentage of completion’-methode). De mate waarin 
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prestaties van een onderhanden project zijn verricht 
wordt bepaald aan de hand van de tot de balansdatum 
gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte 
totale projectkosten. Verwerking vindt plaats zodra een 
betrouwbare schatting kan worden gemaakt van het 
resultaat van een onderhanden project.

Het resultaat van een aanneemcontract kan betrouw
baar worden ingeschat als de totale projectopbrengsten, 
de vereiste projectkosten om het project af te maken 
en de mate waarin het onderhanden project is voltooid 
betrouwbaar kunnen worden vastgesteld, het waarschijn
lijk is dat de economische voordelen naar de toegelaten 
instelling zullen toevloeien en de aan het onderhanden 
project toe te rekenen projectkosten duidelijk te onder
scheiden zijn en op betrouwbare wijze te bepalen zijn.

Indien het resultaat van een onderhanden project niet 
betrouwbaar kan worden ingeschat, worden de projec
topbrengsten slechts verwerkt in de winsten 
verliesrekening tot het bedrag van de gemaakte project
kosten dat waarschijnlijk kan worden verhaald.  
De projectkosten worden verwerkt in de winsten 
verliesrekening in de periode waarin ze zijn gemaakt.

Onder projectopbrengsten wordt verstaan de in het 
contract overeengekomen opbrengsten vermeerderd 
met eventuele opbrengsten op grond van meer of 
minderwerk, claims en vergoedingen, indien en voor 
zover het waarschijnlijk is dat de opbrengsten zullen 
worden gerealiseerd en betrouwbaar kunnen worden 
bepaald. De projectopbrengsten worden bepaald op de 
reële waarde van de tegenprestaties die is of zal worden 
ontvangen.

Uitgaven die verband houden met projectkosten die 
na de balansdatum tot te verrichten prestaties leiden, 
worden als onderdeel van de voorraden (onderhanden 
werk of vooruitbetalingen)/ overlopende activa verwerkt 
indien het waarschijnlijk is dat ze in een volgende 
periode zullen leiden tot opbrengsten. Verwerking 
van de projectkosten in de winstenverliesrekening 
vindt plaats als de prestaties in het project worden 
geleverd en zijn gerealiseerd. Verwachte verliezen op 
onderhanden projecten worden onmiddellijk in de 
winstenverliesrekening verwerkt. Het bedrag van het 
verlies wordt bepaald ongeacht of het project reeds is 
aangevangen, het stadium van realisatie van het project 
of het bedrag aan winst dat wordt verwacht op andere, 
niet gerelateerde projecten.

Vorderingen
De grondslagen voor de waardering van vorderingen zijn 
beschreven onder het hoofd Financiële instrumenten.

Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale 
waarde. Indien liquide middelen niet ter vrije beschikking 
staan, wordt hiermee rekening gehouden bij de waarde
ring.

Liquide middelen die naar verwachting langer dan 12 
maanden niet ter beschikking staan van de toegelaten 
instelling, worden gerubriceerd als financiële vaste 
activa. 

Eigen vermogen
Financiële instrumenten die op grond van de 
economische realiteit worden aangemerkt als eigen
vermogensinstrumenten, worden gepresenteerd onder 
het eigen vermogen. Uitkeringen aan houders van 
deze instrumenten worden in mindering op het eigen 
vermogen gebracht na aftrek van eventueel hiermee 
verband houdend voordeel uit hoofde van belasting naar 
de winst.

Financiële instrumenten die op grond van de econo
mische realiteit worden aangemerkt als een financiële 
verplichting, worden gepresenteerd onder schulden. 
Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot 
deze financiële instrumenten worden in de winst-en-ver
liesrekening verantwoord als kosten of opbrengsten.

Herwaarderingsreserve
Een herwaarderingsreserve wordt gevormd op waarde
ringscomplexniveau voor het positieve verschil tussen de 
marktwaarde van activa en de boekwaarde op basis van 
de verkrijgings of vervaardigingsprijs, zonder rekening te 
houden met enige afschrijving of waardevermindering.
In de herwaarderingsreserve worden de ongerealiseerde 
waardevermeerderingen van de onroerende zaken in 
exploitatie opgenomen. Er is sprake van een ongerea
liseerde waardevermeerdering indien de marktwaarde 
van een waarderingscomplex op balansdatum hoger is 
dan de boekwaarde op basis van de verkrijgingsprijs of 
vervaardigingsprijs, zonder rekening te houden met 
enige afschrijving of waardevermindering.

Ongerealiseerde waardeverminderingen op waarderings
complexniveau worden op de herwaarderingsreserve in 
mindering gebracht tot zover de boekwaarde op basis 
van marktwaarde hoger is dan de boekwaarde op basis 
van verkrijgings of vervaardigingsprijs. 

De herwaarderingsreserve wordt gevormd ten laste van 
de overige reserves.

Het gerealiseerde deel van de herwaarderingsreserve 
van op marktwaarde gewaardeerde onroerende zaken in 
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exploitatie wordt rechtstreeks ten gunste van de overige 
reserves verantwoord. 

Bij de bepaling van de herwaarderingsreserve wordt 
geen bedrag voor latente belastingverplichtingen in 
mindering gebracht. Voor een nadere toelichting op de 
waardering van deze latente belastingverplichting wordt 
verwezen naar de toelichting op deze post.

Voorzieningen 

Algemeen
Een voorziening wordt in de balans opgenomen wanneer 
er sprake is van:

• een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die 
het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden;

• waarvan een betrouwbare schatting kan worden 
gemaakt; en

• het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die 
verplichting een uitstroom van middelen nodig is.

Rechten en verplichtingen voortvloeiend uit eenzelfde 
overeenkomst worden niet in de balans opgenomen 
indien en voor zover noch de toegelaten instelling noch 
de tegenpartij heeft gepresteerd. Opname in de balans 
geschiedt wanneer de nog te ontvangen respectievelijk 
te leveren prestatie en tegenprestatie niet (meer) met 
elkaar in evenwicht zijn en dit voor de toegelaten instel
ling nadelige gevolgen heeft. 

Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn 
om een voorziening af te wikkelen waarschijnlijk geheel 
of gedeeltelijk door een derde worden vergoed bij 
afwikkeling van de voorziening, wordt de vergoeding als 
afzonderlijk actief gepresenteerd.

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante 
waarde van de beste schatting van de uitgaven die naar 
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en 
verliezen af te wikkelen.

Voorzieningen onrendabele investeringen en 
herstructureringen
Voor toekomstige investeringen in bestaande complexen 
(vastgoed in exploitatie) en nieuwbouwprojecten 
(vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploi
tatie), waarvoor in rechte afdwingbare verplichtingen 
dan wel feitelijke verplichtingen zijn aangegaan, wordt 
beoordeeld of en in hoeverre de investeringen kwalifi
ceren als een verlieslatend contract.

In het geval per balansdatum sprake is van in rechte 
afdwingbare dan wel feitelijke investeringsverplichtingen 
voor toekomstige investeringen in bestaande complexen 
waarbij de verwachte uitgaven van de investering hoger 
zijn dan de verwachte stijging van de marktwaarde van 
het complex als gevolg van de investering, wordt het 
verschil (onrendabele deel) eerst in mindering gebracht 
op de reeds gedane uitgaven met betrekking tot een 
investering in bestaand vastgoed onder de post Vastgoed 
in exploitatie en wordt voor het resterende bedrag een 
voorziening gevormd voor onrendabele investeringen en 
herstructureringen.

In het geval per balansdatum sprake is van in rechte 
afdwingbare dan wel feitelijke investeringsverplichtingen 
voor toekomstige investeringen in nieuwbouwprojecten 
waarbij de geschatte kostprijs van het project in ontwik
keling hoger is dan de geschatte marktwaarde van het te 
ontwikkelen nieuwbouwproject bij oplevering, wordt het 
verschil (onrendabele deel) eerst in mindering gebracht 
op de reeds gedane uitgaven met betrekking tot een 
investering in vastgoed in ontwikkeling bestemd voor 
eigen exploitatie en wordt voor het resterende bedrag 
een voorziening gevormd voor onrendabele inves
teringen en herstructureringen.

Voornoemde verplichtingen worden in de jaar rekening 
verwerkt op het moment dat deze kunnen worden 
gekwalificeerd als ‘intern geformaliseerd en extern gecom
municeerd’. Hiervan is sprake wanneer uitingen door 
de toegelaten instelling zijn gedaan richting huurders, 
gemeenten en overige stakeholders aangaande verplich
tingen inzake investeringen in bestaande complexen 
en nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is 
gekoppeld aan het besluit ‘Definitief Ontwerp’ in het 
besluitvormingsproces van de toegelaten instelling.

De afwaardering van de bestede kosten tot nihil en de 
terugname van in het verleden verwerkte afwaarderingen 
onder de posten vastgoed in exploitatie respectievelijk 
vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 
alsmede de dotaties en onttrekkingen aan de voorziening 
onrendabele investeringen en herstructureringen worden 
verantwoord onder de post overige waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille.

Overige voorzieningen
De overige voorzieningen worden hieronder nader 
gespecificeerd.

Voorziening pensioenen
 Zie de grondslag Personeelsbeloningen voor de verwer
king van pensioenregelingen.
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Voorziening in verband met deelnemingen
De voorziening in verband met deelnemingen heeft 
betrekking op deelnemingen met een negatieve netto
vermogenswaarde. Zie de grondslagen onder het hoofd 
Financiële vaste activa.

Jubileumvoorziening
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor 
toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft 
het geschatte bedrag van de in de toekomst uit te keren 
jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op 
gedane toezeggingen, blijfkansen en leeftijden.

Voorziening loopbaanontwikkeling
Conform de gemaakte afspraken in de CAO Woon diensten 
is er per werknemer langer dan vijf jaar in dienst per 1 
januari 2010, een individueel loopbaanontwikkelbudget 
vastgesteld van € 4.500 voor de periode 1 januari 2010 
tot en met 31 december 2014. Voor werknemers korter 
dan vijf jaar in dienst per 1 januari 2010 wordt het loop
baanontwikkelbudget naar rato vastgesteld. Voor de 
berekening van het loopbaanontwikkelbudget wordt 
rekening gehouden met de parttime factor. De jaarlijkse 
geoormerkte uitgaven aan opleidingskosten worden op de 
voorziening in mindering gebracht.

Het loopbaanontwikkelingsbudget uit de periode 1 januari 
2010 tot en met 31 december 2014 dat in die periode niet 
is besteed, blijft staan. Het ontstaan van nieuwe rechten 
op het loopbaanontwikkelingsbudget vindt vanaf 1 januari 
2015 plaats conform artikel 10.5 van de CAO.

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

Voor de post verplichtingen uit hoofde van onroerende 
zaken verkocht onder voorwaarden wordt verwezen naar 
hetgeen onder de post onroerende zaken verkocht onder 
voorwaarden is opgenomen.

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

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille

Huuropbrengsten
Hieronder zijn opgenomen de opbrengsten voortvloeiend 
uit de met huurders gesloten huurovereenkomsten 
(exclusief de inbegrepen servicedienst). De huren worden 
jaarlijks binnen de wettelijke kaders gewijzigd in overeen
stemming met het huurbeleid van de toegelaten instelling. 
Huuropbrengsten en vergoedingen ter stimulering van 

het sluiten van huurovereen komsten worden lineair in de 
winstenverliesrekening opgenomen op basis van de duur 
van de huurovereenkomst. 

De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege 
gebonden aan een maximum. 

Opbrengsten en lasten servicecontracten
Dit betreffen ontvangen bedragen van huurders op basis 
van afgesloten servicecontracten welke integraal deel 
uitmaken van huurcontracten ter dekking van gemaakte 
servicekosten. Jaarlijks vindt verrekening plaats op 
basis van de daadwerkelijke bestedingen. De kosten die 
worden gegenereerd uit de (op de huurexploitatie) afge
sloten servicecontracten worden verantwoord onder de 
lasten servicecontracten.

Overheidsbijdragen
Subsidies ter compensatie van door de toegelaten 
instelling gemaakte kosten worden systematisch als 
opbrengsten in de winstenverliesrekening opgenomen 
in dezelfde periode als die waarin de kosten worden 
gemaakt. Subsidies ter compensatie van de toegelaten 
instelling voor de kosten van een actief worden sys -
tematisch in de winst-en-verliesrekening opgenomen 
gedurende de gebruiksduur van het actief.

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de 
winstenverliesrekening van het jaar gebracht ten 
laste waarvan de gesubsidieerde bestedingen komen 
of waarin de opbrengsten zijn gederfd of het exploi-
tatietekort zich heeft voorgedaan. De vooruit ontvangen 
bedragen (zowel kort als langlopend) worden onder de 
overlopende passiva opgenomen.

Verkregen ontwikkelingskredieten worden in mindering 
gebracht op de ontwikkelingskosten. Indien terug
betaling van het ontwikkelingskrediet dient plaats te 
vinden, worden de terugbetalingen en de rente daarover 
verwerkt als kosten van de omzet.

Investeringssubsidies worden in mindering gebracht op 
het geïnvesteerde bedrag. 

Indien een premie ingevolge een investeringsregeling/ 
eenmalige investeringsaftrek wordt beschouwd als een 
belastingfaciliteit, dan wordt het recht daarop in het jaar 
waarin daaraan voor het eerst een waarde kan worden 
toegekend ineens ten gunste van de post belastingen in 
de winstenverliesrekening gebracht.

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten
Onder deze categorie worden de directe en indirecte 
kosten verantwoord die rechtstreeks zijn te relateren 



58 - J A A RV ER S L AG 2020

aan de verhuur- en beheeractiviteiten. Dit betreft onder 
andere lonen en salarissen voor personeel dat primair 
bezig is met de exploitatie van het vastgoed (bijvoor
beeld huurconsulenten/opzichters). De indirecte kosten 
worden met behulp van een verdeelstaat toegerekend 
aan deze categorie. Zie de grondslag Toegerekende 
organisatie- en financieringskosten voor de gehanteerde 
methoden en veronderstellingen voor bepaling van de 
verdeelstaat.

Lasten onderhoudsactiviteiten
Onder deze post worden alle directe en indirecte aan het 
verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud aan 
het vastgoed in exploitatie verantwoord. Van toereken
baarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden 
in het verslagjaar hebben plaatsgevonden. Onder deze 
post worden de kosten ten behoeve van planmatig 
onderhoud, mutatieonderhoud, klachtenonderhoud en 
contractonderhoud verantwoord. 

De onderhoudsuitgaven betreffen de uitgaven om een 
verhuurbare eenheid dan wel een complex in dezelfde 
technische en bouwkundige staat te houden, als waarin 
het zich op de peildatum (einde boekjaar) bevindt, 
rekening houdend met het effect van onderhoudscycli, 
zo nodig na het verhelpen van achterstallig onderhoud 
indien dit aanwezig is. 

De lasten van onderhoud onderscheiden zich van acti
veerbare kosten door het feit dat er geen sprake is van 
een verbetering, in overeenstemming met de definities 
inzake onderhoud en beheer zoals opgenomen in bijlage 
2 bij artikel 14a lid 1 RTIV.

De onderhoudscomponent en reservefondscomponent 
van de jaarlijkse VVEbijdrage worden direct ten laste 
van de winstenverliesrekening gebracht.

De indirecte kosten worden met behulp van een verdeel
staat toegerekend aan deze categorie. Zie de grondslag 
Toegerekende organisatie- en financieringskosten voor 
de gehanteerde methoden en veronderstellingen voor 
bepaling van de verdeelstaat. 

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
De kosten die samenhangen met verhuren, beheren en 
onderhouden van het vastgoed in exploitatie worden 
verantwoord onder de hierboven genoemde subcatego
rieën. Naast deze (veelal) direct aan de sub activiteiten 
te relateren kosten brengt het vastgoed in exploitatie 
ook andere kosten met zich mee die niet direct te 
relateren zijn aan de subactiviteiten verhuren, beheren 
en onderhouden. Dit zijn echter wel kosten die worden 

veroorzaakt door het in eigendom hebben van vastgoed 
in exploitatie. Deze kosten worden verantwoord als 
overige directe operationele lasten exploitatie bezit. 

Nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling
De post nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 
betreft het saldo van de omzet onderhanden projecten, 
de lasten onderhanden projecten, toegerekende 
organisatiekosten en toegerekende financieringskosten. 
De omzet en lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling 
worden conform de grondslagen onder onderhanden 
projecten verantwoord. 

Netto gerealiseerd resultaat verkoop 
vastgoedportefeuille

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
De verkoopopbrengst vastgoedportefeuille betreft 
het saldo van de gerealiseerde verkoopopbrengst op 
verkopen uit bestaand bezit en verkopen uit voorraad 
minus de gemaakte direct toerekenbare verkoopkosten. 

Verkoopopbrengsten uit de verkoop van onroerende 
zaken worden in de winstenverliesrekening verwerkt 
wanneer de belangrijke risico’s en voordelen van 
eigendom aan de koper zijn overgedragen, het bedrag 
van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden 
bepaald, de inning van de verschuldigde vergoeding 
waarschijnlijk is, de hiermee verband houdende kosten 
betrouwbaar kunnen worden ingeschat en er geen 
sprake is van aanhoudende managementbetrokkenheid 
bij de onroerende zaken. De overdracht van de risico’s 
en voordelen is op het moment van juridische levering 
(passeren transportakte).

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
De boekwaarde van het verkochte vastgoed dient per 
verkoopdatum te worden verwerkt in de winstenver
liesrekening. 

Bij verkoop uit bestaand bezit betreft dit de markt
waarde van vastgoed in exploitatie op basis van het 
Handboek modelmatig waarderen marktwaarde.

Bij verkoop uit voorraad betreft dit de bestede kosten en 
toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde 
van voorbereiding, toezicht en directievoering, inclusief 
geactiveerde rente, dan wel lager verwachte opbrengst
waarde op het moment van verkoop.

Toegerekende organisatiekosten
De toerekening van de indirecte kosten aan de 
onderscheiden onderdelen van de functionele 
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winstenverliesrekening gebeurt op basis van verdeel
sleutels. De belangrijkste indirecte kosten betreffen 
personeelsbeloningen, afschrijvingen op onroerende en 
roerende zaken ten dienste van de exploitatie en overige 
niet directe bedrijfskosten.

Afhankelijk van de aard van de afdeling worden de lasten 
toegerekend aan een bepaalde activiteit. 

Personeelsbeloningen
De beloningen van het personeel worden als last 
in de winstenverliesrekening verantwoord in de 
periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, 
voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de 
balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen 
de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het 
meerdere opgenomen als een overlopend actief voor 
zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het 
personeel of van verrekening met toekomstige betalingen 
door de toegelaten instelling.

Voor de beloningen met opbouw van rechten, sabbatical 
leave, winstdelingen en bonussen worden de verwachte 
lasten gedurende het dienstverband in aanmerking 
genomen. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit 
levensloopregelingen worden in aanmerking genomen 
in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. 
Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden 
ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-ver
liesrekening gebracht.

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen 
rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling 
in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de 
verwachte lasten verantwoord in de periode waarover 
deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum 
bestaande verplichtingen tot het in de toekomst door
betalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) 
aan personeelsleden die op balansdatum naar  
verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in 
staat zijn om werkzaamheden te verrichten door 
ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening 
opgenomen.

De verantwoorde verplichting betreft de beste 
schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om 
de des  betreffende verplichting op balansdatum 
af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op 
contractuele afspraken met personeelsleden (cao en 
individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen  
aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste 
respectievelijk ten gunste van de winstenverlies
rekening gebracht.

Voor arbeidsongeschiktheidsrisico’s die zijn verzekerd 
wordt een voorziening getroffen voor het in de 
toekomst te betalen deel van de verzekeringspremie 
dat rechtstreeks toe te rekenen is aan het individuele 
schadeverleden van de toegelaten instelling. Als geen 
betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de 
omvang van het in de toekomst te betalen deel van de 
verzekeringspremies dat rechtstreeks is toe te rekenen 
aan het individuele schadeverleden van de rechts
persoon, wordt geen voorziening opgenomen.

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

Indien op basis van de uitvoeringsovereenkomst met 
betrekking tot een bedrijfstakpensioenregeling per 
balansdatum een verplichting bestaat, wordt een 
voorziening gevormd als het waarschijnlijk is dat de 
aanwending van een maatregelenpakket, dat nodig is 
voor het herstel van de per balansdatum bestaande 
dekkingsgraad, zal leiden tot een uitstroom van 
middelen en de omvang daarvan betrouwbaar kan 
worden geschat.

Indien sprake is van aanpassingen van de per balans
datum opgebouwde aanspraken die voortvloeien uit 
toekomstige salarisverhogingen die per balansdatum 
reeds zijn toegezegd en die voor rekening van de toege
laten instelling komen wordt hiervoor een voorziening 
gevormd.

Verder wordt op balansdatum een voorziening 
opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen 
ten opzichte van het fonds en de werknemers, indien 
het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die 
verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaats
vinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar 
kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van ad   di
tionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand 
van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de 
pensioenovereenkomst met de werknemers en andere 
(expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werk-
nemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen 
de beste schatting van de contante waarde van de 
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op 
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balansdatum af te wikkelen. De disconteringsvoet vóór 
belasting geeft de actuele marktrente per balansdatum 
van hoogwaardige ondernemingsobligaties/ rendement 
op staatsleningen weer; de risico’s waarmee bij het 
schatten van de toekomstige uitgaven reeds rekening is 
gehouden worden hierin niet betrokken.

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

Ontslagvergoedingen
Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden 
toegekend in ruil voor de beëindiging van het dienst
verband. Een uitkering als gevolg van ontslag wordt 
als verplichting en als last verwerkt als de toegelaten 
in   stelling zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft 
verbonden tot betaling van een ontslagvergoeding. Als 
het ontslag onderdeel is van een reorganisatie, worden 
de kosten van de ontslagvergoeding opgenomen in een 
reorganisatievergoeding. 

Ontslagvergoedingen worden gewaardeerd met 
inachtneming van de aard van de vergoeding. Als de 
ontslagvergoeding een verbetering is van de beloningen 
na afloop van het dienstverband, vindt waardering plaats 
volgens dezelfde grondslagen als die welke worden 
toegepast voor pensioenregelingen. Andere ontslagver
goedingen worden gewaardeerd op basis van de beste 
schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 
verplichting af te wikkelen.

Leasing
De toegelaten instelling kan operationele leasecon
tracten afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij de 
voor en nadelen verbonden aan het eigendom van het 
leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de lessee 
worden gedragen, wordt aangemerkt als een financiële 
lease. Alle andere leaseovereenkomsten classificeren 
als operationele leases. Bij de leaseclassificatie is de 
economische realiteit van de transactie bepalend en niet 
zozeer de juridische vorm. Classificatie van de lease vindt 
plaats op het tijdstip van het aangaan van de betreffende 
leaseovereenkomst.

Operationele lease
Als de toegelaten instelling optreedt als lessee in 
een operationele lease, wordt het leaseobject niet 
geactiveerd. Vergoedingen die worden ontvangen 
als stimulering voor het afsluiten van een overeen
komst worden verwerkt als een vermindering van de 

leasekosten over de leaseperiode. Leasebetalingen 
en vergoedingen inzake operationele leases worden 
lineair over de leaseperiode ten laste respectievelijk ten 
gunste van de winstenverliesrekening gebracht, tenzij 
een andere toerekeningsystematiek meer representa
tief is voor het patroon van de met het leaseobject te 
verkrijgen voordelen.

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
Dit betreffen waardeverminderingen, en eventueel een 
terugname hiervan, die gedurende het verslagjaar zijn 
ontstaan vanuit aangegane in rechte afdwingbare en 
feitelijke verplichtingen met betrekking tot (toekomstige) 
investeringen in bestaande complexen en nieuwbouw
projecten. Het betreft hier de investeringen op de posten 
DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie, vastgoed in 
ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie en vastgoed 
in ontwikkeling bestemd voor de verkoop. Onder de  
post zijn tevens de waardeverminderingen en eventueel 
een terugname hiervan met betrekking tot grond en 
ontwikkelposities opgenomen. 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen  
vastgoedportefeuille
Dit betreft de jaarlijkse mutatie van de actuele waarde 
van het vastgoed in exploitatie (exclusief het effect 
van onrendabele investeringen) die gewaardeerd zijn 
tegen marktwaarde in verhuurde staat op basis van het 
Handboek modelmatig waarderen marktwaarde.

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen  
vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden
Dit betreft de jaarlijkse mutatie van de actuele waarde 
van het vastgoed verkocht onder voorwaarden en de 
waardeverandering van de verplichtingen uit hoofde van 
onroerende zaken verkocht onder voorwaarden.

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen  
vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop
Dit betreft de winsten of mogelijke verliezen, die 
ontstaan door een wijziging in de waarde van de 
vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop in het 
verslagjaar. Dit betreffen derhalve de (markt)waarde
veranderingen die samenhangen met de balanspost 
vastgoed bestemd voor de verkoop.

Leefbaarheid
De hieronder verantwoorde kosten betreffen kosten van 
fysieke ingrepen, niet zijnde investeringen, die de leef
baarheid in buurten en wijken ten goede moeten komen. 
Tevens worden hieronder kosten van personeel verant
woord die zich specifiek met leefbaarheid bezighouden.
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De indirecte kosten worden met behulp van een verdeel
staat toegerekend aan deze categorie. Zie de grondslag 
Toegerekende organisatie- en financieringskosten voor 
de gehanteerde methoden en veronderstellingen voor 
bepaling van de verdeelstaat.

Financiële baten en lasten

Wijzigingen in de waarde van financiële vaste activa en 
van effecten die niet tot de vlottende activa behoren
Zie de grondslag Financiële instrumenten voor de 
verwerking van de wijzigingen in de waarde van  
financiële vaste activa en van de effecten die niet tot  
de vlottende activa behoren.

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten en 
rentelasten en soortgelijke kosten
Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe 
zij behoren, rekening houdend met de effectieve 
rentevoet van de desbetreffende actiefpost. Rentelasten 
en soortgelijke lasten worden verantwoord in de periode 
waartoe zij behoren.

Agio, disagio en aflossingspremies worden verantwoord 
als rentelast in de periode waartoe zij behoren. De toe 
rekening van deze rentelast en de rentevergoeding over 
de lening is de effectieve rente die in de winst-en-ver
liesrekening wordt verwerkt. In de balans is (per saldo) 
de amortisatiewaarde van de schuld(en) verwerkt. 
De nog niet in de winstenverliesrekening verwerkte 
bedragen van het agio en de al in de winstenverlies
rekening verwerkte aflossingspremies worden verwerkt 
als verhoging van de schuld(en) waarop ze betrekking 
hebben. De nog niet in de winstenverliesrekening 
verwerkte bedragen van het disagio worden verwerkt als 
verlaging van de schuld(en) waarop ze betrekking hebben.

De meerkosten verbonden aan het gebruik van meer 
dan gebruikelijk leverancierskrediet worden als rentelast 
verantwoord.

Rente op schulden behorende bij een actief waarvoor 
noodzakelijkerwijs een aanmerkelijke hoeveelheid tijd 
benodigd is om het gebruiksklaar of verkoop klaar te 
maken (kwalificerende activa) wordt in de vervaar-
digingsprijs van een actief opgenomen, indien de aan 
die actiefpost verbonden toekomstige voordelen naar 
verwachting voldoende groot zullen zijn om de boek
waarde van die post inclusief de toegerekende rente 
te dekken en deze economische voordelen voldoende 
betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. 

De rente wordt berekend op basis van de verschul
digde rente over de specifiek voor de vervaardiging 

opgenomen leningen. Voor zover de vervaardiging 
wordt gefinancierd door leningen die niet specifiek 
aan de vervaardiging van bepaalde activa kunnen 
worden toegerekend, wordt de te activeren rentepost 
berekend door de gewogen rentevoet van die leningen 
te vermenigvuldigen met de uitgaven voor vervaardiging, 
rekening houdend met de periode van de vervaardiging. 
Onder het bedrag van de uitgaven voor vervaardiging 
wordt verstaan de voor de vervaardiging toegerekende 
bedragen, onder aftrek van ontvangen termijn-bedragen 
van afnemers en uit hoofde ontvangen overheidssub sidies 
en vergelijkbare faciliteiten inzake de investering in de 
betreffende actiefpost. Het bedrag van de berekende te 
activeren rente is niet hoger dan de werkelijk over die 
periode verschuldigde rentekosten.

Indien het bedrag van de verwachte uiteindelijk te 
activeren kosten van het kwalificerende actief uitstijgt 
boven de realiseerbare waarde, wordt een bijzonder 
waardeverminderingsverlies verwerkt.

Belastingen
Belastingen omvatten de over de verslagperiode 
verschuldigde en verrekenbare winst-belastingen 
en latente belastingen. De belastingen worden in de 
winstenverliesrekening opgenomen, behalve voor zover 
deze betrekking hebben op posten die rechtstreeks in 
het eigen vermogen worden opgenomen, in welk geval 
de belasting in het eigen vermogen wordt verwerkt.

De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare 
belasting is de naar verwachting te betalen belasting 
over de belastbare winst over het boekjaar, berekend 
aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld 
op verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op 
verslagdatum is besloten, en eventuele correcties op de 
over voorgaande jaren verschuldigde belasting.

Indien de boekwaarden van activa en verplichtingen ten 
behoeve van de financiële verslaggeving afwijken van 
hun fiscale boekwaarden, is in beginsel sprake van tijde
lijke verschillen.

Voor belastbare tijdelijke verschillen wordt een voor-
ziening latente belastingverplichtingen getroffen.

Voor verrekenbare tijdelijke verschillen, beschikbare 
voorwaartse verliescompensatie en nog niet gebruikte 
fiscale verrekening mogelijkheden wordt een latente 
belastingvordering opgenomen, maar uitsluitend  
voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst 
fiscale winsten beschikbaar zullen zijn voor verrekening 
respectievelijk compensatie. Latente belastingvorde
ringen worden per iedere verslagdatum herzien en 
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verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat 
het daarmee samenhangende belastingvoordeel zal 
worden gerealiseerd.

Voor belastbare tijdelijke verschillen inzake deel
nemingen wordt een latente belastingverplichting 
opgenomen tenzij de toegelaten instelling in staat is het 
tijdstip van afloop van het tijdelijke verschil te bepalen 
en het waarschijnlijk is dat het tijdelijke verschil in de 
voorzienbare toekomst niet zal aflopen.

Voor verrekenbare tijdelijke verschillen inzake deel
nemingen wordt een latente belastingvordering 
opgenomen uitsluitend voor zover het waarschijnlijk is 
dat het tijdelijke verschil in de voorzienbare toekomst 
afloopt en er fiscale winst beschikbaar zal zijn ter 
compensatie van het tijdelijke verschil.

Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden 
in de balans gesaldeerd gepresenteerd indien voor zover 
de onderneming beschikt over een deugdelijk juridisch 
instrument om niet-latente belastingvorderingen te 
verrekenen met niet-latente belastingverplichtingen, 
voor zover deze betrekking hebben op hetzelfde 
boekjaar en de belastinglatenties verband houden met 
winstbelastingen die door dezelfde fiscale autoriteit 
worden geheven op dezelfde belastbare rechtspersoon, 
of dezelfde fiscale eenheid.

De waardering van latente belastingverplichtingen en 
latente belastingvorderingen wordt gebaseerd op de 
fiscale gevolgen van de door de toegelaten instelling 
op balansdatum voorgenomen wijze van realisatie of 
afwikkeling van haar activa, voorzieningen, schulden en 
overlopende passiva. Latente belastingvorderingen en 
-verplichtingen worden gewaardeerd tegen contante 
waarde waarbij discontering plaatsvindt op basis van de 
netto rente (de voor de toegelaten instelling geldende 
rente voor langlopende leningen, onder aftrek van 
belasting op basis van het effectieve belastingtarief). 

Resultaat deelnemingen 
Het resultaat deelnemingen omvat het aandeel in het 
resultaat van deelnemingen waarin wordt deelgenomen, 
bepaald op basis van de grondslagen van HW Wonen. 
Resultaten op transacties, waarbij overdracht van activa 
en passiva tussen HW Wonen en de nietgeconsolideerde 
deelnemingen en tussen nietgeconsolideerde deel
nemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn niet 
verwerkt voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen 
worden beschouwd.

De resultaten van deelnemingen die gedurende het 
boekjaar zijn verworven of afgestoten worden vanaf het 
verwervingsmoment respectievelijk tot het moment van 
afstoting verwerkt in het resultaat van de groep.

Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de 
directe methode. 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit 
de kasmiddelen, de tegoeden op bankrekeningen, direct 
opeisbare deposito’s en op korte termijn zeer liquide 
activa. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid 
gemaakt tussen operationele, (des)investerings- en  
financieringsactiviteiten.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en 
ontvangen winstbelastingen zijn opgenomen onder de 
kasstroom uit operationele activiteiten. 

De directe methode ter splitsing van de operationele 
kasstromen geeft een beeld van de ontvangsten en 
uitgaven per categorie zoals die zich werkelijk in de 
bedrijfsactiviteiten voordoen. De kasstromen uit hoofde 
van de financiering zijn gesplitst in kasstromen met 
betrekking tot mutaties in de hoofdsom (opgenomen 
onder financieringsactiviteiten) en betaalde interest 
(opgenomen onder operationele activiteiten). 

Kasstromen uit financiële afgeleide instrumenten die 
worden verantwoord als kostprijshedges worden in 
dezelfde categorie ingedeeld als de kasstromen uit 
de afgedekte balansposten. Kasstromen uit financiële 
derivaten waarbij hedge accounting niet langer wordt 
toegepast, worden consistent met de aard van het 
instrument ingedeeld, vanaf de datum waarop de hedge 
accounting is beëindigd.

Bepaling reële waarde
De reële waarde van een financieel instrument is het 
bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of 
een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed 
geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en 
van elkaar onafhankelijk zijn.

• De reële waarde van nietbeursgenoteerde 
financiële instrumenten wordt bepaald door de 
verwachte kasstromen contant te maken tegen 
een disconteringsvoet die gelijk is aan de geldende 
risicovrije marktrente voor de resterende looptijd 
vermeerderd met krediet en liquiditeitsopslagen.
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• De reële waarde van derivaten waarbij collateral 
wordt uitgewisseld, wordt bepaald door het contant 
maken van de kasstromen aan de hand van de 
swapcurve, omdat door de uitwisseling het krediet 
en liquiditeitsrisico wordt gemitigeerd.

• De reële waarde van derivaten waarbij geen colla
teral wordt uitgewisseld, wordt bepaald door het 
contant maken van de kasstromen aan de hand van 
de relevante swapcurve vermeerderd met krediet 
en liquiditeitsopslagen.

Verbonden partijen
Transacties met verbonden partijen worden toegelicht 
voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden 
zijn aangegaan. Van deze transacties worden de aard en 
de omvang van de transactie en andere informatie die 
nodig is voor het verschaffen van het inzicht toegelicht. 

Gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de 
feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan 
de datum van het opmaken van de jaarrekening worden 
verwerkt in de jaarrekening.

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over 
de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de 
jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van 
belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers 
van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte 
financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.
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3.3 Toelichting op de balans (x €1.000)

2. Vastgoedbeleggingen

2.1 DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie
De mutaties in de vastgoedbeleggingen zijn in het volgende schema samengevat:

DAEB Niet-DAEB Totaal Totaal
vastgoed vastgoed 31 december 31 december

 in exploitatie  in exploitatie 2020 2019

Stand per 1 januari
Aanschafprijs 578.553 122.661 701.214 688.859
Cumulatieve waardeveranderingen 628.969 65.213 694.182 590.261

Marktwaarde 1.207.522 187.874 1.395.396 1.279.120

Mutaties in het boekjaar
(Des-)investeringen:
-Investeringen - aankopen in vastgoed in exploitatie (initiële verkrijgingen) 1.441 0 1.441 2.639
-Investeringen - uitgaven na eerste verwerking 13.314 955 14.269 15.174
-Investeringen - overboeking van vastgoed in ontwikkeling betemd voor eigen exploitatie 24.048 -5 24.043 -314 
-Desinvesteringen - verkopen -6.057 -1.151 -7.208 -7.687 
-Desinvesteringen - sloop -620 0 -620 -3.629 
-Desinvesteringen - buitengebruikstellingen en afstotingen 0 0 0 -594 
Herclassificaties:
-Overboeking van en naar voorraad koopwoningen bestaand -1.026 -73 -1.099 15
Waardeveranderingen:
-Winsten of verliezen als gevolg van aanpassingen van de marktwaarde 83.816 8.457 92.273 117.724
-Onrendabele investeringen en herstructureringen 15.656 4.857 20.514 -7.049 
Overige mutaties:
-Overboeking van DAEB naar niet-DAEB-vastgoed in exploitatie -213 213 0 0
-Overboeking van niet-DAEB naar DAEB-vastgoed in exploitatie 798 -798 0 0
-Overige 0 0 0 -3 

Saldo 131.158 12.453 143.611 116.276

Stand per 31 december
Aanschafprijs 626.463 125.120 751.583 701.214
Cumulatieve herwaarderingen 712.216 75.208 787.424 694.182

Marktwaarde 1.338.679 200.328 1.539.007 1.395.396

Opgenomen in voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen -19.522 -920 -20.441 0

Marktwaarde onder aftrek van voorziening 1.319.158 199.408 1.518.566 1.395.396

Per 31 december 2020 is de som van de in de vastgoed
beleggingen in exploitatie opgenomen herwaarderingen 
787,4 miljoen euro. Deze heeft voor 712,2 miljoen euro 
betrekking op het DAEB-vastgoed en voor 75,2 miljoen 
euro op het nietDAEBvastgoed.

In de post DAEB-vastgoed in exploitatie zijn 9.023 (2019: 
8.963) verhuureenheden opgenomen en in de post 
nietDAEB zijn 1.245 (2019: 1.259) verhuureenheden 
opgenomen. De geschatte waarde gebaseerd op de 
meest recente WOZbeschikkingen van deze verhuureen
heden bedraagt 1.787 miljoen euro (2019: 1.687 miljoen 
euro).

Marktwaarde
De actuele waarde van het DAEB en nietDAEBvast
goed in exploitatie is gebaseerd op de marktwaarde 
zoals opgenomen in bijlage 2 van de Regeling toege
laten instellingen volkshuisvesting 2015 (‘Handboek 
modelmatig waarderen marktwaarde’). Hierbij heeft 
HW Wonen de fullversie gehanteerd. In het ‘Handboek 
modelmatig waarderen marktwaarde’ is opgenomen dat 
de full-versie de mogelijkheid biedt om op complexni
veau, met ondersteuning van een externe taxateur tot 
een aannemelijke marktwaarde te komen.

De bepaling van de marktwaarde in verhuurde staat 
is een schatting; er wordt ingeschat wat een externe 
belegger bereid is te betalen voor het vastgoed. Inherent 
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hieraan ontstaat een schattingsonzekerheid; een band
breedte waarbinnen de schatting zich kan bewegen 
zonder dat de schatting onjuist is. 

Complexindeling
Een waarderingscomplex is een samenstel van 
verhuureenheden, dat in principe bestaat uit verge
lijkbare verhuureenheden wat betreft type vastgoed, 
bouwperiode en locatie, en dat als één geheel aan een 
derde partij in verhuurde staat verkocht kan worden. 
Er bestaat geen minimum of maximum voor het aantal 
verhuureenheden in een waarderingscomplex. Het 
kan voorkomen dat een waarderingscomplex bestaat 
uit zowel DAEB als nietDAEBvastgoed. De waarde
ringscomplexen ten behoeve van de berekening van de 
marktwaarde zijn door middel van de volgende indeling 
bepaald (zie bovenstaande tabel).

De externe taxateur is ingeschakeld bij de waardering 
van het vastgoed in exploitatie. Hierbij is de volgende 
taxatiecyclus gehanteerd:

In 2020 is één derde (steeds wisselend deel) van het 
vastgoed middels een full-waardering getaxeerd door 
de externe taxateur. Het overige twee derde deel, heeft 
onder voorwaarden door middel van een markttech
nische update plaatsgevonden. De (deel)portefeuille 
is door HW Wonen (in samenspraak met taxateur en 
accountant) in drie vergelijkbare delen verdeeld, waarbij 

representativiteit vereist is en waarbij de individuele 
complexen minimaal één keer in de drie jaar middels 
een full-waardering getaxeerd worden door de externe 
taxateur.

Het gehanteerde rekenmodel betreft TMS Ortec en is 
voorzien van een goedkeurend assurancerapport.

De methoden, relevante veronderstellingen en discon
teringsvoet die gehanteerd zijn voor woongelegenheden, 
bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed, 
parkeergelegenheden en intramuraal vastgoed zijn 
bepaald in het ‘Handboek modelmatig waarderen 
marktwaarde’. De fullversie maakt gebruik van vrij
heidsgraden. Dit betekent dat voor de waardering 
van vastgoed in exploitatie kan worden afgeweken 
van de veronderstellingen en disconteringsvoet zoals 
opgenomen in de basisversie. De belangrijkste veronder
stellingen en disconteringsvoet worden hieronder per 
categorie vastgoed in exploitatie nader toegelicht.

Veronderstellingen naar categorie
Op basis van artikel 31 BTIV wordt er onderscheid 
gemaakt tussen vier categorieën vastgoed. Bij alle 
categorieën wordt de DCF (Discounted Cash Flow)me
thode gehanteerd. De volgende disconteringsvoeten zijn 
gemiddeld gehanteerd voor iedere categorie (zie onder
staande tabel).

Locatie Type Bouwjaar

Gemeente Eengezinswoning voor 1950

Kern Meergezinswoning 1950  1959

wijk Bedrijfsonroerendgoed 1960 - 1969

Maatschappelijk onroerend goed 1970 - 1979

Parkeerplaats 1980  1989

Garagebox 1990  1999

Zorgvastgoed (intramutaal) 2000  2009

vanaf 2010

Woongelegenheden 5,99%

Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed 7,69%

Parkeergelegenheden 5,31%

Zorgvastgoed 7,17%



66 - J A A RV ER S L AG 2020

De volgende relevante veronderstellingen worden 
gemaakt per categorie ten aanzien van de  
woning waardering:

Parameters woongelegenheden 2021 2022 2023 2024 2025 e.v.

Doorexploitatiescenario

Instandhoudingonderhoud per vhe  egw 
(gem.)

€1.725 €1.725 €1.725 €1.725 €1.725

Instandhoudingonderhoud per vhe  mgw 
(gem.)

€1.474 €1.474 €1.474 €1.474 €1.474

Instandhoudingonderhoud per vhe  
standpl. (gem.)

€150 €150 €150 €150 €150

Uitpondscenario

Instandhoudingonderhoud per vhe  egw 
(gem.)

€986 €986 €986 €986 €986

Instandhoudingonderhoud per vhe  mgw 
(gem.)

€1.021 €1.021 €1.021 €1.021 €1.021

Instandhoudingonderhoud per vhe  
standpl. (gem.)

€150 €150 €150 €150 €150

Achterstallig onderhoud per vhe  egw €0,00 €0 €0 €0 €0
Achterstallig onderhoud per vhe  mgw €0,00 €0 €0 €0 €0
Mutatiekans bij doorexploiteren (gem.) 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14%
Mutatiekans bij uitponden (gem.) 7,91% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14%
Disconteringsvoet - doorexploiteren 4,57% - 8,82% 4,57% - 8,82% 4,57% - 8,82% 4,57% - 8,82% 4,57% - 8,82%

Disconteringsvoet  uitponden 4,32%  8,82% 4,32%  8,82% 4,32%  8,82% 4,32%  8,82% 4,32%  8,82%

Parameters bedrijfsmatig-, maatschap-
pelijk- en zorg onroerend goed

2021 2022 2023 2024 2025 e.v.

Markthuurstijging 1,40% 1,40% 1,60% 1,80% 2,00%

Disconterinsvoet - doorexploiteren 5,51%  10,82% 5,51%  10,82% 5,51%  10,82% 5,51%  10,82% 5,51%  10,82%

Parameters parkeergelegenheden 2021 2022 2023 2024 2025 e.v.

Doorexploitatiescenario

Instandhoudingsonderhoud parkeerplaats 
per jaar

€82 €82 €82 €82 €82

Instandhoudingsonderhoud garagebox 
per jaar

€192 €192 €192 €192 €192

Uitpondscenario

Instandhoudingsonderhoud parkeerplaats 
per jaar

€48 €48 €48 €48 €48

Instandhoudingsonderhoud garagebox 
per jaar

€138 €138 €138 €138 €138

Disconteringsvoet - doorexploiteren 5,44% 5,44% 5,44% 5,44% 5,44%
Disconteringsvoet  uitponden 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30%



J A A RV ER S L AG 2020 - 67 

De reikwijdte, aard en omvang van de aanpassingen 
zijn van toepassing op meerdere complexen, derhalve 
worden de gehanteerde vrijheidsgraden hierna schema
tisch op portefeuilleniveau toegelicht. Indien en voor 
zover op complexniveau is afgeweken van de vrijheids

graden op portefeuilleniveau, dan wordt dit separaat 
toegelicht. De variabelen in de berekening zijn conform 
het waarderingshandboek gehanteerd met uitzondering 
van de volgende vrijheidsgraden:

Voor woningen

Markthuur(stijging) De markthuur is wel als vrijheidsgraad gebruikt, de markthuurstijging niet. De 
taxateur acht een eigen inschatting rekening houdend met de specifieke lokale 
omstandigheden beter passend bij de portefeuille van de opdrachtgever. Taxateur 
heeft op complexniveau referenties geraadpleegd, uit de NVM-database.

Exit yield Deze vrijheidsgraag is incidenteel toegepast. Toelichting taxateur: in enkele 
gevallen acht de taxateur een modelmatige eindwaardeberekening conform het 
Handboek niet realistisch. In die gevallen is de door taxateur vastgestelde exit yield 
als vrijheidsgraad gehanteerd.

Leegwaarde(stijging) Zowel de leegwaarde als leegwaardestijging zijn als vrijheidsgraag gebruikt. De 
taxateur acht een eigen inschatting beter passend bij de portefeuille van de 
opdrachtgever. Taxateur heeft op complexniveau referenties geraadpleegd, uit de 
NVMdatabase.

Disconteringsvoet Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur is van mening dat de disconteringsvoet 
die tot stand komt op grond van basisversie onvoldoende recht doet aan de 
afwijkende risicoprofielen van de complexen onderling, en heeft derhalve per 
complex een inschatting gemaakt van de disconteringsvoet. Deze inschatting is 
vastgelegd in het dossier en op verzoek verkrijgbaar.

Onderhoud Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur acht een inschatting van regulier 
onderhoud op basis van de Vastgoedtaxatiewijzer 2020 beter passend.

Mutatie- en verkoopkans Deze vrijheidsgraad is toegepast. In beginsel geldt de historische mutatiegraad als 
uitgangspunt. 

Handboek EPV Deze vrijheidsgraad is toegepast. Toelichting taxateur. Bij een aantal complexen 
is een opgave gedaan van de EPV vergoeding. Deze vergoeding is conform opgave 
ingerekend.

Voor BOG / MOG / ZOG

Schematische vrijheid Deze vrijheidsgraad is toegepast; waarbij per BOG/MOG/ZOG type inschattingen 
gmaakt zijn voor respectievelijk de looptijd bij herziening, mutatiekans en huurvrije 
periode.

Markthuur (stijging) Deze vrijheidsgraad is toegepast. De taxateur heeft op complexniveau referenties 
geraadpleegd uit de NVMdatabase.

Exit yield Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur acht de modelmatige berekening die 
het Handboek voorschrijft voor de eindwaarde niet passend voor het betreffende 
heterogene vastgoed en heeft een eigen risicoinschatting gemaakt.

Disconteringsvoet Deze vrijheid is toegepast. Taxateur is van mening dat de disconteringsvoet die tot 
stand komt op grond van de basisversie onvoldoende recht doet aan de afwijkende 
complexen onderling, en heeft derhalve per complex een inschatting gemaakt van 
de disconteringsvoet.

Erfpacht Deze vrijheid is toegepast bij complex 760 aangezien hier erfpacht van toepassing is.
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Voor Parkeergelegenheden

Markthuur(stijging) De markthuur is wel als vrijheidsgraad gebruikt, de markthuurstijging niet. 
De taxateur acht een eigen inschatting rekening houdend met de specifieke 
lokale omstandigheden beter passend bij de portefeuille van de opdrachtgever. 
Taxateur heeft op complexniveau referenties geraadpleegd, uit de 
NVMdatabase.

Exit yield Deze vrijheidsgraag is incidenteel toegepast. De taxateur acht een modelmatige 
eindwaardeberekening conform het Handboek niet realistisch. Door taxateur 
vastgestelde exit yields zijn als vrijheidsgraad gebruikt.

Leegwaarde(stijging) De leegwaarde is wel als vrijheidsgraad gebruikt, de leegwaardestijging niet. 
De taxateur acht een eigen inschatting rekening houdend met de specifieke 
lokale omstandigheden beter passend bij de portefeuille van de opdrachtgever. 
Taxateur heeft op complexniveau referenties geraadpleegd, uit NVM-database.

Disconteringsvoet Deze vrijheidsgraad is toegepast. De taxateur acht eein eigen inschatting beter 
passend bij de portefeuille van de opdrachtgever.

Onderhoud Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur acht een inschatting van regulier 
onderhoud op basis van de Vastgoedtaxatiewijzer 2020 beter passend.

Mutatie- en verkoopkans Deze vrijheidsgraad is toegepast. In beginsel geldt de historische mutatiegraad 
als uitgangspunt. 

Onder de posten ‘Overboeking van DAEB naar nietDAEB
vastgoed in exploitatie’ en ‘Overboeking van niet-DAEB 
naar DAEB-vastgoed in exploitatie’ zijn woningen 
opgenomen waarbij na mutatie een huuraanpassing 
is doorgevoerd waardoor de nieuwe huurprijs onder 
respectievelijk boven de liberalisatiegrens is komen te 
liggen. In voorkomende gevallen is een herclassificatie 
noodzakelijk gebleken.

Woningen bestemd voor de verkoop
Het aantal woningen behorend tot het DAEB en niet
DAEB-vastgoed in exploitatie, welke zijn geclassificeerd 
voor de verkoop bedraagt per ultimo 2020 totaal 1.005 
(2019: 1.315). Het aantal woningen dat naar verwachting 
komend jaar verkocht zal worden, bedraagt 29 gesplitst 
in 26 DAEB- en 3 niet-DAEB-woningen. De verwachte 
opbrengstwaarde van deze woningen bedraagt 4.380 
duizend euro; de boekwaarde van deze woningen 
bedraagt 860 duizend euro.

Het betreft hier leegstaande verhuureenheden uit 
het bestaande bezit waarvoor per einde boekjaar een 
verkooptraject loopt.

Hypothecaire zekerheden
Het DAEB-vastgoed in exploitatie is (nagenoeg) geheel 
gefinancierd met leningen onder borging van het Waar
borgfonds Sociale Woningbouw. Het Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw heeft hierbij het recht van eerste 
hypotheek. HW Wonen heeft hiervoor een volmacht 
verstrekt aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
als bedoeld in artikel 30 van het Reglement van Deel-
neming Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw. 
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw kan indien 
het dit noodzakelijk acht hypotheek op het onderpand 
leggen. Als gevolg hiervan zijn de onroerende en 
roerende zaken in exploitatie die met geborgde leningen 
zijn gefinancierd niet met hypothecaire zekerheden 
bezwaard. De ultimo boekjaar bestaande obligo-
verplichting is opgenomen onder de ‘Niet in de balans 
opgenomen rechten en verplichtingen’.  Het niet-DAEB-
vastgoed in exploitatie is gefinancierd middels de 
verstrekte startlening uit de DAEBtak.

De activa zijn verzekerd tegen een schade van maximaal 
15 miljoen euro per gebeurtenis. Premieverrekening 
vindt plaats tegen een vast bedrag per woning, per 
jaar. De bedrijfsruimten zijn verzekerd tegen aanschaf/
voortbrengingskosten. De verzekerde som op basis van 
herbouwwaarde op de balansdatum bedraagt  
208 miljoen euro.
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Herclassificaties 31 december 31 december
2020 2019

Saldo herclassificatie / herkwalificatie 4.380 3.281

Aantal verhuureenheden 26 17
Boek-/marktwaarde verhuureenheden 649 485

Effect op toename herwaarderingsreserve 3.131 2.269
Effect op afname herwaarderingsreserve 0 0

3.780 2.754

Effect op overige waardeverminderingen winst- en verliesrekening 0 0
Effect op overige waardevermeerderingen winst- en verliesrekening 0 0

3.780 2.754

Aantal verhuureenheden 3 2
Boek-/marktwaarde verhuureenheden 211 230

Effect op toename herwaarderingsreserve 389 297
Effect op afname herwaarderingsreserve 0 0

600 527

Effect op overige waardeverminderingen winst- en verliesrekening 0 0
Effect op overige waardevermeerderingen winst- en verliesrekening 0 0

600 527

Herclassificatie / herkwalificatie verhuureenheden van DAEB-vastgoed in exploitatie naar vastgoed bestemd 
voor verkoop

Herclassificatie / herkwalificatie verhuureenheden van niet-DAEB-vastgoed in exploitatie naar vastgoed 
bestemd voor verkoop
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Beleidswaarde
De beleidswaarde van de onroerende en roerende 
zaken in exploitatie gebaseerd bedraagt 710 miljoen 
euro (2019: 557,4 miljoen euro); uitgesplitst in DAEB 
en niet-DAEB vastgoed respectievelijk 557,3 en 152,7 
miljoen euro. 

Omvang van de vier afslagen van marktwaarde naar 
beleidswaarde (zie bovenstaande tabel).

De voornaamste uitgangspunten (gemiddeld per woning 
teruggerekend) van de beleidswaarde luiden als volgt 
(zie onderstaande tabellen).

Voor zover afwijkend voor de bepaling van de markt
waarde in verhuurde staat gehanteerde uitgangspunten, 
zijn de gehanteerde uitgangspunten voor de toekom
stige exploitatie - zoals toegepast voor de bepaling van 

de beleidswaarde van de activa in exploitatie - afgeleid 
van de meerjarenbegroting (ontwikkeling streefhuur, 
onderhoudslasten en de lasten van verhuur & beheer) en 
geënt op de wettelijke voorschriften opgenomen in RTiV 
artikel 151.

HW Wonen heeft hierbij uitgangspunten bepaald die 
mede van invloed zijn op de beleidswaarde. Wijzigingen 
van deze uitgangspunten zijn derhalve van invloed op 
deze waarde.

Sensitiviteitsanalyse
In de onderste tabel wordt aangegeven welk effect een 
positieve of negatieve aanpassing van deze uitgangs
punten heeft op de beleidswaarde.

DAEB Niet-DAEB Totaal Totaal
vastgoed vastgoed 31 december 31 december

2020 2019

Marktwaarde per 31 december 1.319.158 199.408 1.518.566 1.395.396

11.883 18.815 30.698 -57.425 
-479.687 -33.619 -513.306 -463.999 
-259.384 -29.540 -288.924 -209.847 

-34.666 -2.379 -37.045 -106.680 

Beleidswaarde per 31 december 557.304 152.686 709.989 557.445

Afslag wegens beschikbaarheid (doorexploiteerscenario)
Afslag wegens betaalbaarheid (beleidshuur)
Afslag wegens kwaliteit (onderhoud)
Afslag wegens beheer (beheerkosten)

Ultimo 2020 Ultimo 2019

623 602
2.582 2.410

841 1.112
5,67 6,06

Streefhuur per maand
Beleidsonderhoudsnorm
Beleidsbeheernorm
Disconteringsvoet

Specificatie beleidswaarde (x 1 miljoen euro) 
Ultimo 2020 Ultimo 2019

557 445
153 112

710 557

DAEB TI
Niet-DAEB TI

Totaal

Effect op de beleidswaarde Mutatie t.o.v. 
uitgangspunt *

Effect op de 
beleidswaarde 

DAEB

Effect op de 
beleidswaarde 

Niet-DAEB

Effect op de 
beleidswaarde 

Totaal

0,5% hoger -39.851 -15.646 -55.497 
€ 25 hoger 40.754 4.950 45.704

€ 100 hoger -13.622 -1.445 -15.067 
-2.833 -715 -3.548 Huurverlaging + geen huurverhoging 2021

Disconteringsvoet
Streefhuur per maand
Lasten onderhoud en beheer per jaar

*Mutatie t.o.v. uitgangspunt: het gaat hierbij om realistische mutaties (risico’s/onzekerheden) door te rekenen. 
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Totaal Totaal
31 december 31 december

2020 2019

Stand per 1 januari
Contractprijs (verkochte woningen) 32.795 35.648
Cumulatieve waardeveranderingen 7.790 7.046

Boekwaarde 40.585 42.694

Mutaties in het boekjaar

Investeringen 0 0
Desinvesteringen
-Overboeking  naar vastgoed in exploitatie 0 0
-Overboeking naar vastgoed bestemd voor de verkoop -2.934 -2.853 
Waardeveranderingen 4.996 744

Saldo 2.062 -2.109 

Stand per 31 december
Contractprijs (verkochte woningen) 29.861 32.795
Cumulatieve waardeveranderingen 12.786 7.790

Boekwaarde 42.647 40.585

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden Totaal Totaal
31 december 31 december

2020 2019

Aantal verkochte eenheden 1 januari 235 252
Verkopen boekjaar 0 0
Terugkopen boekjaar -17 -17 
Aantal verkochte eenheden 31 december

218 235

2.2 Onroerende zaken verkocht onder  
voorwaarden 

Een overzicht van de onroerende zaken verkocht onder 
voorwaarde is in bovenstaand schema opgenomen.

Bij de contracten gebaseerd op het ‘Koopgarant’ 
principe geldt dat er sprake is van verleende kortingen 
tussen 15% en 25%. Daarnaast heeft HW Wonen een 
terugkoopverplichting. Het aandeel van HW Wonen in de 
waardeontwikkeling van de woning is 12,3% in 2020 en 
1,7% in 2019. De waardeontwikkeling in 2019 is negatief 
beïnvloed doordat de onroerende zaken eenmaal per 
3 jaar modelmatig werden gewaardeerd. Doordat de 
laatste taxatie ultimo 2016 heeft plaatsgevonden zijn 
per 31 december 2019 de waarden geactualiseerd, 
waarbij is geconstateerd dat de oude uitgangspunten 

te positief bleken te zijn ingeschat. Vanaf het boekjaar 
2020 is er een jaarlijkse actualisatie van de waarde
ringen doorgevoerd worden op basis van de meest 
recente WOZwaarden gecorrigeerd met de NVMTrans
actiecijfers over de periode tussen de peildatum voor 
de WOZwaarde en 31 december van het boekjaar. 
Vanaf 2015 worden er overigens geen woningen meer 
onder een VoVregeling overgedragen aan derden. De 
terug gekochte woningen worden v.o.n. verkocht of in 
incidentele gevallen opnieuw in verhuur genomen.
Gedurende het boekjaar zijn 12 ‘Koopgarant’woningen 
onder de bovengenoemde en individueel van toepassing 
zijnde condities teruggekocht. Hiervan zijn er 8 door
verkocht (v.o.n.) en 4 nog te verkopen woningen zijn 
verantwoord onder de post ‘Voorraad vastgoed bestemd 
voor de verkoop’. Voor 5 woningen zijn de ‘Koopgarant’ 
voorwaarden afgekocht.
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2.3 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen 
exploitatie     

Totaal Totaal
31 december 31 december

2020 2019

Stand per 1 januari
Aanschafprijs 36.889 21.807
Cumulatieve waardeverminderingen -51.778 -27.721 

Boekwaarde -14.889 -5.914 
Opgenomen in voorziening onrendabele investeringen
 en herstructureringen 21.154 9.535

Boekwaarde onder aftrek van voorziening 6.265 3.621

Mutaties in het boekjaar

Investeringen 17.133 25.722
Desinvesteringen 0 0
Waardeveranderingen 23.856 -12.439 
Overboeking naar DAEB vastgoed in exploitatie -43.534 -10.639 
Overboeking naar niet-DAEB vastgoed in exploitatie 0 0

Saldo -2.545 2.644

Stand per 31 december
Aanschafprijs 10.489 36.889
Cumulatieve waardeverminderingen -15.789 -51.778 

Boekwaarde -5.300 -14.889 
Opgenomen in voorziening onrendabele investeringen
 en herstructureringen 9.020 21.154

Boekwaarde onder aftrek van voorziening 3.720 6.265

Een overzicht van het vastgoed in ontwikkeling is in het 
volgende schema opgenomen (zie bovenstaande tabel).

In het boekjaar werd ter zake vastgoed in ontwikkeling 
bestemd voor de eigen exploitatie een bedrag van 476,9 
duizend euro (2019: 105,2 duizend euro) aan bouwrente 
geactiveerd. Bij niet-specifiek gefinancierde nieuwbouw
projecten werd een gemiddelde rentevoet gehanteerd 
van 3,00 procent (2019: 3,00 procent).

3. Materiële vaste activa

3.1 Onroerende en roerende zaken ten dienste 
van de exploitatie
Een overzicht van de materiële vaste activa ten dienste 
van de exploitatie is in het volgende schema opgenomen 
(zie tabel op de volgende bladzijde).

De desinvesteringen betreft de buitengebruikstelling/
afstoting van diverse bedrijfsmiddelen gedurende het 
boekjaar. 

Onder onroerende en roerende zaken ten dienste van 
de exploitatie zijn geen activa opgenomen waarvan de 
beschikbaarheid berust op een beperkt genotsrecht 
zoals erfpacht- en opstalrecht of huurkoop respectieve
lijk financiële lease.

De historische aanschafwaarde van de volledig afge
schreven onroerende en roerende zaken ten dienste 
van de exploitatie bedraagt 1.251 duizend euro per 31 
december 2020 (2019: 653 duizend euro).
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4. Financiële vaste activa
De mutaties in de financiële vaste activa zijn in het
volgende schema samengevat (zie onderstaande tabel).

Bedrijfs- Inventarissen Vervoer- Overige zaken Totaal Totaal
gebouwen en middelen 31 december 31 december

grond 2020 2019

Stand per 1 januari
Cumulatieve verkrijgingsprijs 7.666 346 451 2.213 10.676 11.504
Cumulatieve afschrijvingen
  (inclusief bijzondere waardeverminderingen) -3.434 -227 -442 -1.426 -5.529 -5.848 

Boekwaarde 4.232 119 9 787 5.147 5.656

Mutaties in het boekjaar

Investeringen 54 39 418 332 843 227
Buitengebruikstellingen en afstotingen 0 0 -361 0 -361 -1.055 
Afschrijvingen -287 -41 -33 -353 -714 -736 
Herclassificatie / herkwalificatie 0 0 0 0 0 0
Herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
Overige waardeveranderingen en 
  i.v.m. buitengebruikstellingen en afstotingen 0 0 356 0 356 1.055

Saldo -233 -2 380 -21 124 -509 

Stand per 31 december
Cumulatieve verkrijgingsprijs 7.720 385 508 2.545 11.158 10.676
Cumulatieve afschrijvingen
  (inclusief bijzondere waardeverminderingen) -3.721 -268 -119 -1.779 -5.887 -5.529 

Boekwaarde 3.999 117 389 766 5.271 5.147

Aandeel Resultaat Nettovermogens
2020 waarde per

31-12-2020
Ontwikkelingsmaatschappij Hoeksche Waard B.V. te Oud-Beijerland 100% -5 -153 

4.1 Deelnemingen
HW Wonen heeft verklaringen van hoofdelijke aanspra
kelijkheid afgegeven voor uit rechts handelingen van 
Nederlandse deelnemingen voortvloeiende schulden; deze 

bedragen 153 duizend euro (2019: 148 duizend euro). Deze 
deelneming met een negatieve nettovermogenswaarde 
wordt derhalve op nihil gewaardeerd en er is een voor
ziening getroffen ter hoogte van de negatieve waarde.

Deelnemingen Vorderingen op Latente Leningen u/g Totaal Totaal
maatschappijen belasting- 31 december 31 december

waarin wordt vorderingen 2020 2019
deelgenomen

Stand per 1 januari 0 750 3.652 80 4.482 5.218

Mutaties in het boekjaar

Vrijval / aflossingen 0 0 0 -3 -3 -4 
Waardeverminderingen 5 0 0 0 5 0
Terugneming van waardeverminderingen 0 0 0 0 0 -427 
Aandeel in resultaat deelnemingen -5 0 0 0 -5 427
Verrekenbare tijdelijke verschillen 0 0 -785 0 -785 -732 

Totaal mutaties 0 0 -785 -3 -789 -736 

Stand per 31 december 
Boekwaarden 0 750 2.866 77 3.693 4.482
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4.3 Vorderingen op maatschappijen waarin wordt 
deelgenomen
Aan de Ontwikkelingsmaatschappij Hoeksche Waard B.V. 
is per 30 oktober 2014 ter conversie van de oude lening 
ad. 600 duizend euro en rekening-courant schulden 
een nieuwe lening verstrekt van 750 duizend euro. De 
looptijd van de nieuwe lening was oorspronkelijk vijf 
jaar maar is per 30 oktober 2019 met 3 jaar verlengd tot 
30 oktober 2022. De rente van de lening bedraagt 0,00 
procent per jaar. 

4.4 Latente belastingvordering(en)
Sinds 1 januari 2008 is HW Wonen voor al haar activi
teiten onderworpen aan vennootschapsbelasting. Tot 
2008 was HW Wonen alleen voor haar commerciële acti
viteiten onderworpen aan vennootschapsbelasting. HW 
Wonen (i.c. haar rechtsvoorganger) heeft de VSO2 op 24 
april 2009 ondertekend. De VSO2 heeft een looptijd tot 
en met 31 december 2012. Na deze periode wordt de 
VSO2 stilzwijgend met steeds één jaar verlengd, tenzij 
een van de partijen vóór 1 december heeft opgezegd. De 
VSO2 is door de Belastingdienst noch door HW Wonen 
opgezegd vóór 1 december 2019 en derhalve van toepas
sing op het jaar 2020.

De post latente belastingvorderingen betreft de tot 
waardering gebrachte verrekenbare tijdelijke verschillen. 
De belastingvordering is gewaardeerd op contante 
waarde die is gebaseerd op een disconteringsvoet na 
belasting (die de rente van de leningenportefeuille  
vertegenwoordigt) van 2,87 procent (2019 3,05 procent).

Vastgoedbeleggingen in exploitatie
HW Wonen voert in duurzaamheid haar beleid als toe 
gelaten instelling uit, gericht op het beheren en verhuren 
van woningen en daarmee de instandhouding van (de 
omvang van) haar vastgoedportefeuille. HW Wonen heeft 
aan het einde van de levensduur de intentie tot sloop, 
gevolgd door (vervangende) nieuwbouw. Op basis van de 
huidige fiscale bepalingen (VSO2) zal daarbij sprake zijn van 
het doorschuiven van de aanwezige fiscale boekwaarde 
en zal er geen fiscale afwikkeling volgen in de vorm van 
fiscaal afwaarderen van de complexen. Dit betekent dat het 
einde van de levensduur ‘doorrolt’ en bij waardering tegen 
contante waarde sprake is van ‘nihil’ waardering.

Afschrijvingspotentieel
Daarnaast vindt waardering van het fiscaal afschrijvings
potentieel plaats. Dit afschrijvingspotentieel betreft het 
verschil tussen de fiscale waarde en de marktwaarde
door fiscale afschrijvingen in de komende jaren wordt 
gerealiseerd.
 
(Dis)agio leningen
In de jaarrekening is voor de leningen een latente  
belastingvordering tegen de contante waarde verant
woord voor het verschil tussen de waardering die de 
fiscus toepast (i.c. reële waarde) en de waardering als 
toegepast in de jaarrekening (geamortiseerde kostprijs).
De latentie loopt af over de resterende looptijd van de 
leningen.

Latentie 
Afschrijvingen

Latentie 
(dis)agio 
Leningen

Totaal                    
31 december     

2020

Totaal                    
31 december     

2019
Stand per 1 januari 3.389 262 3.651 4.383

Mutaties in het boekjaar

Dotatie ten gunste van het resultaat -855 18 -837 0
Vrijval ten laste van het resultaat 0 0 0 -762 
Saldering met latente belastingverplichting 52 0 52 30

Totaal mutaties -803 18 -785 -732 

Stand per 31 december 2.586 280 2.866 3.651

Verrekenbare tijdelijke verschillen 2.586 280 2.866 3.651
Compensabele verliezen

Totaal latente belastingvordering(en) 2.586 280 2.866 3.651

Hiervan is kortlopend (<1 jaar) 420 19 439 514
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4.5 Leningen u/g
Het betreft de volgende categorieën leningen (zie onder
staande tabel). De post leningen aan derden betreft één 

lening met een rentepercentage van 5,00 procent en met 
een looptijd van 2008 tot 2023. De jaarlijkse aflossing 
bedraagt 3.600 euro.

31 december 31 december
2020 2019

Lenigen derden 77 80

Totaal boekwaarde leningen u/g 77 80

31 december 31 december
2020 2019

Nieuwbouw; opgeleverde nieuwbouw beschikbaar voor verkoop 0 0
Bestaand bezit; leeg voor verkoop 6.341 3.594
Terugkoop Koopgarant: beschikbaar voor doorverkoop 920                         165

Boekwaarde per 31 december 7.261 3.759

31 december 31 december
2020 2019

Stand per 1 januari 354                         4.422                      

Betaalde kosten 2.000                      1.694-                      
Overboeking van MVA in ontwikkeling -                               489-                         
Overboeking naar onderhanden werk 448-                         735-                         

1.906                      1.504                      
Dotatie / ontrekking voorziening voor verwachte verliezen 191                         1.150-                      

Stand per 31 december 2.097                      354                         

31 december 31 december
2020 2019

Onderhoudsmaterialen 21 25

Totaal overige voorraden 21 25

5. Voorraden

5.1 Vastgoed bestemd voor verkoop 
Per ultimo 2020 zijn er totaal 1.005 (2019: 1.315) 
woningen verantwoord als bestaand vastgoed bestemd 
voor verkoop. De verwachting is dat 33 woningen met 

een marktwaarde van 5.300 duizend euro binnen een 
jaar worden verkocht. De verwachte brutoopbrengst 
bedraagt 7.261 duizend euro. 

5.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop
Dit betreffen koopwoningen die per 31 december 2020 
in ontwikkeling zijn maar nog niet zijn verkocht. In de 
kostprijs van het vastgoed in ontwikkeling bestemd voor 

de verkoop is ultimo 2020 voor een bedrag van 92,3 
duizend euro (2019: -7,5 duizend euro) aan rente geac
tiveerd met een rentevoet van 3,00 procent (2019: 3,00 
procent). 

5.3 Overige voorraden
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7. Vorderingen

In het boekjaar werd ter zake vastgoed in ontwikke
ling bestemd voor verkoop en onderhanden werk een 
bedrag van 16,9 duizend euro (2019: 0 duizend euro) 
aan bouwrente geactiveerd. Het negatieve karakter 
in 2019 is veroorzaakt door een verschuiving van 
het nieuwbouwkoopprogramma naar het nieuw
bouw-huurprogramma. Bij niet-specifiek gefinancierde 
nieuwbouwprojecten werd een gemiddelde rentevoet 
gehanteerd van 3,00 procent (2019: 3,00 procent). 

Van de op balansdatum openstaande onderhanden 
projecten bedraagt het cumulatief totaal van tot dan 
toe verantwoorde omzet 0,0 miljoen euro (2019: 2191,2 
duizend euro). Het totaal van de ontvangen voorschotten 
bedraagt 0,0 duizend euro (2019: 401,8 duizend  
miljoen euro). Er is sprake van ingehouden bedragen 
op betalingen van termijnfacturen ter hoogte van 87,9 
duizend euro.

Uitgaven t/m Uitgaven Ontvangsten t/m Ontvangsten Resultaat t/m Resultaat
vorig boekjaar huidig boekjaar vorig boekjaar huidig boekjaar vorig boekjaar huidig boekjaar

A.v.Vugtstraat in Strijen 288                                     13                            179                         205                         5 78                            
Nassaustraat in Zuid-Beijerland 421                                     4-                              -                               325                         -125 33                            
Rustenburgstraat in Puttershoek 660                                     49                            1.780                      -                               1.006 65                            

1.369                                 58                            1.959                      530                         886                         176                         

31 december 31 december
2020 2019

Huurdebiteuren 548                         471                         
Af: voorziening wegens oninbaarheid 107-                         32-                            
Totaal huurdebiteuren 441                         439                         

31 december 31 december
2020 2019

Ontwikkelingsmij Hoeksche Waard BV 28 29

2020 2019
Stand per 1 januari -                               169                         

Betaalde kosten 4-                              1.081                      
Toegerekende winsten / verliezen 33                            623                         
Gedeclareerde termijnen 324-                         402-                         
Overboeking naar voorraad verkoopwoningen 295                         0-                              
Overboeking van voorraad verkoopwoningen in ontwikkeling -                               1.110                      
Gevormde voorziening te verwachten verliezen -                               2.580-                      

-                               -                               
Gerealiseerde winst / verlies -                               -                               

Stand per 31 december -                               -                               

6. Onderhanden projecten

Dit betreffen koopwoningen die per 31 december 2020 in 
ontwikkeling zijn en inmiddels zijn verkocht en waarvan 
de gerealiseerde projectkosten en toegerekende winst 
de gedeclareerde termijnen overtreffen.

In het boekjaar zijn de onderstaande projecten  
opgeleverd:

7.1 Huurdebiteuren
De achterstand huurdebiteuren per eind 2020 is 0,77 
procent van de netto jaarhuur (2019: 0,65 procent). 

Onder de huurdebiteuren zijn geen posten opgenomen 
met een resterende looptijd langer dan een jaar.

7.2 Vorderingen op groepsmaatschappijen
Over de rekeningcourant verhouding wordt geen rente in 
rekening gebracht.



J A A RV ER S L AG 2020 - 77 

31 december 31 december
2020 2019

Nog te ontvangen depotbedragen notaris 88                            -                          
Huurvorderingen in het WSNP traject 4                              10                            
Overige contract gebonden vorderingen bewoners en vertrokken bewoners 73                            4                              
Overige niet contract gebonden vorderingen 48                            75                            
Af: voorziening wegens oninbaarheid 35-                            12-                            
Totaal overige vorderingen 178                         77                            

31 december 31 december
2020 2019

Niet vervallen rente u/g 2 2
PC privé project / fietsenplan 2 4
Vooruitbetaalde assurantiepremie 0 1
Vooruitbetaalde licentiekosten e.d. 37 124
Nog te ontvangen afrekeningen nutsbedrijven 0 18
Nog te ontvangen uitkeringen ziektekosten 0 0
Overige  69 90
Totaal overlopende activa 110 239

31 december 31 december
2020 2019

Rekening-courant banken 1.058                      31                            
Spaarrekeningen banken 0                              -                          
Totaal liquide middelen 1.058                      31                            

7.3 Overige vorderingen
De overlopende activa hebben een resterende looptijd 
korter dan 1 jaar. De reële waarde van de vorderingen 
benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende 

karakter van de vorderingen en het feit dat waar nodig  
voorzieningen zijn gevorm.

7.4 Overlopende activa
Onder de overlopende activa zijn geen posten 
opgenomen met een resterende looptijd langer dan  
een jaar. De overlopende activa hebben een resterende  
looptijd korter dan 1 jaar. De reële waarde van de 

vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kort
lopende karakter van de vorderingen en het feit dat waar 
nodig voorzieningen zijn gevormd.

9. Liquide middelen
De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

8. niet gebruikt

10. Eigen vermogen
Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:

Herwaarderings-
reserve

Overige    
reserves

Totaal

Stand per 1 januari 2019 662.341 350.383 1.012.724

Mutaties in het boekjaar 2019:
- Overboekingen 97.300 -97.300 0
- Resultaat boekjaar 0 0 0
- Resultaat bestemming 0 99.569 99.569

Stand per 1 januari 2020 759.641 352.652 1.112.293

Mutaties in het boekjaar 2020: 0
- Overboekingen 87.042 -87.042 0
- Resultaat boekjaar 0 0 0
- Resultaat bestemming 0 112.092 112.092

Stand per 31 december 2020 846.683 377.702 1.224.385
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Herwaarderingsreserve
In de herwaarderingsreserve zijn de ongerealiseerde 
waardevermeerderingen van de onroerende zaken in 
exploitatie opgenomen. Er is sprake van een ongerea
liseerde waardevermeerdering indien de marktwaarde 
van een waarderingscomplex op balansdatum hoger is 
dan de boekwaarde op basis van de verkrijgingsprijs of 
vervaardigingsprijs, zonder rekening te houden met 
enige afschrijving of waardevermindering.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over 
het boekjaar 2020
Het resultaat na belastingen over 2020 is opgenomen 
in de post resultaat boekjaar van het eigen vermogen. 
De jaarrekening is opgesteld met in achtneming van het 
voorstel tot resultaatbestemming: Het resultaat over het 
boekjaar 2020 ad. 112.092 duizend euro ten gunste van 
de overige reserves te brengen.

Bestemming van het resultaat over het  
boekjaar 2019
De jaarrekening 2019 is vastgesteld in de vergadering van 
de Raad van Commissarissen gehouden op 19 juni 2020. 
De vergadering heeft de bestemming van het resultaat 
vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

Beleidswaarde 
Per 31 december 2020 is in totaal 846,7 miljoen euro aan 
ongerealiseerde herwaarderingen in het eigen vermogen 
begrepen (2019: 759,6 miljoen euro), zijnde het verschil 
tussen de marktwaarde in verhuurde staat van het 

vastgoed in exploitatie en de kostprijs. De waardering van 
dit vastgoed is in overeenstemming met het Handboek 
modelmatig waarderen bepaald en is daarmee conform 
de in de Woningwet voorgeschreven waarderingsgrond
slag en daaruit afgeleide ministeriële besluiten geldend 
ten tijde van het opmaken van de jaarverslaggeving.
Uitgaande van waardering tegen beleidswaarde van 
het vastgoed in exploitatie is een bedrag van 809 
miljoen euro (2019:  838 miljoen) in het eigen vermogen 
begrepen dat op basis van het beleid van HW Wonen 
niet kan worden gerealiseerd. De realisatie van het 
verschil tussen marktwaarde en beleidswaarde is 
sterk afhankelijk van het te voeren beleid van HW 
Wonen. De mogelijkheden voor HW Wonen om vrijelijk 
door (complexgewijze) verkoop of huurstijgingen de 
marktwaarde in verhuurde staat van het DAEBbezit 
in exploitatie te realiseren zijn beperkt door wette
lijke maatregelen en maatschappelijke ontwikkelingen 
zoals demografie en ontwikkeling van de behoefte 
aan sociale (DAEB) huurwoningen. Omdat de doel
stelling van HW Wonen is om duurzaam te voorzien 
in passende huisvesting voor hen die daar niet zelf in 
kunnen voorzien, zal van het vastgoed in exploitatie 
slechts een beperkt deel vervreemd worden. Daarnaast 
zal bij mutatie van de woning slechts in uitzonderingssi
tuaties de huur worden verhoogd tot de markthuur en 
zijn de werkelijke onderhouds en beheerslasten hoger 
dan ingerekend in de marktwaarde, voortvloeiend  
uit de beoogde kwaliteit en beheersituatie van de 
corporatie.

31 december 31 december
2020 2019

Stand per 1 januari 69 95

Mutaties in het boekjaar

Ontrekkingen in het boekjaar 0 0
Vervallen bijdrage -29 -30
Rentetoevoeging 2 4

Stand per 31 december 42 69

11. Egalisatierekening
Het betreft hier een egalisatierekening met betrekking 
tot de in het kader van Verzilverd Wonen, aangekochte 
woningen. Het verloop van deze egalisatierekening is als 
volgt (zie onderstaande tabel).

Per ultimo 2020 zijn er nog 3 woningen in exploitatie die 
destijds zijn aangekocht waarbij een korting op de taxa
tieprijs is ingehouden waarna de voormalige eigenaren 
de betreffende woning ‘om niet’ mogen huren.



J A A RV ER S L AG 2020 - 79 

12. Voorzieningen

12.1 Voorziening onrendabele investeringen 
nieuwbouw en herstructureringen 
Het verloop van de voorziening onrendabele investeringen 
en herstructureringen is als volgt:

Toekomstige 
investeringen in 

bestaande 
complexen

Toekomstige 
investeringen in 

nieuwbouw-
projecten 31 december 31 december

2020 2019
Stand per 1 januari 15.490 5.664 21.154 9.535

Mutaties in het boekjaar

Toevoeging ten laste van het resultaat 10.619 3.961 14.580 17.390
Onttrekkingen -613 -373 -986 -3.887 
Vrijval ten gunste van het resultaat -5.055 -231 -5.286 -1.884 

Totaal mutaties 4.951 3.357 8.308 11.619

Stand per 31 december 20.441 9.021 29.462 21.154

31 december 31 december
2020 2019

Stand per 1 januari 0 0

Mutaties in het boekjaar

Toevoeging ten laste van het resultaat 0 0
Vrijval ten gunste van het resultaat -52 -30 
Saldering met latente belastingvorderingen 52 30

Totaal mutaties 0 0

Stand per 31 december 0 0

De voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw 
en herstructureringen betreft het per saldo verlies
latende deel van contracten afgesloten ten behoeve 
van de ontwikkeling van nieuwbouw huurwoningen en 
herstructurering waarvoor nog onvoldoende kosten zijn 

gemaakt om het bedrag daarop in mindering te brengen. 
Verwacht wordt dat van dit bedrag op balansdatum een 
bedrag van 20.125 duizend euro (2019: 8.100 duizend 
euro) binnen een jaar wordt gerealiseerd en geen 
bedragen na vijf jaar.

12.2 Voorziening latente belastingverplichtingen
Het verloop van de post voorziening latente  
belastingverplichtingen is als volgt:

De voorziening latente belastingverplichtingen is gevormd 
voor belastbare tijdelijke verschillen in de fiscale waarde
ring en de waardering van de materiële vaste activa (i.c. 
het eigen kantoorpand). Deze latentie is, in verband met 
de korte looptijd, nominaal opgenomen. De verwachting 

is dat hiervan 48 duizend euro binnen een jaar verrekend 
kan worden (2019: 30 duizend euro). Voor een nadere 
toelichting wordt verwezen naar noot 4.4 Latente belas
tingvorderingen.
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pro-rata jubileum- negatief saldo 31 december 31 december
BTW-afdrachten uitkering / deelneming 2020 2019

ontwikkelings-
budget

Stand per 1 januari 5 312 148 465 1.103

Mutaties in het boekjaar

Toevoegingen ten laste van het resultaat 0 28 5 33 18
Vrijval ten gunste van het resultaat -1 0 0 -1 -656 
Oprenting en verandering discontovoet 0 0 0 0 0

Totaal mutaties -1 28 5 32 -638 

Stand per 31 december 4 340 153 497 465

12.3 Overige voorzieningen
Het verloop van de post overige voorzieningen is als volgt:

Van de voorzieningen is een bedrag ad. 314 duizend euro 
(2019: 305 duizend euro) als een verplichting op lange 
termijn aan te merken. Het betreffen hier de voorzie
ningen met betrekking tot de te verrekenen (prorata) 
Btwafdrachten en de voorziening jubileumuitkering/ 
loopbaanontwikkelingsbudget.

Voorziening jubileumuitkering/loopbaanontwikkelings-
budget 
De jubileumvoorziening heeft betrekking op uitkeringen 
aan medewerkers op basis van de duur van het dienst
verband. De voorziening betreft het geschatte bedrag 
van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen, 
contant gemaakt tegen 3,00 procent, gebaseerd op de 
gemiddelde rente van de leningenportefeuille, (2019: 
5,00 procent). De berekening is gebaseerd op gedane 
toezeggingen, blijf kans en leeftijden.

Het bedrag van de voorziening dat naar verwachting binnen 
1 jaar wordt afgewikkeld bedraagt 29,6 duizend euro (2019: 
12,6 duizend euro). Het bedrag van de voorziening dat 
naar verwachting na meer dan 5 jaar wordt afgewikkeld 
bedraagt 83,1 duidend euro (2019: 121,1 duizend euro).

Een werknemer heeft conform de cao Woondiensten 
per kalenderjaar recht op een individueel loopbaanont
wikkelingsbudget van 900 euro met een maximum van 
4.500 euro, uitgaande van een fulltime dienstverband. 
Bij de vorming van de voorziening is ingeschat dat 20% 
van het budget daadwerkelijk wordt opgenomen.

Voorziening negatief saldo deelneming Ontwikkelingsmij. 
Hoeksche Waard BV
HW Wonen heeft verklaringen van hoofdelijke aan spra
kelijkheid afgegeven voor uit rechtshandelingen van 
Nederlandse deelnemingen voortvloeiende schulden; 
deze bedragen 153 duizend euro (2019: 148 duizend euro).
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13. Langlopende schulden

13.1 en 13.2: Leningen overheid en krediet
instellingen

Schulden / Schulden Totaal Totaal
leningen krediet- 31 december 31 december
overheid instellingen 2020 2019

Stand per 1 januari 10.128 257.085 267.213 271.454

- Nieuw opgenomen leningen 0 45.000 45.000 20.000
- Mutatie variabele roll-overleningen 0 -8.000 -8.000 0
 -Aflossingen -279 -26.180 -26.459 -24.241 
- Overige mutaties -9.849 9.849 0 0

Saldo 0 277.754 277.754 267.213

Marktwaarde per 31 december 0 387.538 387.538 353.104

Schulden / leningen overheid en schulden aan kredietinstellingen 0 277.754 277.754 267.213
Af: Aflossingsverplichting komend jaar 0 22.126 22.126 21.617

Stand per 31 december 0 255.628 255.628 245.596

Schulden / Schulden Totaal Totaal
leningen krediet- 31 december 31 december
overheid instellingen 2020 2019

- Looptijd tussen een en vijf jaar 0 28.554 28.554 42.288
- Looptijd langer dan vijf jaar 0 227.074 227.074 203.308

0 255.628 255.628 245.596

Schulden / Schulden Totaal Totaal
leningen krediet- 31 december 31 december
overheid instellingen 2020 2019

- Vastrentende leningen 0 250.754 250.754 232.213
- Variabel rentende leningen 0 12.000 12.000 20.000
- Basisrenteleningen 0 15.000 15.000 15.000

0 277.754 277.754 267.213

De schulden/leningen aan overheden zijn middels de 
akte van contractoverneming d.d. 11 november 2020 
overgenomen door de BNG Bank N.V.

De leningenportefeuille bestaat uit de volgen soorten 
leningen (zie onderstaande tabel).

Het gewogen gemiddelde rentepercentage van de lenin
genportefeuille, zonder het effect van afgeleide financiële 
rente-instrumenten, bedraagt 2,53 procent (2019: 3,17 
procent).

Van de opgenomen vastrentende leningen is de gewogen 
gemiddelde rente 2,67 procent (2019: 3,13 procent).

De basisrenteleningen hebben een rentetarief dat bestaat 
uit twee componenten, zijnde een basisrente en een 
liquiditeitsopslag. De basisrente geldt voor de volledige 
looptijd van de leningen. De liquiditeitsopslag geldt voor 
de overeengekomen periode, waarbij de eerste minimale 
looptijd 5 jaar bedraagt. Na 5 jaar dient een nieuwe liqui
diteitsopslag met de bank overeengekomen te worden. 
De liquiditeitsopslag van de huidige basisrenteleningen 

bedraagt tussen 0,27 procent en 0,33 procent. Voor een 
overzicht van de renteherzieningsmomenten van de 
leningen wordt verwezen naar de risicoparagraaf Rente
risico van de toelichting Financiële instrumenten.

Drie variabel rentende leningen (rollover leningen) met 
een variabel rentepercentage gelijk aan de 1maands 
Euribor hebben een gewogen gemiddelde opslag op deze 
rente van 0,25 procent. Eén variabele lening met een 
rentepercentage gelijk aan 6-maands Euribor heeft een 
opslag van 0,15 procent. 

In de schulden aan kredietinstellingen zijn ultimo 2020 
4 leningen met een variabele hoofdsom opgenomen ter 
grootte van 12 miljoen euro. Het maximaal op te nemen 
bedrag voor deze leningen samen bedraagt 20 miljoen euro.
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Borging door Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Het totaal van door het Waarborgfonds Sociale Woning
bouw geborgde leningen bedraagt 272,0 miljoen euro 
(2019: 259,6 miljoen euro). In het boekjaar hebben vier 
renteconversies plaats gevonden (zie bovenstaande tabel).

Looptijd
De gewogen gemiddelde looptijd van de leningenporte
feuille bedraagt ultimo 2020 15,7 jaar (2019: 15,0 jaar). 

Geldgever Restant hoofdsom Restant looptijd Datum 
aanpassing

Percentage      
oud

Percentage 
nieuw

NWB € 812.498 10 1-7-2020 4,350% 0,350%
BNG Bank € 1.364.417 12 1-7-2020 3,620% 0,460%
BNG Bank € 560.082 5 1-12-2020 4,850% -0,250%
BNG Bank € 706.282 10 1-12-2020 3,600% 0,080%

Soort lening
aantal bedrag aantal bedrag

Annuïtair 0 0 39 37.324
Fixe 0 0 37 213.430
Roll-Over 0 0 4 12.000
Basisrente 0 0 2 15.000

Totaal 0 0 82 277.754

KredietinstellingenOverheden

31 december 31 december
2020 2019

Saldo per 1 januari

Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht 33.207 35.981
Herwaarderingen 5.948 5.365

Boekwaarde per 1 januari 39.155 41.346

Mutaties in het boekjaar:
- Verminderingen als gevolg van terugkoop -2.825 -2.774
- waardemutatie terugkoopverplichting 3.965 583

Totaal mutaties boekjaar 1.140 -2.191

Vervaardigingsprijs/ Reële waarde op moment verkoop 30.382 33.207
Herwaarderingen 9.913 5.948

Boekwaarde per 31 december 40.295 39.155

13.4 Terugkoopverplichting woningen verkocht 
onder voorwaarden
HW Wonen heeft ultimo 2020 uit hoofde van de regeling 
Koopgarant een terugkoopverplichting inzake 218 
woningen (2019: 235 woningen). 

De terugkoopverplichting betreft de terugkoop-
verplichting van onroerende zaken die onder een 
regeling Verkoop onder Voorwaarden zijn over gedragen 
aan derden. De terugkoopverplichting wordt jaarlijks 
gewaardeerd en getoetst aan de bij overdracht ontstane 
verplichting. Bij de jaarlijkse toetsing van de terug
koopverplichting wordt rekening gehouden met de 
waardeontwikkelingen van onroerende zaken en speci
fieke contractvoorwaarden met derden.

Vanaf 2015 worden er geen woningen meer onder 
een VOVregeling overgedragen aan derden. De terug
gekochte woningen worden v.o.n. verkocht of in 
incidentele gevallen opnieuw in verhuur genomen. 
Als gevolg van een gemiddelde waardestijging van de 
overgedragen onroerende zaken van 10,1 procent (2019: 
1,4 procent), stijgt de terugkoopverlichting in 2020 met 
3.965 duizend euro (2019: 583 duizend euro).
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14. Kortlopende schulden 
Deze post is als volgt samengesteld:

31 december 31 december
2020 2019

Schulden aan overheid 0 308
Schulden aan kredietinstellingen 22.126 23.511
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 4.806 6.509
Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.315 2.044
Onderhanden projecten 0 153
Overlopende passiva 6.895 5.571

Totaal  35.142 38.096

31 december 31 december
2020 2019

- Kortlopend deel langlopende schulden 0 308

Totaal 0 308

31 december 31 december
2020 2019

- Bankkrediet 0 2.202
- Kortlopend deel langlopende schulden 22.126 21.309

Totaal 22.126 23.511

31 december 31 december
2020 2019

- Omzetbelasting 1.121 511
- Loonheffing 198 162
- Pensioenpremies -4 -1
- Vennootschapsbelasting 0 1.372

Totaal 1.315 2.044

Onder de kortlopende schulden zijn geen posten 
opgenomen met een resterende looptijd langer dan 
een jaar. De reële waarde van de kortlopende schulden 

benadert de boekwaarde, gegeven de korte looptijd 
van de opgenomen posten.

14.1  Schulden aan overheid

14.2  Schulden aan kredietinstellingen
De kredietfaciliteit in rekening-courant bij de BNG Bank 
N.V. bedraagt per 31 december 2020 5 miljoen euro 

(2019: 10 miljoen euro) en de rente 1maands Euribor + 
150 basispunten.

14.3  Belastingen en premies sociale verzekeringen
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14.5 De overlopende passiva zijn als volgt te specificeren:

31 december 31 december
2020 2019

- niet vervallen rente o/g 3.195 3.523
- vooruit ontvangen huren 847 932
- te verrekenen stook- en servicekosten 420 411
- waarborgsommen 73 71
- niet opgenomen verlofdagen 299 216
- overig; nog te ontvangen facturen 2.060 418

Totaal 6.894 5.571

31 december 31 december
2020 2019

Stand per 1 januari 153                         -                               

Gedeclareerde termijnen 205                         1.959                      
Verkopen boekjaar 162-                         -                               
Betaalde kosten 43-                            54-                            
Overboeking naar voorraad verkoopwoningen 153-                         620-                         
Overboeking van voorraad verkoopwoningen in ontwikkeling -                               115-                         
Gevormde voorziening -                               5-                              

-                               1.164                      
Gerealiseerde winst / verlies -                               1.011-                      

Stand per 31 december -                               153                         

14.4 Onderhanden projecten
Dit betreffen koopwoningen die per ultimo boekjaar in 
ontwikkeling zijn en inmiddels zijn verkocht en waarvan 
de waarde van de gedeclareerde termijnen en de 

verwerkte verliezen de gerealiseerde projectkosten en 
toegerekende winst overtreffen.

Onder de overlopende passiva zijn geen posten 
opgenomen met een resterende looptijd langer dan een 
jaar. Het betreffen hier vooruitbetaalde ontvangsten en/
of nog te betalen bedragen.

De reële waarde van overlopende passiva benadert 
de boekwaarde, gegeven de korte looptijd van de 
opgenomen posten.

Financiële instrumenten
HW Wonen maakt in de normale bedrijfsuitoefening 
gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die 
de toegelaten instelling blootstelt aan markt, valuta, 
rente, kasstroom, krediet en liquiditeitsrisico. Om deze 
risico’s te beheersen heeft de toegelaten instelling een 
beleid inclusief een stelsel van limieten en procedures 
opgesteld om de risico’s van onvoorspelbare ongunstige 
ontwikkelingen op de financiële markten en daarmee 
de financiële prestaties van de toegelaten instelling te 
beperken. De toegelaten instelling zette in het verleden 
afgeleide financiële instrumenten in, zijnde interest rate 
swaps om risico’s te beheersen. De laatste renteswap 
loopt eind 2021 af. Afgeleide instrumenten worden niet 
ingezet voor handelsdoeleinden.

Kredietrisico 
HW Wonen loopt kredietrisico over leningen en vor
deringen opgenomen onder financiële vaste activa, 
handels en overige vorderingen en liquide middelen. 
Het maximale kredietrisico dat de toegelaten instelling 
loopt bedraagt 2,642 miljoen euro (2019: 1,645 miljoen 
euro) en bestaat uit de volgende posten:

2020 2019
Liquide middelen 1.058 31
Leningen u/g 77 80
Overige vorderingen 288 316
Huurdebiteuren 441 439
Vorderingen op deelnemingen 778 779

2.642 1.645

Het totaal aan huurvorderingen dat achterstallig is, 
bedraagt 548 duizend euro. Hiervoor is een waarde
verminderingen getroffen van 107 duizend euro (2019: 
471 duizend euro respectievelijk. 31 duizend euro).

De vorderingen op de deelneming Ontwikkelingsmaat
schappij Hoeksche Waard B.V. bedraagt 750 duizend 
euro langlopend en 28 duizend euro kortlopend.
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HW Wonen loopt renterisico als gevolg van volatiliteit 
van variabel rentende leningen en als gevolg van herfi
nanciering van vastrentende leningen. Dit kan als volgt 
worden weergegeven:

Restant looptijd leningen (x 1.000 euro)

2020 2019
     < 1 jaar 22.126 21.617
  1 - 3 jaar 19.291 28.747
  3 - 5 jaar 22.263 13.541
5 - 10 jaar 115.814 43.415
   >10 jaar 98.260 159.893

277.754 267.213

De liquide middelen zijn toevertrouwd aan de BNG Bank 
N.V. en de Rabobank die volgens Moody’s en/of Fitch en/
of Standard & Poors een rating hebben van ten minste AA.

Renterisico en kasstroomrisico 
HW Wonen loopt renterisico over de rentedragende 
vorderingen en schulden en herfinanciering van bestaande 
schulden. Voor vorderingen en schulden met variabele 
renteafspraken loopt de toegelaten instelling risico ten 
aanzien van de toekomstige kasstromen. Met betrek
king tot vastrentende vorderingen en schulden loopt de 
toegelaten instelling risico’s over de marktwaarde. Met 
betrekking tot bepaalde variabel rentende schulden heeft 
de toegelaten instelling rentederivaten afgesloten, waarbij 
de variabele rente wordt omgezet naar een vaste rente.

Het rente- en looptijdenbeleid van de toegelaten in stel
ling is erop gericht om het renterisico van de lening 
portefeuille van het lopende boekjaar onder de gehan
teerde norm van 15% te houden. De looptijden van 

nieuw af te sluiten leningen worden zo bepaald dat er in 
de toekomst een gelijkmatig beeld van de vervalkalender 
ontstaat.

Het renterisico (in % van de restanthoofdsom aan het 
eind van het jaar) wordt berekend als de som van:

• het bedrag aan aflossingen van leningen in een jaar, 
vermeerderd met het saldo schuldvernieuwing.

• de restanthoofdsom van rente typisch langlopende 
financiering die in een jaar een renteaanpassing 
krijgt.

• de som van de schuldrestanten van de leningen 
waarvan de renterisico’s afgedekt zijn met derivaten

Op basis van de huidige leningenportefeuille en 
meerjaren begroting 2021 – 2030 ziet het verwachte 
renterisico er als volgt uit:
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Valutarisico
HW Wonen is alleen werkzaam in Nederland en loopt 
geen valutarisico’s.

Prijsrisico
HW Wonen heeft geen aandelen in beurs- en niet beurs
genoteerde aandelen en loopt derhalve geen prijsrisico. 

Liquiditeitsrisico
HW Wonen bewaakt de liquiditeitspositie door middel 
van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. Het manage
ment ziet erop toe dat voor de toegelaten instelling 
steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om 
aan de verplichtingen te kunnen voldoen en dat tevens 
voldoende financiële ruimte onder de beschikbare faci
liteiten beschikbaar blijft om steeds binnen de gestelde 
ratio’s van de toezichthouder te blijven.
De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking. 
HW Wonen heeft geen onderpandverplichtingen als 
gevolg van de huidige negatieve waarde van afgeleide 
financiële instrumenten.  

HW Wonen loopt geen significante liquiditeitsrisico’s uit 
hoofde van voorwaarden verbonden aan afgeleide finan
ciële instrumenten, te weten renteswaps. Renteswaps 
zijn aangegaan ter dekking van het renterisico op 
variabel rentende leningen. 

Concentratie liquiditeitsrisico
HW Wonen zorgt voor diversificatie van de liquiditeits-
bronnen en het behoud van toegang bij meerdere 
banken en andere financiële instellingen waar liquidi
teiten kunnen worden verkregen en besteedt aandacht 
aan de gevolgen van het wegvallen van deze finan
cieringsbronnen. De partijen waarbij leningen zijn 
afgesloten bestaan uit de volgende instellingen:

2020 2019
BNG Bank 171.674 161.170
NWB Bank 58.954 68.672
Aegon 15.000 5.000
SRLEV 10.000 10.000
Achmea 10.000 0
NN Investment 7.000 7.000
Süddeutsche KV 5.000 5.000
ASR 126 244
Gemeente Hoeksche Waard 0 10.127

277.754 267.213

Uit bovenstaande opstelling blijkt dat het liquiditeitsri
sico is geconcentreerd bij de BNG Bank en NWB Bank. De 
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is een bank van 
en voor overheden en instellingen van maatschappelijk 
belang. BNG is een structuurvennootschap. Aandeelhou
ders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is 
houder van de helft van de aandelen, de andere helft is 
in handen van gemeenten, provincies en een hoogheem

raadschap. Nederlandse Waterschap bank N.V. is een 
financiële dienstverlener voor de overheidssector. Alle 
aandelen van de bank zijn in handen van overheden. Het 
risico dat leningen worden opgeëist bij een faillissement 
is hiermee voor deze banken beperkt.

Mitigerende maatregelen
HW Wonen ziet erop toe dat er voldoende opvraagbare 
tegoeden zijn om gedurende een periode van 3 maanden 
de verwachte operationele kosten te dekken, inclusief 
het voldoen aan de financiële verplichtingen. Hierin is 
geen rekening gehouden met het eventuele effect van 
extreme omstandigheden die redelijkerwijs niet kunnen 
worden voorspeld, zoals natuurrampen. 

Daarnaast beschikt de toegelaten instelling over de 
volgende kredietruimte:

• een niet door zakelijke zekerheid gedekt reke
ningcourantkrediet van 5 miljoen euro (2019: 10 
miljoen euro). De te betalen rente bedraagt Euribor 
plus 150 basispunten. Over het niet getrokken 
gedeelte van de kredietfaciliteit wordt een bereid
stellingprovisie van 25 basispunten op jaarbasis in 
rekening gebracht (2019: idem).

Rentederivaten
HW Wonen maakte in het verleden gebruik van derivaten 
om het rente en kasstroomrisico af te dekken. Derivaten 
zijn “afgeleide” financiële instrumenten, die hun waarde 
ontlenen aan de waarde van een onderliggend goed 
en waarbij op een zeker moment over een afgesproken 
nominale waarde een recht op, of een verplichting tot, 
een periodieke betaling ontstaat of kan ontstaan. De 
wettelijke bepalingen inzake derivaten zijn opgenomen in 
ons Reglement financieel beleid en beheer.

In ons treasurystatuut is verder inzichtelijk gemaakt 
hoe de handhaving binnen onze organisatie is geborgd 
en staan de kaders benoemd omtrent het beheersen 
van risico’s. De financiële instrumenten voldoen aan de 
kaders genoemd in het treasurystatuut.
Voor lopende en nieuw af te sluiten renteinstrumenten 
gelden de regels conform ons ‘Reglement financieel 
beleid en beheer’, zoals dit in het BTIV is aangegeven. 
Hier is onder andere in aangegeven dat de rentederi
vaten (renteswap) geen langere looptijd mogen hebben 
dan 10 kalenderjaren. Ook staat hierin aangegeven dat 
het model Kostprijshedge-accounting wordt toegepast 
zoals is gepubliceerd door de Raad van de Jaarverslag
geving in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en 
RJ-uitingen.
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Geldgever Bedrag                                        
(x 1 miljoen euro)

Ingangsdatum Einddatum Rente Vast Rente 
Variabel

Waarde 31-12-2020       
(x 1 miljoen euro)

Rabobank 5,0 1 juni 2012 1 juni 2022 3,97% 6m Eur +0% -0,4 

Afgedekte positie door middel van rentederivaten
Wij dekken de variabiliteit in kasstromen voortvloeiende 
uit toekomstige rentebetalingen gerelateerd aan huidige 
leningen af. Hierbij worden de kasstromen van de rente
betalingen van de afgesloten leningen afgedekt door 

rentederivaten. Per ultimo 2020 hebben wij (nog) een 
rentederivaat in portefeuille. Een specificatie van deze 
renteswap is opgenomen in het volgende overzicht:

Deze swap heeft geen margin call en er is geen sprake 
van een breakclausule. Daarom zijn wij niet verplicht tot 
stortingen bij negatieve marktwaarde ontwikkeling.

Het hedginginstrument (het rentederivaat) en de 
hedged items onderliggend aan de af te dekken rentebe
talingen (de rollover leningen) wordt tegen kostprijs op 
de balans opgenomen en gewaardeerd. Een eventuele 
hedge-ineffectiviteit wordt in de winst-en-verliesreke
ning verwerkt.

Reële waardebepaling van financiële instrumenten 
De reële waarde van een financieel instrument is het 
bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of 
een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed 
geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en 
van elkaar onafhankelijk zijn.

De reële waarde van beursgenoteerde financiële instru
menten wordt bepaald aan de hand van de biedprijs. De 
reële waarde van niet-beursgenoteerde financiële instru
menten wordt bepaald door de verwachte kasstromen 
contant te maken tegen een disconteringsvoet die 
gelijk is aan de geldende risicovrije marktrente voor de 
resterende looptijd vermeerderd met krediet- en liquidi
teitsopslagen.

De reële waarde van derivaten waarbij collateral wordt 
uitgewisseld, wordt bepaald door het contant maken van 
de kasstromen aan de hand van de (Eonia) swapcurve, 
omdat door de uitwisseling het krediet en liquiditeitsri
sico wordt gemitigeerd.

De reële waarde van derivaten waarbij geen collateral 
wordt uitgewisseld, wordt bepaald door het contant 
maken van de kasstromen aan de hand van de relevante 
swapcurve vermeerderd met krediet en liquiditeitsop
slagen.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Investeringsverplichtingen

De niet uit de balans blijkende verplichtingen voor 
nieuwbouw en verbetering van woningen bedragen 
circa 26,9 miljoen euro exclusief btw (2019: 14,4 miljoen 
euro).

Obligo Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Gebaseerd op artikel 18 van het Reglement van 
Deelneming van het Waarborgfonds Sociale Woning
bouw (WSW) hebben toegelaten instellingen een 
obligoverplichting naar het WSW. De verplichting is 
voorwaardelijk. Dit obligo is opeisbaar indien het totale 
risicovermogen van het Waarborgfonds Sociale Woning
bouw onder het garantieniveau (0,25 procent van het 
geborgd schuldrestant) daalt.

De obligoverplichting uit hoofde van geborgde leningen 
door de borgsteller bedraagt ultimo 2020 10,6 miljoen 
euro (2019: 9,85 miljoen euro). De hoogte van het obli
gotarief is vastgesteld op maximaal 3,85 procent (2019: 
3,85 procent) over het schuldrestant van de geborgde 
lening per 31 december van het laatst verstreken 
kalenderjaar. In de berekening telt het schuldrestant 
van collegiale leningen voor 33,3 procent mee en voor 
variabele hoofdsomleningen wordt ervan uitgegaan dat 
75 procent van de maximale hoofdsom is opgenomen.

Obligo Woningborg
Woningborgdeelnemers hebben naar de Woningborg 
N.V. aan de hand van de stand van aangemelde plannen 
een zogeheten obligoverplichting. Per 31 december 2020 
zijn bij Woningborg N.V. geen plannen aangemeld. Het 
obligo is daarom nihil (2019: nihil).

WSW Volmacht
WSW staat garant voor (borgt) leningen die Stichting HW 
Wonen is aangegaan voor het verkrijgen van vastgoed, 
het doen van investeringen in het vastgoed en het herfi
nancieren van leningen.

Voor deze borging van leningen verlangt het WSW van 
Stichting HW Wonen een zekerstelling dat Stichting 
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HW Wonen haar verplichtingen aan het WSW nakomt. 
Daartoe heeft Stichting HW Wonen een volmacht 
verstrekt aan het WSW in geval Stichting HW Wonen 
haar verplichtingen niet nakomt.

Hiertoe is in 2013 een onherroepelijke volmacht 
verleend voor de vestiging van het recht van hypotheek 
en pand, in lijn met artikel 30 van het WSW reglement, 
waarvan het WSW de begunstigde is en gerechtigd is 
uitgaven te verrichten vanuit deze overeenkomst. De 
hypothecaire volmacht staat gelijk aan het saldo van 
leningen waarvoor WSW borg staat tot een maximum 
van 900 miljoen euro, waarbinnen een volmacht op het 
recht van pand is verleend aan het WSW op de roerende 
zaken, rechten en inventaris ter hoogte van 738 miljoen 
euro.

Leaseverplichting
HW Wonen kan financiële en operationele leasecon
tracten afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij de 
voor en nadelen verbonden aan het eigendom van het 
leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de lessee 
worden gedragen, wordt aangemerkt als een financiële 
lease. Alle andere leaseovereenkomsten classificeren 
als operationele leases. Bij de leaseclassificatie is de 
economische realiteit van de transactie bepalend en niet 
zozeer de juridische vorm. Classificatie van de lease vindt 
plaats op het tijdstip van het aangaan van de betreffende 
leaseovereenkomst.

Als de toegelaten instelling optreedt als lessee in 
een operationele lease, wordt het leaseobject niet 
geactiveerd. Vergoedingen die worden ontvangen 
als stimulering voor het afsluiten van een overeen
komst worden verwerkt als een vermindering van de 
leasekosten over de leaseperiode. Leasebetalingen 
en vergoedingen inzake operationele leases worden 
lineair over de leaseperiode ten laste respectievelijk ten 
gunste van de winstenverliesrekening gebracht, tenzij 
een andere toerekeningsystematiek meer representa
tief is voor het patroon van de met het leaseobject te 
verkrijgen voordelen.

Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen 
aangegaan ter zake van operationele leasing.  De reste
rende looptijd kan als volgt worden gespecificeerd:

Leaseverplichtingen (x 1.000 euro)

2020 2019
     < 1 jaar 44 44
  1 - 5 jaar 112 156
    > 5 jaar 0 0

156 200

De operationele-leaseobjecten betreft kantoorappara
tuur (kopieerapparaten/printers).

Erfpachtverplichtingen 
Een deel van de onroerende goederen is gebouwd op 
grond met erfpachtverplichtingen. Het jaarlijkse bedrag 
aan canonverplichtingen bedraagt 9 duizend euro. De 
canonverplichtingen lopen jaarlijks.

2020 2019
Niet langer dan 1 jaar 9 5

9 5

Terugkoopplichten en terugkooprechten  
Ultimo 2020 heeft HW Wonen de volgende terugkoop
plichten en terugkooprechten die kwalificeren als een 
verkooptransactie:

2020 2019
Koopgarant (zie onroerende zaken V.o.V.) 218 235
Slimmer Kopen¹ 7 7

225 242

1) Slimmer Kopen 
In ’sGravendeel zijn in het verleden 10 woningen verkocht 
onder ‘Slimmer Kopen’ voorwaarden. Anders dan bij de 
Koopgarantvariant geldt hier voor ons geen terugkoop
plicht, maar een terugkooprecht. De korting die op deze 
woningen is verstrekt bedraagt 446 duizend euro. In 
2020 zijn geen woningen teruggekocht en weer doorver
kocht, waardoor in de toekomst nog 7 woningen aan ons 
aangeboden kunnen worden voor terugkoop. De destijds 
verstrekte korting voor deze woningen is 309 duizend euro.

Deelneming Ontwikkelmaatschappij Hoeksche Waard B.V.
Voor de 100% deelneming Ontwikkelmaatschappij 
Hoeksche Waard B.V. is HW Wonen hoofdelijk aan 
sprakelijk.

Bijdrageheffing kosten Autoriteit woningcorporaties (Aw)
In artikel 61c van de Woningwet is bepaald dat toege
laten instellingen moeten betalen voor de kosten van de 
Autoriteit Woningcorporaties. Hiertoe moet de Autoriteit 
Woningcorporaties jaarlijks uiterlijk op 1 oktober bij de 
toegelaten instellingen een bijdrageheffing innen. Artikel 
121 van het BTIV bevat de wettelijke grondslag voor de 
berekeningswijze en de procedure. 

De bijdrageheffing Aw is een jaarlijks terugkerende 
heffing. De bijdrageheffing van de Aw kent een tarief 
voor alle woongelegenheden in eigendom van de 
toegelaten instelling en haar dochtermaatschappijen 
en een tarief per 1.000 euro WOZwaarde (beide) op 31 
december van het voorafgaande jaar.
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In de bijlage bij brief Bijdrageheffing Aw 2020 heeft de 
minister aangegeven dat de bijdrage voor alle toegelaten 
instellingen in de kosten van de Autoriteit Woningcor
poraties totaal is vastgesteld op 13 miljoen euro. Dit 
betekent voor de toegelaten instellingen een tarief van 
circa 2,73 euro per woongelegenheid en circa 0,02 euro 
per 1.000 euro WOZwaarde van de woongelegenheden 
in eigendom van de corporatie en haar dochtermaat
schappijen.

Saneringsheffing
De Woningwet bepaalt dat toegelaten instellingen 
een bijdrage (saneringsheffing) verschuldigd zijn ter 
bekostiging van de door de minister van BZK verstrekte 
subsidies in het kader van sanering. De wettelijke 
grondslag voor de saneringsheffing is artikel 58 van de 
Woningwet. Artikel 115 en 116 van het Besluit toege
laten instellingen volkshuisvesting (Btiv 2015) bevatten 
de wettelijke grondslag voor de berekeningswijze en 
de procedure. Jaarlijks wordt de totale bijdrage van de 
toegelaten instellingen door de minister van BZK vastge
steld. De verdeling van de bijdrage over de toegelaten 
instellingen wordt gedaan aan de hand van de door hen 
ingediende dVi over het voorgaande verslagjaar. Voor 
2020 heeft de minister van BZK  de totale bijdrage vast
gesteld op nihil (2019: nihil).

Verhuurderheffing
De verhuurderheffing wordt berekend over de totale 
WOZwaarde van de huurwoningen tot de huurtoeslag
grens (tot 737,14 euro per maand), verminderd met 50x 
de gemiddelde WOZ waarde van de woningen. Rijksmo
numenten worden vrijgesteld van deze berekening. De 
WOZwaarde per object was voor de berekening van de 
heffing 2020 gemaximeerd op 294 duizend euro. Deze 
grens wordt jaarlijks geïndexeerd. 

Het tarief in 2020 bedroeg 0,562 procent en vanaf 2021 
vervolgens 0,526 procent. De daling in het tarief heeft 
als doel de woningcorporaties tegemoet te komen voor 
de verplichte huurverlaging voor huurders met een 
lager inkomen. Deze wijziging is geen onderdeel van 
het Belastingplan 2021 maar is opgenomen in een apart 
wetsvoorstel, de Wet eenmalige huurverlaging met lager 
inkomen.

Claims
Er zijn ultimo boekjaar geen claims tegen ons ingediend 
waarvan wij verwachten dat deze een nadelige invloed 
van betekenis zullen hebben op de financiële positie.

Verbonden partijen
Ontwikkelingsmaatschappij Hoeksche Waard BV en VOF 
Union-Assink
HW Wonen heeft een 100 procent belang in Ontwikke
lingsmaatschappij Hoeksche Waard B.V. Op deze B.V. 
bestaat een vordering uit hoofde van een verstrekte 
lening. Deze B.V. vormt met Assink Vastgoed Projectont
wikkeling B.V. een vennootschap onder firma, genaamd 
VOF UnionAssink. 

Deze vennootschap heeft in eigendom het kerkgebouw 
aan de Graaf van Egmondstraat 48/ Margrietstraat 2 
in Oud-Beijerland, met het oog op toekomstige (her)
ontwikkeling. 
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3.4 Toelichting op de functionele winst- en verliesrekening (x €1.000)

15. Huuropbrengsten

Waarvan huuropbrengsten DAEB vastgoed in exploitatie

Waarvan huuropbrengsten niet-DAEB vastgoed in ex  -
ploitatie

De te ontvangen netto huur is gewijzigd als gevolg van

2020 2019
Nettohuur 70.868 69.736
Af: huurderving wegens leegstand -250 -339
     huurderving wegens oninbaarheid -79 67

70.539 69.464

2020 2019
Nettohuur 61.372 60.305
Af: huurderving wegens leegstand -184 -243
     huurderving wegens oninbaarheid -51 56

61.137 60.118

2020 2019
Nettohuur 9.496 9.431
Af: huurderving wegens leegstand -66 -96
     huurderving wegens oninbaarheid -28 11

9.402 9.346

2020 2019
Jaarhuur (zonder aanpassingen) 69.736 68.504
-     verhoging wegens algemene huurverhoging en wegens woningverbetering 925 1.058
-     huuraanpassing intramuraal zorgvastgoed 51 178
-     het in exploitatie komen van nieuwe woningen en woongebouwen 441 450
-     huurharmonisatie 283 197
-     verkoop van woningen -361 -428
-     sloop van woningen -164 -219
-     huurverlaging i.v.m. verhuurbaarheid bedrijfsonroerendgoed -43 5
-     correctie BTW garages 0 -9

70.868 69.736
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Alle huuropbrengsten zijn gerealiseerd in Nederland. De 
gemiddelde verhoging van de nettohuur over 2020 die 
HW Wonen heeft doorgevoerd is 2,42 procent (2019: 
1,52 procent). 

Vanaf 2017 geldt de nieuwe methode voor de huursom
benadering. Vanaf 1 januari 2017 mag de gemiddelde 
huursom voor zelfstandige woningen in het kalenderjaar 
met maximaal inflatie + 1 procentpunt stijgen. Het gaat 
dan om de jaarlijkse huurverhoging en de huurverhoging 
bij huurdersmutatie (huurharmonisatie). 

Het inflatiepercentage voor de bepaling van de 
maximale huursomstijging 2020 is 2,6% (2019: 1,6%). 
Het maximale huursomstijgingspercentage voor 
woningcorporaties bedraagt over 2020 dus 3,6% (2019: 
2,6%). Nieuw was het afgelopen jaar dat huurders 
met een inkomen tot niet meer dan € 50.000, ook in 
aanmerking komen voor een huurverhoging van 2,6% 
i.p.v. 6,6%.

Met instemming van het Huurdersplatform Hoeksche 
Waard zijn in 2020 de volgende percentages doorgevoerd 
voor de huurverhoging per 1 juli (zie onderstaande tabel).

Doelgroep Huurverhoging
Huurders van een sociale huurwoning met een inkomen tot en met € 43.574 2,60%
   (netto huur wordt afgetopt op streefhuur en de rekenhuur op de liberalisatiegrens)
Huurders van een sociale huurwoning met een inkomen boven € 43.574 6,60%
Huurders van een sociale huurwoning met een inkomen tussen € 43.574 en € 50.000 2,60%

2,60%

0,00%

Huurders van een woning in de vrije sector met een geliberaliseerd huurcontract 
(niet inkomensafhankelijk verhoogd)
Huurders met een inkomen tot en met € 43.574 die met de huidige nettohuur meer 
betalen dan de streefhuur

2020 2019
Gemeente Hoeksche Waard 70.453 69.314
Gemeenten Dordrecht / Zwijndrecht / Rotterdam 415 422

70.868 69.736

2020 2019
- frictieleegstand 16 26
- mutatie onderhoud 200 198
- te verkopen woningen 0 0
- projecten / renovaties 48 50
- niet woningen 25 38
- overig -39 28

250 340

Teneinde onze huurders van woongelegenheden 
tegemoet te komen in de door de COVID19 mogelijk 
veroorzaakte moeilijke financiële positie is besloten de 
jaarlijkse huurverhoging eerst met ingang van 1 oktober 
2020 in rekening te brengen.

De geografische onderverdeling van de netto-huur-
opbrengsten kan als volgt worden weergegeven:

De huurderving wegens leegstand is als volgt te  
specificeren:

De huurderving over het boekjaar bedraagt 0,35 procent 
(2019: 0,49 procent) van de nettojaarhuur. De achter

stand huurdebiteuren per eind 2020 is 0,77 procent van 
de nettojaarhuur (2019: 0,65 procent).
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16.1 Opbrengsten servicecontracten

16.2 Lasten servicecontracten

18. Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

19. Lasten onderhoud

De onderhoudsuitgaven (exclusief kosten eigen service
dienst) zijn te verdelen in:

2020 2019
Te ontvangen vergoeding inzake leveringen en diensten 1.799 1.714
Af: Derving wegens leegstand en oninbaarheid -22 -22

1.777 1.692

2020 2019
Gas, water, elektra en schoonmaken 1.685 1.605
Warmtebemetering 24 28
Overige kosten 68 65
Onderhoudskosten t.l.v.levering goederen en diensten 0 0
Glasverzekering 56 62
Totaal 1.833 1.760

2020 2019
Toegerekende personeelskosten 2.416 2.364
Toegerekende overige organisatiekosten 1.755 1.134
Toegerekende afschrijvingen 283 281
Totaal 4.454 3.779

2020 2019
Onderhoudsuitgaven (niet cyclisch) 6.607 6.144
Onderhoudsuitgaven (cyclisch) 11.343 10.156

Totaal onderhoudslasten 17.950 16.300
Toegerekende personeelskosten 2.175 2.054
Toegerekende overige organisatiekosten 1.810 1.303
Toegerekende afschrijvingen 255 247

Totaal lasten onderhoudsactiviteiten 22.190 19.904

Lasten onderhoudsactiviteiten DAEB-vastgoed in exploitatie 20.005 17.737
Lasten onderhoudsactiviteiten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 2.186 2.167

Totaal lasten onderhoudsactiviteiten 22.190 19.904

2020 2019
Mutatie-onderhoud 2.034 1.607
Klachtenonderhoud 2.893 2.905
Contractonderhoud 1.680 1.632
Planmatig onderhoud per woning 2.318 341
Planmatig onderhoud per complex 8.433 9.221
Onderhoudsdeel VvE-bijdrage 592 594
Totaal 17.950 16.300
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20. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 

2020 2019
OZB 1.595 1.574
Waterschapsbelasting 694 691
Rioolheffing 701 717
Verhuurderheffing 7.842 7.207
Verzekeringskosten 199 182
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 630 601
Totaal 11.661 10.972

21. Nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling
2020 2019

Bruto-opbrengst verkopen nieuwbouw 2.383 4.094
Af: verleende korting op taxatieprijs
     verleende Koopgarantkortingen 0 0
Netto-opbrengst verkopen bestaand bezit 2.383 4.094
     reeds gerealiseerd verlies voorgaand boekjaar 0 0
     voorziening -1.011 0
Verkoopresultaat nieuwbouw 1.372 4.094

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling
2020 2019

Af: stichtingskosten 1.408 3.211
     verkoopkosten 0 0

Totaal lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling 1.408 3.211

Toegerekende kosten verkocht vastgoed in ontwikkeling
2020 2019

Lonen en salarissen 46 48
Overige organisatiekosten 22 13
Toegerekende afschrijvingen 4 5
Financieringskosten 0 0
Totaal 72 66

22. Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille

2020 2019
Bruto-opbrengst verkopen bestaand bezit 9.115 9.771
Af: verleende korting op taxatieprijs 0 -1
     verleende Koopgarantkortingen 0 0
Netto-opbrengst verkopen bestaand bezit 9.115 9.770
Af: boekwaarde -7.579 -8.100
     externe verkoopkosten -519 -595
     toegerekende organisatie kosten -206 -237

Verkoopresultaat bestaand bezit 811 838

Terug- en doorverkoop Koopgarant
Bruto-opbrengst doorverkopen Koopgarant 2.305 3.199
Af: verleende korting op taxatieprijs 0 0
     verleende Koopgarantkortingen 0 0

2.305 3.199
Af: Bruto-terugkoopkosten Koopgarant -1.662 -2.598
     winstdeling t.g.v. verkoper 0 0
     externe verkoopkosten -75 -86
     toegerekende organisatie kosten -61 -71

Verkoopresultaat terug- en doorverkoop Koopgarant 507 444
Mutatie terugkoopverplichting verkoop onder voorwaarden 0 0

507 444

Totaal verkoopopbrengsten inclusief resultaat VoV bestaand bezit 1.318 1.282
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2020 2019
Bruto-opbrengst verkopen bestaand bezit 9.115 9.771
Af: verleende korting op taxatieprijs 0 -1
     verleende Koopgarantkortingen 0 0
Netto-opbrengst verkopen bestaand bezit 9.115 9.770
Af: boekwaarde -7.579 -8.100
     externe verkoopkosten -519 -595
     toegerekende organisatie kosten -206 -237

Verkoopresultaat bestaand bezit 811 838

Terug- en doorverkoop Koopgarant
Bruto-opbrengst doorverkopen Koopgarant 2.305 3.199
Af: verleende korting op taxatieprijs 0 0
     verleende Koopgarantkortingen 0 0

2.305 3.199
Af: Bruto-terugkoopkosten Koopgarant -1.662 -2.598
     winstdeling t.g.v. verkoper 0 0
     externe verkoopkosten -75 -86
     toegerekende organisatie kosten -61 -71

Verkoopresultaat terug- en doorverkoop Koopgarant 507 444
Mutatie terugkoopverplichting verkoop onder voorwaarden 0 0

507 444

Totaal verkoopopbrengsten inclusief resultaat VoV bestaand bezit 1.318 1.282

Waarvan verkoopresultaat DAEB-vastgoed in exploitatie
2020 2019

Bruto-opbrengst verkopen bestaand bezit 7.729 6.957
Af: verleende korting op taxatieprijs 0 -1
     verleende Koopgarantkortingen 0 0
Netto-opbrengst verkopen bestaand bezit 7.729 6.956
Af: boekwaarde -6.426 -5.590
     externe verkoopkosten -453 -429
     toegerekende organisatie kosten -145 -166

Verkoopresultaat bestaand bezit 705 771

Terug- en doorverkoop Koopgarant
Bruto-opbrengst doorverkopen Koopgarant 1.069 1.146
Af: verleende korting op taxatieprijs 0 0
     verleende Koopgarantkortingen 0 0

1.069 1.146
Af: Bruto-terugkoopkosten Koopgarant -886 -906
     winstdeling t.g.v. verkoper 0 0
     externe verkoopkosten -44 -39
     toegerekende organisatie kosten -28 -33

Verkoopresultaat terug- en doorverkoop Koopgarant 111 167
Mutatie terugkoopverplichting verkoop onder voorwaarden 0 0

111 167

Totaal verkoopopbrengsten inclusief resultaat VoV bestaand bezit 816 938
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Waarvan verkoopresultaat niet-DAEB-vastgoed in exploitatie
2020 2019

Bruto-opbrengst verkopen bestaand bezit 1.386 2.814
Af: verleende korting op taxatieprijs 0 0
     verleende Koopgarantkortingen 0 0
Netto-opbrengst verkopen bestaand bezit 1.386 2.814
Af: boekwaarde -1.153 -2.510
     externe verkoopkosten -66 -166
     toegerekende organisatie kosten -61 -71

Verkoopresultaat bestaand bezit 106 67

Terug- en doorverkoop Koopgarant
Bruto-opbrengst doorverkopen Koopgarant 1.236 2.054
Af: verleende korting op taxatieprijs 0 0
     verleende Koopgarantkortingen 0 0

1.236 2.054
Af: Bruto-terugkoopkosten Koopgarant -776 -1.692
     winstdeling t.g.v. verkoper 0 0
     externe verkoopkosten -31 -48
     toegerekende organisatie kosten -33 -37

Verkoopresultaat terug- en doorverkoop Koopgarant 396 277
Mutatie terugkoopverplichting verkoop onder voorwaarden 0 0

396 277

Totaal verkoopopbrengsten inclusief resultaat VoV bestaand bezit 502 344

23. Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

23.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
2020 2019

Waardeveranderingen vastgoed in ontwikkeling voor eigen exploitatie 3.169 7.729
Waardeveranderingen vastgoed in ontwikkeling voor de verkoop -191 1.479
Waardeveranderingen onrendabele investeringen en herstructureringen 15.735 25.278
Waardeveranderingen grond- en ontwikkelposities 143 162

Totaal overige waardeveranderingen vastgoedpertefeuille 18.856 34.648

2020 2019
Waardeverminderingen 20.526 34.562
Terugname van waardeverminderingen -1.670 86
Totaal overige waardeveranderingen vastgoed in ontwikkeling
     bestemd voor eigen exploitatie 18.856 34.648
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De onrendabele investeringen bestaan uit:

2020 2019
Onrendabele top complex 109 - Wilhelminaplein Heinenoord -150 159
Onrendabele top complex 110 - Tienvoet Heinenoord 0 1
Onrendabele top complex 212 - Fazant Maasdam 3 5
Onrendabele top complex 240 - Wilhelminastr Nieuw-Beijerland 510 930
Onrendabele top complex 308 - Gemeentewerf Mijnsheerenland 12 -121
Onrendabele top complex 309 - Dorpshart Mijnsheerenland 0 0
Onrendabele top complex 311 - Burg. de Jongplein Mijnsheerenland 1 3
Onrendabele top complex 312 - Ter Kuilestraat vd Waalstraat  Mijnsheerenland 6 2
Onrendabele top complex 330 - Bomenbuurt Numansdorp 25 14
Onrendabele top complex 348 - Uitname BM Piershil 267 7
Onrendabele top complex 399 - Flexwonen Numansdorp 8 0
Onrendabele top complex 416 - Rustenburgstraat Puttershoek -171 223
Onrendabele top complex 418 - TAS / Wijk van je Leven Puttershoek 0 -63
Onrendabele top complex 420 - Nieuw Weverseinde Puttershoek -389 634
Onrendabele top complex 421 - Laning Weverseinde Puttershoek 43 29
Onrendabele top complex 432 - R Vermaatstraat 's-Gravendeel 0 0
Onrendabele top complex 444 - Immanuel 's-Gravendeel 33 479
Onrendabele top complex 445 - Oude Politiebureau 's-Gravendeel 0 0
Onrendabele top complex 447 - Centrumplan 's-Gravendeel -3 0
Onrendabele top complex 459 - Nassaustraat Zuid-Beijerland 0 11
Onrendabele top complex 510 - van Gaesbeekstraat Westmaas -80 14
Onrendabele top complex 511 - Koetsveld Westmaas 0 0
Onrendabele top complex 513 - De Roolaan/Kartuizerveld Westmaas -3 1
Onrendabele top complex 514 - Hofstraat Westmaas 0 -2
Onrendabele top complex 571 - Koetsveldlaan Westmaas 93 586
Onrendabele top complex 613 - Sportlaan Strijen 131 282
Onrendabele top complex 618 - 't Kleine Loo Strijen 10 12
Onrendabele top complex 620 - Dam fase II Strijen -104 621
Onrendabele top complex 621 - A van Vughtstraat Strijensas 0 -11
Onrendabele top complex 629 - Hooistoof Strijensas 0 1
Onrendabele top complex 630 - S Groenwegstraat Strijensas -26 3
Onrendabele top complex 765 - Open Waard Oud-Beijerland 3.507 4.906
Onrendabele top complex 775 - Thomaskerk Oud-Beijerland 0 2
Onrendabele top complex 783 - Kloosring Oud-Beijerland 0 0
Onrendabele top complex 786 - Tooropstraat Oud-Beijerland -601 640
Onrendabele top complex 787 - Stravinskipad Oud-Beijerland 0 0
Onrendabele top complex DU-MY313 Mijnsheerenland -142 0
Onrendabele top diverse duurzaamheidsprojecten 15.877 25.278
Afschrijving boekwaarde ineens i.v.m. sloop vóór einde exploitatie 0 0

18.856 34.648

23.2 Nietgerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

DAEB-vastgoed in exploitatie
2020 2019

Toename marktwaarde 95.958 111.208
Afname marktwaarde -3.229 -5.510

Totaal overige waardeveranderingen DAEB-vastgoed in exploitatie 92.729 105.698
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Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie
2020 2019

Toename marktwaarde 14.749 13.019
Afname marktwaarde -1.851 -4.636

Totaal overige waardeveranderingen niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 12.898 8.383

Dit betreft de jaarlijkse mutatie van de actuele waarde van de vastgoedobjecten in exploitatie (exclusief het effect 
van onrendabele investeringen) die gewaardeerd zijn op basis van marktwaarde in verhuurde staat. Voor een verdere 
toelichting op de totstandkoming van de marktwaarde en de overige waardeveranderingen wordt verwezen naar de 
toelichting op de vastgoedbeleggingen.

23.3 Nietgerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden

2020 2019
Waardeveranderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 4.996 744
Waardeveranderingen verplichtingen uit hoofde van onroerende 
zaken verkocht onder voorwaarden -3.965 -583
Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed verkocht
onder voorwaarden 1.031 161

Voor een verdere toelichting op de totstandkoming van de marktwaarde en de niet-gerealiseerde waardeverande
ringen van het vastgoed verkocht onder voorwaarden wordt verwezen naar de toelichting op de vastgoedbeleggingen.

23.4 Nietgerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop

2020 2019
Toename marktwaarde 2.153 543
Afname marktwaarde 0 -199
Totaal overige waardeveranderingen vastgoed in ontwikkeling
     bestemd voor verkoop 2.153 344

De per ultimo boekjaar leegstaande woningen waarvoor een verkooptraject is opgestart wordt gewaardeerd voor de 
verwachte bruto verkoopprijs. Het verschil tussen deze verkoopopbrengst en de marktwaarde wordt opgenomen als 
nietgerealiseerde waardeverandering.
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24. Nettoresultaat overige activiteiten

2020 2019
Bruto-opbrengst

- Energieprestatievergoedingen (EPV) 54 0
- WKO-installaties 213 219
- Zonnepanelen 0 9
- Domotica-voorzieningen 0 0
- Overige opbrengsten 60 81

Totaal opbrengsten 327 309

Kosten
- WKO-installaties 150 153
- Zonnepanelen 0 1
- Domotica-voorzieningen 0 0
- Overige kosten 16 11

Lonen en salarissen 4 4
Overige organisatiekosten 3 3

Totaal kosten 173 172

Totaal nettoresultaat overige activiteiten 154 137

25. Afschrijvingen (im)materiële vaste activa

2020 2019
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 715 736

Totaal afschrijvingen op (im)materiële vaste activa 715 736

26 en 27. Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

Lonen en salarissen
2020 2019

Bruto salarissen incl.ziekengeld 4.823 4.937
Ontvangen ziekengeld -61 -46

4.762 4.891

Sociale Lasten
2020 2019

Sociale lasten bedrijfsvereniging 855 842

Sociale lasten in % van de salarissen 17,7 17,1

Pensioenlasten
2020 2019

Pensioenpremie 836 762

Pensioenlasten in percentage van de salarissen 17,3 15,4

Totaal lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 6.453 6.495
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Gedurende 2020 zijn er gemiddeld 100 personeelsleden (exclusief ingehuurd personeel), (87,5 fte’s) in dienst (ultimo 
2019: 97 resp. 86,8). Deze personeelsomvang (gemiddeld aantal personen) is als volgt onder te verdelen naar de 
verschillende functionele gebieden:

2020 2019
Team Wonen 36,0 36,2
Team Vastgoed projectontwikkeling 6,0 5,0
Team Vastgoed beheer 5,7 5,4
Team Vastgoed verkoop 4,3 4,3
Team Directie en staf 19,9 20,9
Team Bedijfsvoering 15,6 15,0

Totaal 87,5 86,8

Alle personen zijn werkzaam in Nederland

Pensioenlasten
De medewerkers hebben een pensioenregeling die is 
ondergebracht bij SPW. De pensioenregeling wordt 
volgens de Pensioenwet gekarakteriseerd als uitke
ringsovereenkomst. De belangrijkste kenmerken van de 
pensioenregeling zijn:

• Er is sprake van een ouderdoms en nabestaandenpen
sioen.

• Er is sprake van een middelloonregeling.
• De pensioen (richt)leeftijd is 68 jaar.
• De regeling kent zowel een partner en wezenpen

sioen, waarbij het partner en wezenpensioen is 
verzekerd door middel van een opbouwregeling (uitke
ringsovereenkomst). Voor het ouderdomspensioen, 
partnerpensioen en wezenpensioen stelt het bestuur 
van het pensioenfonds jaarlijks een premie vast. Deze 
is momenteel vastgesteld op 25% van de pensioen
grondslag gecorrigeerd met de deeltijdfactor.

• Als de middelen van het pensioenfonds het toelaten, 
zal het bestuur van het pensioenfonds de ingegane 
pensioenen en de premievrije aanspraken van 
gewezen deelnemers aanpassen overeenkomstig de 
consumentenprijsindex voor alle huishoudens. Voor 
actieve deelnemers geldt dat het bestuur streeft naar 
verhoging met de loonontwikkeling van de branche 
Woningcorporaties. De toeslagverlening is voorwaar
delijk. Er is geen recht op toeslagverlening en het is 
voor de langere termijn niet zeker of en in hoeverre 
toeslagverlening zal plaatsvinden. Het bestuur van het 
pensioenfonds beslist evenwel jaarlijks in hoeverre 
pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken worden 
aangepast.

Het pensioenfonds heeft de uitvoering uitbesteed aan 
APG. De uitvoeringsovereenkomst is in 2016 voor onbe
paalde tijd verlengd. De belangrijkste kenmerken van 
deze uitvoeringsovereenkomst zijn:

• Deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds is 
verplicht gesteld voor de werknemers en bestuurders 
van de toegelaten instelling.

• De toegelaten instelling is uitsluitend verplicht tot 
betaling van de vastgestelde premies. In geen geval 
bestaat een verplichting tot bijstorting.

• Er is geen sprake van recht op teruggave/premiekor
ting.

Per 31 december 2020 bedraagt de (maand)dekkings
graad van SPW 109,4 procent. (eind december 2019: 
113,1 procent). De dekkingsgraad is de marktwaarde 
van de beleggingen uitgedrukt in een percentage van de 
voorziening pensioenverplichtingen volgens de grond
slagen van DNB.

De beleidsdekkingsgraad is de dekkingsgraad waarop 
pensioenfondsen hun beleidsbeslissingen baseren 
en wordt berekend als het gemiddelde van de 
dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. De beleids
dekkingsgraad bedraagt ultimo 2020 103,1 procent 
(2019: 110,7 procent). Met deze beleidsdekkingsgraad 
voldoet het pensioenfonds niet aan de minimaal 
vereiste 104,2 procent die is voorgeschreven door De 
Nederlandse Bank (DNB). Er is daarom sprake van een 
dekkingstekort.

Omdat de beleidsdekkingsgraad ultimo 2020 (evenals 
ultimo 2019) lager was dan de vereiste dekkingsgraad 
van 126,6 procent is er wel sprake van een reservete
kort. Als de beleidsdekkingsgraad van een fonds te laag 
is, moeten pensioenfondsen maatregelen treffen. Ultimo 
2020 heeft het fonds een reservetekort (idem ultimo 
2019). Het fonds heeft in het 1e kwartaal van 2021 een 
herstelplan bij de toezichthouder ingediend waarmee 
wordt aangetoond hoe het pensioenfonds verwacht dat 
binnen tien jaar tijd de dekkingsgraad herstelt tot het 
niveau van de vereiste dekkingsgraad.
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28. Overige organisatiekosten

2020 2019
Totale organisatiekosten 12.704 11.395
Af: toegerekende organisatiekosten verhuur en beheer 4.454 3.779
Af: toegerekende organisatiekosten onderhoud 4.239 3.602
Af: toegerekende organisatiekosten verkoop nieuwbouw 73 66
Af: toegerekende organisatiekosten verkoop bestaand bezit 268 308
Af: toegerekende organisatiekosten leefbaarheid 385 410
Af: toegerekende organisatiekosten overige activiteiten 7 7

Totaal overige organisatiekosten 3.278 3.223

Bij: saneringsheffing WSW 0 0
Bij: bijdrageheffing Aw 53 0
Bij: directe overige organisatiekosten 809 121

Totaal overige organisatiekosten 4.140 3.344

De toegerekende organisatiekosten zijn gebaseerd op de urenbesteding naar activiteiten waarbij in hoofdlijnen 
onderscheid wordt gemaakt naar exploitatie, verkoop, projectontwikkeling en leefbaarheid. Hierbij worden de kosten 
toegerekend op basis van de Activity Based Costing (kostenplaats). Bij de kostenplaatsmethode worden indirecte 
kosten toegerekend aan kostenplaatsen vervolgens toegerekend aan de activiteiten. 

Op de organisatiekosten zijn voor verdeling de opbrengsten van derden in mindering gebracht. De organisatiekosten 
die worden doorberekend hebben onder andere betrekking op lonen en salarissen, afschrijvingen en overige bedrijfs
kosten. 

De organisatiekosten zijn als volgt opgebouwd

2020 2019
Lonen en salarissen 6.453 6.495
Afschrijvingen 715 736
Overige bedrijfskosten 5.536 4.164

Totaal organisatiekosten 12.704 11.395

De overige organisatiekosten zijn als volgt te specificeren:

2020 2019
Governance en bestuur 1.272 1.358
Portfolio- /assetmanagement 385 233
Treasury 122 132
Jaarverslag en control 1.861 1.190
Personeel en organisatie 394 398
Ondernemingsraad 53 33
Bijdrageheffing Aw 53 0

Totaal overige organisatiekosten 4.140 3.344
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29. Leefbaarheid

2020 2019
Leefbaarheid (niet-cyclisch) 398 454
Leefbaarheid (cyclisch) 150 87

Totaal leefbaarheid 548 541

De leefbaarheidskosten verdeeld in DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie

2020 2019
Leefbaarheid DAEB-vastgoed in exploitatie 548 541
Leefbaarheid niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 0 0

Totaal leefbaarheid 548 541

Accountantshonoraria
KPMG Accountants N.V. is met ingang van het boekjaar 2019 de controlerend accountant van HW Wonen. Voor de 
volgende honoraria van KPMG Accountants N.V. zijn in het boekjaar verplichtingen aangegaan door HW Wonen, een en 
ander zoals bedoeld in artikel 2:382a lid 1 en 2 BW.

KPMG 
Accountants 

N.V.

Overig KPMG-
netwerk

Totaal KPMG

2020 2020 2020
Controle van de jaarrekening 153 0 153
Meerwerk controle jaarrekening 2019 28 0 28
Andere controle werkzaamheden 17 0 17
Fiscale advisering 0 0 0
Andere niet-controlediensten 0 0 0

198 0 198

2019 2019 2019
Controle van de jaarrekening 96 0 96
Andere controle werkzaamheden 19 0 19
Fiscale advisering 0 0 0
Andere niet-controlediensten 0 0 0

115 0 115

De in de tabel vermelde honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2020 (2019) hebben betrekking op de totale 
honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2020 (2019), ongeacht of de werkzaamheden in het boekjaar 2020 
(2019) zijn verricht. De overige controlewerkzaamheden hebben betrekking op de controle van de Verantwoordings
informatie (dVi).
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30. Financiële baten en lasten

30.1 Rentebaten

2020 2019
Geactiveerde rente materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling 586 98

Rente financiële vaste activa
Rente op te vorderen BWS-subsidies 0 0
Rente op overige financiële vaste activa 4 4

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rente op vorderingen 43 3
Rente op liquide middelen 0 0
Totaal rente baten 633 105

30.2  Rentelasten

2020 2019
Toegevoegde rente aan:
- egalisatierekeningen 2 4

Rente langlopende schulden:
- leningen overheid 0 390
- leningen kredietinstellingen (niet geborgd WSW) 274 437
- leningen kredietinstellingen (geborgd WSW) 6.673 6.883

Rentelasten ineffectieve renteswaps 370 448

Rente op liquide middelen 13 7
Rente overige schulden 10 256
Totaal rente lasten 7.342 8.425

In het boekjaar werd ter zake vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de eigen exploitatie een bedrag van 586,2 
duizend euro (2019: 97,6 duizend euro) aan bouwrente geactiveerd. Bij niet-specifiek gefinancierde nieuwbouwpro
jecten werd een gemiddelde rentevoet gehanteerd van 3 procent.

31. Belastingen

2020 2019
Acute belastinglast
-Raming verschuldigde vennootschapsbelasting boekjaar 6.271 3.082
-Aanvullende raming te verrekenen vennootschapsbelasting voorgaande jaren -7.053 1.754
Latente belastingen
-Mutatie latente belastingen 785 732

Totale belastingen 3 5.568
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Aanvullende raming verschuldigde vennootschaps-
belasting 2016 tot en met 2019
Als gevolg van voortschrijdende berekeningen van de 
verschuldigde vennootschapsbelasting is de raming voor 
2016 tot en met 2019 met € 7 miljoen verlaagd.

In 2019 heeft HW Wonen bij de Belastingdienst een 
bezwaarschrift op het jaar 2013 ingediend waarin werd 
verzocht om het vastgoed van HW Wonen met ca. € 173 
miljoen generiek af te mogen waarderen in verband met 
de langdurige waardedaling. Hierop is in 2020 telefo
nisch en via email goedkeuring van de Belastingdienst 
gekregen. HW Wonen heeft hiertoe, om e.e.a. alvast 
te bewerkstelligen, over de jaren 2016 tot en met 2018 
nieuwe aangifte vennootschapsbelasting ingediend 
alle met een belastbare winst van nihil (oorspronkelijk 
bedrag totaal ca. 30 miljoen). De Belastingdienst heeft 
deze nieuwe aangiften in haar administratie opgenomen 
en de reeds over deze jaren betaalde vennootschapsbe
lasting ca. € 7 miljoen teruggestort.

Bezwaren tegen de aanslagen vennootschapsbelasting
HW Wonen heeft tegen de uitspraak op bezwaar tegen 
de definitieve aanslag 2011 beroep aangetekend bij 
de rechtbank. Deze heeft in 2020 HW Wonen in het 
ongelijk gesteld, waarop HW Wonen in hoger beroep is 
gegaan. Ook hierin is HW Wonen in het ongelijk gesteld. 
HW Wonen is nu in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. 
Een zitting hiervan wordt nog afgewacht. De uitkomst 
hiervan is onzeker en daarom is hier geen rekening mee 

gehouden in de fiscale positie. Als HW Wonen echter in 
het gelijk wordt gesteld zal dit leiden tot een verminde
ring van het belastbare bedrag met ca. 6,4 miljoen euro 
(fiscaal en commercieel). Het reeds berekende verlies 
ad 19,6 miljoen euro is verrekend met de positieve 
belastbare bedragen over de jaren 2012 t/m 2015. De 
belastbare bedragen over de jaren 2013 t/m 2015 waren 
nog positief voordat onderstaande afwaardering plaats
vond. 

Het bezwaar tegen de aanslag vennootschapsbelasting 
2013 betreft het doorvoeren van een generieke afwaar
dering van het onroerend goed in exploitatie o.b.v. de 
gedaalde WOZ-waarden van 173,2 miljoen euro. Hierop 
is in 2020 telefonisch en via email goedkeuring van de 
Belastingdienst gekregen. HW Wonen heeft hiertoe, 
om e.e.a. alvast te bewerkstelligen, over de jaren 2016 
tot en met 2018 nieuwe aangifte vennootschapsbelas
ting ingediend alle met een belastbare winst van nihil 
(oorspronkelijk bedrag totaal circa 30 miljoen euro). 
De Belastingdienst heeft deze nieuwe aangiften in haar 
administratie opgenomen en de reeds over deze jaren 
betaalde vennootschapsbelasting circa 7,4 miljoen euro 
teruggestort. 

Mutatie latente belastingen
De mutatie latente belasting heeft betrekking op (dis)
agio leningen (18 duizend euro) en afschrijvingen (803 
duizend euro).
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De volgende cijfermatige aansluiting tussen het toepasselijke en het effectieve tarief kan worden gegeven:

2020
Resultaat vóór belastingen 112.100

Tijdelijke verschillen:

- Fiscale afschrijving MVA in exploitatie -3.630
- Fiscaal lagere afschrijving kantoorpanden 204
- Correctie commerciële afschrijving MVA in exploitatie 428
- Correctie overige waardeveranderingen van (im)materiële vaste activa -89.955
- Correctie onderhanden werk 0
- Resultaat deelnemingen 5
- Fiscaal verkoopresultaat na herinvesteringsreserve -277
- Correctie verkoopopbrengst onroerende goederen -1.555

Totaal tijdelijke verschillen: -94.780

Permanente verschillen:

- Bijdrageheffing Autoriteit woningcorporaties 53
- Niet fiscaal aftrekbare kosten onderhoud, e.d. -717
- Correctie lonen en salarissen 0,4% 18
- Diverse correcties 190
- Energie-investeringsaftrek -71
- Correctie toegerekende rente projecten -440
- Voorlopige berekeningen opgeleverde projecten 2019 -3.409
- Saldo afschrijving en vrijval (dis)agio leningen o/g en u/g 74

Totaal permanente verschillen: -4.302

13.018

Terugname / correcties afwaarderingen 11.734

Atad beperking 399

Belastbaar bedrag 2020 25.150

Acute belastinglast 2020 6.271

Het wettelijke belastingtarief bedraagt over de eerste 200 duizend euro 16,5 procent en over het hogere bedrag 25,0 
procent. De effectieve belastingdruk over 2020 bedraagt -0,70 procent (en 5,59 procent exclusief de aanvullende 
raming te verrekenen vennootschapsbelasting voorgaande jaren). De afwijkende effectieve belastingdruk wordt 
veroorzaakt door verschillen in de verwerking van resultaten uit projectontwikkeling, afschrijvingen op het vastgoed, 
af- en opwaardering van het vastgoed, de verwerking van interest en de fiscaal niet aftrekbare heffing van de Autoriteit 
woningcorporaties.

32. Resultaat deelnemingen

2020 2019
Ontwikkelingsmaatschappij HW Wonen -5 427

Totaal resultaat deelnemingen -5 427
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33. Bezoldiging bestuurders en commissarissen
Op grond van artikel 4.2. WNT is afgezien van het opnemen in de jaarrekening van de verantwoording van de  
bezoldigingsinformatie op grond van artikel 2:383, eerste lid, BW.

WNT-verantwoording 2020
In 2020 is HW Wonen ingedeeld in bezoldigingsklasse G. Bezoldigingsklasse G brengt een bezoldigingsmaximum met 
zich mee van 189.000 euro. De beloning in 2020 van zowel de directeurbestuurders als van de RvC past binnen de 
door de WNT2 gestelde normbedragen. Daarnaast is door de RvC in 2020 ontvangen beloning in overeenstemming met 
de door de vereniging van toezichthouders in Woningcorporaties (VWT) vastgestelde beroepsregel.

1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienst-
betrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie 
nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt. 

bedragen x € 1 B.C. Pluimer P. de Bruijn D.J.F. Lausberg

Functiegegevens Directeur-bestuurder Directeur-bestuurder Directeur-bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 – 29/02 01/01 – 30/04 09/04 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)  1,0 1,0 1,0
Dienstbetrekking? Ja Ja Ja 
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 24.527 51.594 108.554
Beloningen betaalbaar op termijn 3.856 7.711 16.841
Subtotaal 28.383 59.305 125.395

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 30.984 62.483 137.877

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
Totale bezoldiging 28.383 59.305 125.395

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
Gegevens 2019
bedragen x € 1 B.C. Pluimer P. de Bruijn

Functiegegevens Directeur-bestuurder Directeur-bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0
Dienstbetrekking? Ja Ja 
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 146.765 141.437
Beloningen betaalbaar op termijn 21.747 21.747
Subtotaal 168.512 163.184

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 183.000 183.000

Totale bezoldiging 168.512 163.184

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12. Deze categorie 
was in 2020 niet van toepassing voor HW Wonen.
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1 P.C. van der Linden A.H.C. van Heijningen

Functiegegevens Voorzitter Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

Bezoldiging
Totale bezoldiging 21.800 14.550

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 28.350 18.900

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. 

Gegevens 2019
bedragen x € 1 P.C. van der Linden A.H.C. van Heijningen

Functiegegevens Voorzitter Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

Bezoldiging
Totale bezoldiging 21.100 14.050
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 27.450 18.300

bedragen x € 1 R.A.M.M. Gradus B.K.A. van Rijsbergen

Functiegegevens Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

Bezoldiging
Totale bezoldiging 14.550 14.550
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 18.900 18.900
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. 
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. 

Gegevens 2019
bedragen x € 1 R.A.M.M. Gradus B.K.A. van Rijsbergen

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019 21/11 - 31/12 01/01 – 31/12

Bezoldiging
Totale bezoldiging 1.578 14.050
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 2.055 18.300
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bedragen x € 1 J.H. Kets S.M. Keijl

Functiegegevens Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 – 31/03 01/09 – 31/12

Bezoldiging
Totale bezoldiging 3.617 4.850
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 4.699 6.300
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. 
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. 

Gegevens 2019
bedragen x € 1 J.H. Kets

Functiegegevens Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 – 31/12

Bezoldiging
Totale bezoldiging 13.500
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 17.600

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede 
degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

bedragen x € 1 B.C. Pluimer

Functiegegevens
Functie bij beëindiging dienstverband Directeur-Bestuurder
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)  1,0
Jaar waarin dienstverband is beëindigd 2020
Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband
Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband 75.000

Individueel toepasselijk maximum 75.000

Totaal uitkeringen 75.000
Waarvan betaald in 2020 75.000

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen N.v.t.
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 
2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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3.5 Gebeurtenissen na balansdatum

Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum.

3.6 Naar DAEB en niet-DAEB-activiteiten 
gescheiden balans. Winst- en verlies-
rekening en kasstroomoverzicht

Op grond van artikel 15 lid 2 van de Regeling toegelaten 
instellingen volkshuisvesting 2015 moeten toegelaten 
instellingen in de toelichting van de jaarrekening op 
de enkelvoudige jaarrekening gescheiden balansen, 
winstenverliesrekeningen en kasstroomoverzichten 
voor de DAEBtak en voor de nietDAEBtak opnemen. 
Het belang van de toegelaten instelling in de niet
DAEBtak is als deelneming verantwoord en daarmee 
onderdeel van het vermogen van de DAEBtak. Bij de 
overzichten in de toelichting behorende tot de jaarreke
ning zijn vergelijkende cijfers over 2019 opgenomen.

Uitgangspunten
Het vermogen van de DAEBtak zoals opgenomen in de 
gescheiden balans omvat tevens het vermogen van de 
vermogenswaarde van het belang in de nietDAEBtak. 
Het resultaat van de DAEBtak omvat om deze reden ook 
het resultaat van het belang in de nietDAEBtak. 

De uitgangspunten en grondslagen voor toerekening 
van activa, verplichtingen, baten, lasten respectievelijk 
kasstromen zijn als volgt:

• Wanneer activa, verplichtingen, baten, lasten respec
tievelijk kasstromen volledig toezien op DAEB- of niet- 
DAEB-activiteiten, zijn deze volledig aan de DAEB-tak 
respectievelijk niet-DAEB-tak toegerekend;

• Wanneer deze toezien op zowel DAEB als 
niet-DAEB-activiteiten, zijn deze op basis van verdeels
leutels, te weten:
- Op basis van de Activity Based Costing (kosten

plaats)-methode, waarbij per fte wordt bepaald voor 
welke activiteit(en) een persoon is ingezet, of

 Het aantal DAEBverhuureenheden ten opzichte  
van het aantal nietDAEBverhuureenheden in 
exploitatie.

• Vorderingen, verplichtingen, baten, lasten respectieve
lijk kasstromen uit hoofde van vennootschapsbelasting 
worden toegerekend aan de DAEB of nietDAEBtak 
op basis van de bij het vorige punt genoemde verdeels
leutel. Latente posities uit hoofde van waarderings
verschillen tussen commercieel en fiscaal worden 

voor zover deze betrekking hebben op leningen en 
derivaten volledig toegerekend aan de DAEBtak. Voor 
zover deze betrekking hebben op het afschrijvingspo
tentieel worden deze toegerekend aan de DAEB- of 
niet- DAEB-tak op basis van de tak waarin betreffende 
verhuureenheden zich bevinden.

Toelichting op de aard van de Niet-DAEB-activiteiten
In de Niet-DAEB-tak exploiteren we 840 woningen, 
waarvan 543 woningen met een huurprijs boven de 
liberalisatiegrens en 295 woningen met een huurprijs die 
nog onder de liberalisatiegrens ligt. Deze 297 woningen 
zullen eveneens marktconform verhuurd worden als 
de huidige huurder de woning verlaat, of na mutatie 
overgaan naar de DAEBtak.

Daarnaast verhuren we in de Niet-DAEB-tak ook 336 
parkeergelegenheden en 69 bedrijfsmatige eenheden.
Met de NietDAEB bedienen we een klein deel van de 
marktbehoefte in het middensegment (van woningen 
met een huurprijs tot € 1.000 per maand). Het hogere 
rendement van de NietDAEB komt volledig ten goede 
van de DAEB.

Nettovermogenswaarde Niet-DAEB
De NietDAEBtak is te beschouwen als eigendom van de 
DAEB-tak. Daarom wordt de nettovermogenswaarde van 
de NietDAEB op de balans van de DAEB gewaardeerd. 
Het resultaat van de Niet-DAEB over 2020 bedraagt 17,4 
miljoen euro (2019: 8,2 miljoen euro) en is toegevoegd 
aan het eigen vermogen van de Niet-DAEB. Ultimo 
boekjaar bedraagt de nettovermogenswaarde 171,5 
miljoen euro (2019: 154,1 miljoen euro).

Interne startlening van DAEB aan Niet-DAEB
Bij scheiding heeft de Niet-DAEB, om te voldoen aan de 
minimale vermogenseisen, een interne lening meege
kregen van de DAEB. Deze lening bedroeg 1 januari 2017 
58,3 euro miljoen en moet, beschouwd over een periode 
van vijf jaar, in hetzelfde tempo als de geborgde lenin
genportefeuille worden afgelost.

In lijn met de daarvoor door de Aw afgegeven  
richtlijnen bedraagt het rentetarief 1,83 procent  
(10- jaar staatsrente per 31-12-2017 + 1,5 procent).

In 2020 is een bedrag van 5 miljoen euro afgelost. De 
stand van de interne lening per 31 december 2020 is 
daarmee EUR 30,3 miljoen.
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Balans per 1 januari (x € 1.000) - DAEB

DAEB DAEB
31 december 2020 31 december 2019

Activa

Vaste activa
Vastgoedbeleggingen 2

DAEB vastgoed in exploitatie 2.1 1.319.158 1.207.522
Niet DAEB vastgoed in exploitatie 2.1 0 0
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 2.2 21.437 20.647
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 2.3 3.720 6.265

Totaal vastgoedbeleggingen 1.344.315 1.234.434

Materiële vaste activa 3

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de
exploitatie 3.1 4.623 4.514

Financiële vaste activa 4

Aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen
  van deelneming in groepsmaatschappijen 4.1 30.349 35.349
Vorderingen op groepsmaatschappijen 4.2 171.526 154.095
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt
   deelgenomen 4.3 0 0
Latente belastingvordering(en) 4.4 1.704 2.542
Leningen u/g 4.5 0 0

Totaal financiële vaste activa 203.579 191.986
                                                                

Totaal vaste activa 1.552.517 1.430.934

Vlottende activa

Voorraden 5

Vastgoed bestemd voor verkoop 5.1 6.211 3.082
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 5.2 0 0
Overige voorraden 5.3 19 22

Totaal voorraden 6.230 3.104

Onderhanden projecten 6 0 0

Vorderingen 7

Huurdebiteuren 7.1 373 370
Vorderingen op groepsmaatschappijen 7.2 0 0
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt
   deelgenomen 7.4 0 0
Belastingen en premies van sociale verzekering 7.6 471 0
Overige vorderingen 7.3 82 68
Overlopende activa 7.4 94 205

                                                                
Totaal vorderingen 1.020 643

Liquide middelen 9 900 31
                                                                

Totaal vlottende activa 8.150 3.778
                                                                

Totaal activa 1.560.668 1.434.712

DAEB DAEB
31 december 2020 31 december 2019

Activa

Vaste activa
Vastgoedbeleggingen 2

DAEB vastgoed in exploitatie 2.1 1.319.158 1.207.522
Niet DAEB vastgoed in exploitatie 2.1 0 0
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 2.2 21.437 20.647
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 2.3 3.720 6.265

Totaal vastgoedbeleggingen 1.344.315 1.234.434

Materiële vaste activa 3

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de
exploitatie 3.1 4.623 4.514

Financiële vaste activa 4

Aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen
  van deelneming in groepsmaatschappijen 4.1 171.526 154.095
Vorderingen op groepsmaatschappijen 4.2 30.349 35.349
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt
   deelgenomen 4.3 0 0
Latente belastingvordering(en) 4.4 1.704 2.542
Leningen u/g 4.5 0 0

Totaal financiële vaste activa 203.579 191.986
                                                                

Totaal vaste activa 1.552.517 1.430.934

Vlottende activa

Voorraden 5

Vastgoed bestemd voor verkoop 5.1 6.211 3.082
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 5.2 0 0
Overige voorraden 5.3 19 22

Totaal voorraden 6.230 3.104

Onderhanden projecten 6 0 0

Vorderingen 7

Huurdebiteuren 7.1 373 370
Vorderingen op groepsmaatschappijen 7.2 0 0
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt
   deelgenomen 0 0
Belastingen en premies van sociale verzekering 471 0
Overige vorderingen 7.3 82 68
Overlopende activa 7.4 94 205

                                                                
Totaal vorderingen 1.020 643

Liquide middelen 9 900 31
                                                                

Totaal vlottende activa 8.150 3.778
                                                                

Totaal activa 1.560.668 1.434.712

DAEB DAEB
31 december 2020 31 december 2019

Activa

Vaste activa
Vastgoedbeleggingen 2

DAEB vastgoed in exploitatie 2.1 1.319.158 1.207.522
Niet DAEB vastgoed in exploitatie 2.1 0 0
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 2.2 21.437 20.647
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 2.3 3.720 6.265

Totaal vastgoedbeleggingen 1.344.315 1.234.434

Materiële vaste activa 3

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de
exploitatie 3.1 4.623 4.514

Financiële vaste activa 4

Aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen
  van deelneming in groepsmaatschappijen 4.1 171.526 154.095
Vorderingen op groepsmaatschappijen 4.2 30.349 35.349
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt
   deelgenomen 4.3 0 0
Latente belastingvordering(en) 4.4 1.704 2.542
Leningen u/g 4.5 0 0

Totaal financiële vaste activa 203.579 191.986
                                                                

Totaal vaste activa 1.552.517 1.430.934

Vlottende activa

Voorraden 5

Vastgoed bestemd voor verkoop 5.1 6.211 3.082
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 5.2 0 0
Overige voorraden 5.3 19 22

Totaal voorraden 6.230 3.104

Onderhanden projecten 6 0 0

Vorderingen 7

Huurdebiteuren 7.1 373 370
Vorderingen op groepsmaatschappijen 7.2 0 0
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt
   deelgenomen 0 0
Belastingen en premies van sociale verzekering 471 0
Overige vorderingen 7.3 82 68
Overlopende activa 7.4 94 205

                                                                
Totaal vorderingen 1.020 643

Liquide middelen 9 900 31
                                                                

Totaal vlottende activa 8.150 3.778
                                                                

Totaal activa 1.560.668 1.434.712
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DAEB DAEB
31 december 2020 31 december 2019

Passiva

Eigen vermogen 10

Herwaarderingsreserves 10.1 846.683 759.641
Overige reserves 10.2 377.702 352.652

                                                                
Totaal eigen vermogen 1.224.385 1.112.293

Egalisatierekening 11 0 0

Voorzieningen 12

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 12.1 27.548 20.376
Voorziening latente belastingverplichtingen 12.2 0 171
Overige voorzieningen 12.3 39 278

                                                                
Totaal voorzieningen 27.587 20.825

Langlopende schulden 13

Schulden / leningen aan overheid 13.1 0 9.820
Schulden aan kredietinstellingen 13.2 255.628 235.776
Schulden aan groepsmaatschappijen 13.3 0 0
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken
  verkocht onder voorwaarden 13.4 19.871 19.711

Totaal langlopende schulden 275.499 265.307

Kortlopende schulden 14

Schulden aan overheid 14.1 0 308
Schulden aan kredietinstellingen 14.1 22.126 24.056
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 14.2 4.271 4.951
Schulden ter zake van belastingen, premies sociale
 sociale verzekeringen en pensioenen 14.3 0 1.793
Onderhanden projecten 14.4 0 0
Overlopende passiva 14.5 6.800 5.179

Totaal kortlopende schulden 33.196 36.287

Totaal passiva 1.560.668 1.434.712
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Balans per 1 januari (x € 1.000) - Niet-DAEB

Niet-DAEB Niet-DAEB
31 december 2020 31 december 2019

Actief

Vaste activa
Vastgoedbeleggingen 2

DAEB vastgoed in exploitatie 2.1 0 0
Niet DAEB vastgoed in exploitatie 2.1 199.408 187.874
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 2.2 21.210 19.938
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 2.3 0 0

Totaal vastgoedbeleggingen 220.618 207.812

Materiële vaste activa 3

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de
exploitatie 3.1 648 633

Financiële vaste activa 4

Aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen
  van deelneming in groepsmaatschappijen 4.1 0 0
Vorderingen op groepsmaatschappijen 4.2 0 0
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt
   deelgenomen 4.3 750 750
Latente belastingvordering(en) 4.4 1.162 1.304
Leningen u/g 4.5 77 80

Totaal financiële vaste activa 1.989 2.134
                                                                

Totaal vaste activa 223.255 210.579

Vlottende activa

Voorraden 5

Vastgoed bestemd voor verkoop 5.1 1.050 678
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 5.2 2.097 354
Overige voorraden 5.3 3 3

Totaal voorraden 3.149 1.035

Onderhanden projecten 6 0 0

Vorderingen 7

Huurdebiteuren 7.1 67 69
Vorderingen op groepsmaatschappijen 7.2 28 29
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt
   deelgenomen 7.4 0 0
Belastingen en premies van sociale verzekering 7.6 0 0
Overige vorderingen 7.3 96 9
Overlopende activa 7.4 16 33

                                                                
Totaal vorderingen 207 140

Liquide middelen 9 158 546
                                                                

Totaal vlottende activa 3.515 1.721
                                                                

Totaal activa 226.770 212.300

Balans per 1 januari (x € 1.000) - Niet-DAEB

Niet-DAEB Niet-DAEB
31 december 2020 31 december 2019

Actief

Vaste activa
Vastgoedbeleggingen 2

DAEB vastgoed in exploitatie 2.1 0 0
Niet DAEB vastgoed in exploitatie 2.1 199.408 187.874
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 2.2 21.210 19.938
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 2.3 0 0

Totaal vastgoedbeleggingen 220.618 207.812

Materiële vaste activa 3

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de
exploitatie 3.1 648 633

Financiële vaste activa 4

Aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen
  van deelneming in groepsmaatschappijen 4.1 0 0
Vorderingen op groepsmaatschappijen 4.2 0 0
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt
   deelgenomen 4.3 750 750
Latente belastingvordering(en) 4.4 1.162 1.304
Leningen u/g 4.5 77 80

Totaal financiële vaste activa 1.989 2.134
                                                                

Totaal vaste activa 223.255 210.579

Vlottende activa

Voorraden 5

Vastgoed bestemd voor verkoop 5.1 1.050 678
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 5.2 2.097 354
Overige voorraden 5.3 3 3

Totaal voorraden 3.149 1.035

Onderhanden projecten 6 0 0

Vorderingen 7

Huurdebiteuren 7.1 67 69
Vorderingen op groepsmaatschappijen 7.2 28 29
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt
   deelgenomen 7.4 0 0
Belastingen en premies van sociale verzekering 7.6 0 0
Overige vorderingen 7.3 96 9
Overlopende activa 7.4 16 33

                                                                
Totaal vorderingen 207 140

Liquide middelen 9 158 546
                                                                

Totaal vlottende activa 3.515 1.721
                                                                

Totaal activa 226.770 212.300

Niet-DAEB Niet-DAEB
31 december 2020 31 december 2019

Actief

Vaste activa
Vastgoedbeleggingen 2

DAEB vastgoed in exploitatie 2.1 0 0
Niet DAEB vastgoed in exploitatie 2.1 199.408 187.874
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 2.2 21.210 19.938
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 2.3 0 0

Totaal vastgoedbeleggingen 220.618 207.812

Materiële vaste activa 3

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de
exploitatie 3.1 648 633

Financiële vaste activa 4

Aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen
  van deelneming in groepsmaatschappijen 4.1 0 0
Vorderingen op groepsmaatschappijen 4.2 0 0
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt
   deelgenomen 4.3 750 750
Latente belastingvordering(en) 4.4 1.162 1.304
Leningen u/g 4.5 77 80

Totaal financiële vaste activa 1.989 2.134
                                                                

Totaal vaste activa 223.255 210.579

Vlottende activa

Voorraden 5

Vastgoed bestemd voor verkoop 5.1 1.050 678
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 5.2 2.097 354
Overige voorraden 5.3 3 3

Totaal voorraden 3.149 1.035

Onderhanden projecten 6 0 0

Vorderingen 7

Huurdebiteuren 7.1 67 69
Vorderingen op groepsmaatschappijen 7.2 28 29
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt
   deelgenomen 7.4 0 0
Belastingen en premies van sociale verzekering 0 0
Overige vorderingen 7.3 96 9
Overlopende activa 7.4 16 33

                                                                
Totaal vorderingen 207 140

Liquide middelen 9 158 546
                                                                

Totaal vlottende activa 3.515 1.721
                                                                

Totaal activa 226.770 212.300

Niet-DAEB Niet-DAEB
31 december 2020 31 december 2019

Actief

Vaste activa
Vastgoedbeleggingen 2

DAEB vastgoed in exploitatie 2.1 0 0
Niet DAEB vastgoed in exploitatie 2.1 199.408 187.874
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 2.2 21.210 19.938
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 2.3 0 0

Totaal vastgoedbeleggingen 220.618 207.812

Materiële vaste activa 3

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de
exploitatie 3.1 648 633

Financiële vaste activa 4

Aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen
  van deelneming in groepsmaatschappijen 4.1 0 0
Vorderingen op groepsmaatschappijen 4.2 0 0
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt
   deelgenomen 4.3 750 750
Latente belastingvordering(en) 4.4 1.162 1.304
Leningen u/g 4.5 77 80

Totaal financiële vaste activa 1.989 2.134
                                                                

Totaal vaste activa 223.255 210.579

Vlottende activa

Voorraden 5

Vastgoed bestemd voor verkoop 5.1 1.050 678
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 5.2 2.097 354
Overige voorraden 5.3 3 3

Totaal voorraden 3.149 1.035

Onderhanden projecten 6 0 0

Vorderingen 7

Huurdebiteuren 7.1 67 69
Vorderingen op groepsmaatschappijen 7.2 28 29
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt
   deelgenomen 7.4 0 0
Belastingen en premies van sociale verzekering 0 0
Overige vorderingen 7.3 96 9
Overlopende activa 7.4 16 33

                                                                
Totaal vorderingen 207 140

Liquide middelen 9 158 546
                                                                

Totaal vlottende activa 3.515 1.721
                                                                

Totaal activa 226.770 212.300
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Niet-DAEB Niet-DAEB
31 december 2020 31 december 2019

Passief

Eigen vermogen 10

Herwaarderingsreserves 10.1 92.859 81.477
Overige reserves 10.2 78.668 72.618

                                                                
Totaal eigen vermogen 171.526 154.095

Egalisatierekening 11 42 69

Voorzieningen 12

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 12.1 1.914 778
Voorziening latente belastingverplichtingen 12.2 0 24
Overige voorzieningen 12.3 159 187

                                                                
Totaal voorzieningen 2.073 989

Langlopende schulden 13

Schulden / leningen aan overheid 13.1 0 0
Schulden aan kredietinstellingen 13.2 0 0
Schulden aan groepsmaatschappijen 13.3 30.349 35.349
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken
  verkocht onder voorwaarden 13.4 20.424 19.444

Totaal langlopende schulden 50.773 54.793

Kortlopende schulden 14

Schulden aan overheid 14.1 0 0
Schulden aan kredietinstellingen 14.1 0 0
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 14.2 535 1.558
Schulden ter zake van belastingen, premies sociale
 sociale verzekeringen en pensioenen 14.3 1.427 251
Onderhanden projecten 14.4 0 153
Overlopende passiva 14.5 395 392

Totaal kortlopende schulden 2.357 2.354

Totaal passiva 226.770 212.300
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Winst- en verliesrekening  (x € 1.000)

Functioneel model 2020 2019
DAEB DAEB

Huuropbrengsten 61.137 60.118
Opbrengsten servicecontracten 1.555 1.497
Lasten servicecontracten -1.606 -1.560
Overheidsbijdragen 0 0
Lasten verhuur- en beheeractiviteiten -3.906 -3.314
Lasten onderhoudsactiviteiten -20.005 -17.737
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -10.804 -10.181
Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 26.371 28.823

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 0
Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 0
Toegerekende organisatiekosten 0 0
Toegerekende financieringskosten 0 0
Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 0

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 8.302 7.634
Toegerekende organisatiekosten -173 -200
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -7.312 -6.496
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 817 938

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -16.570 -30.311
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
  vastgoedportefeuille 92.729 105.698
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
  vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden 115 115
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
  vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop 1.970 359
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 78.244 75.861

Opbrengsten overige activiteiten 299 266
Kosten overige activiteiten -155 -155
Netto resultaat overige activeiteiten 144 111

Overige organisatiekosten -3.631 -2.932
Leefbaarheid -548 -541

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1.095 850
Rentelasten en soortgelijke kosten -7.354 -8.400
Saldo financiële baten en lasten -6.259 -7.550

Resultaat voor belastingen 95.138 94.710

Belastingen -478 -3.370
Resultaat deelnemingen 17.432 8.229

Resultaat na belastingen 112.092 99.568
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Winst- en verliesrekening  (x € 1.000)

Functioneel model 2020 2019
Niet-DAEB Niet-DAEB

Huuropbrengsten 9.402 9.346
Opbrengsten servicecontracten 222 195
Lasten servicecontracten -227 -200
Overheidsbijdragen 0 0
Lasten verhuur- en beheeractiviteiten -548 -465
Lasten onderhoudsactiviteiten -2.186 -2.167
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -855 -791
Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 5.808 5.918

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 1.372 4.094
Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling -1.408 -3.211
Toegerekende organisatiekosten -73 -66
Toegerekende financieringskosten 0 0
Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling -109 817

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 2.525 4.654
Toegerekende organisatiekosten -94 -108
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -1.929 -4.202
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 502 344

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -2.286 -4.337
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
  vastgoedportefeuille 12.898 8.383
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
  vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden 916 46
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
  vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop 183 -15
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 11.711 4.077

Opbrengsten overige activiteiten 28 43
Kosten overige activiteiten -19 -17
Netto resultaat overige activeiteiten 9 26

Overige organisatiekosten -509 -411
Leefbaarheid 0 0

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 185 47
Rentelasten en soortgelijke kosten -635 -819
Saldo financiële baten en lasten -450 -771

Resultaat voor belastingen 16.962 10.000

Belastingen 475 -2.198
Resultaat deelnemingen -5 427

Resultaat na belastingen 17.432 8.229
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Kasstroomoverzicht  (x €  1.000)
(volgens de directe methode)

Kasstroom uit operationele activiteiten
Ontvangsten:
  Huurontvangsten 60.859 60.506 
  Vergoedingen 2.106 2.093 
  Overheidsontvangsten 0 0 
  Overige bedrijfsontvangsten 81 174 
  Renteontvangsten 647 793 
Saldo ingaande kasstromen 63.693 63.566 

Uitgaven:
  Erfpacht -9 -5 
  Betalingen aan werknemers
    -Lonen en salarissen -4.176 -4.289 
    -Sociale lasten -681 -739 
    -Pensioenlasten -733 -668 
  Onderhouduitgaven -15.531 -13.116 
  Overige bedrijfsuitgaven -10.487 -9.872 
  Renteuitgaven -7.756 -8.848 
  Sectorspecifieke heffing onafhankelijk
     van het resultaat 0 0 
  Verhuurdersheffing -7.381 -6.784 
  Leefbaarheid externe uitgaven niet
    investeringsgebonden -162 -131 
  Vennootschapsbelasting -661 -3.940 
Saldo uitgaande kasstromen -47.577 -48.391 

Kasstroom uit operationele activiteiten 16.115 15.175 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
MVA ingaande kasstroom
  Verkoopontvangsten bestaande huur 7.395 6.901 
  Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) 1.056 1.319 
  Verkoopontvangsten nieuwbouw 0 0 
  Verkoopontvangsten grond 0 0 
  Verkoopontvangsten i.v.m. herclassificatie 213 0 
  (Des)investeringsontvangsten overig 0 225 
Tussentelling ingaande kasstroom MVA 8.664 8.444 

MVA uitgaande kasstroom

  Nieuwbouw huur -18.276 -8.941 
  Verbeteruitgaven -14.333 -19.376 
  Leefbaarheid externe uitgaven projectgebonden 0 0 
  Aankoop -1.391 -2.305 
  Nieuwbouw verkoop 0 0 
  Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop -1.152 -1.291 
  Aankoop i.v.m. herclassificatie -798 -194 
  Investeringen overig -730 -396 
  Externe kosten bij verkoop 0 0 
Tussentelling uitgaande kasstroom MVA -36.680 -32.503 

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA -28.016 -24.059 

Financiële vaste activa
  Ontvangsten verbindingen 0 0 
  Ontvangsten overig 5.000 8.000 
  Uitgaven verbindingen 0 0 
  Uitgaven overig 0 0 
Saldo in- en uitgaande kasstromen FVA 5.000 8.000 

Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten -23.016 -16.059 

2019
DAEB

2020
DAEB
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2019
DAEB

2020
DAEB

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Ingaand
  Nieuwe te borgen leningen 45.000 20.000 
  Nieuwe ongeborgde leningen 0 0 

Uitgaand
  Aflossingen geborgde leningen -32.602 -21.579 
  Aflossingen ongeborgde leningen -1.880 -2.663 
  Aflossingen interne lening 0 0 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 10.518 -4.242 

Toename (afname) geldmiddelen 3.617 -5.126 

Wijziging kortgeld -2.202 2.202 

Aansluiting liquide middelen
Liquide middelen per 1 januari -515 2.409 

Liquide middelen per 31 december 901 -515 

Toename (afname) van geldmiddelen -3.617 5.126 
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Kasstroomoverzicht  (x €  1.000)
(volgens de directe methode)

Kasstroom uit operationele activiteiten
Ontvangsten:
  Huurontvangsten 9.365 9.368 
  Vergoedingen 326 325 
  Overheidsontvangsten 0 0 
  Overige bedrijfsontvangsten 11 24 
  Renteontvangsten 20 19 
Saldo ingaande kasstromen 9.722 9.737 

Uitgaven:
  Erfpacht 0 0 
  Betalingen aan werknemers
    -Lonen en salarissen -586 -602 
    -Sociale lasten -174 -104 
    -Pensioenlasten -103 -94 
  Onderhouduitgaven -1.771 -1.840 
  Overige bedrijfsuitgaven -1.322 -1.133 
  Renteuitgaven -647 -793 
  Sectorspecifieke heffing onafhankelijk
     van het resultaat 0 0 
  Verhuurdersheffing -432 -345 
  Leefbaarheid externe uitgaven niet
    investeringsgebonden 0 0 
  Vennootschapsbelasting -93 -552 
Saldo uitgaande kasstromen -5.128 -5.463 

Kasstroom uit operationele activiteiten 4.594 4.274 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
MVA ingaande kasstroom
  Verkoopontvangsten bestaande huur 1.332 2.647 
  Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) 1.216 2.054 
  Verkoopontvangsten nieuwbouw 0 0 
  Verkoopontvangsten grond 524 2.227 
  Verkoopontvangsten i.v.m. herclassificatie 798 194 
  (Des)investeringsontvangsten overig 0 0 
Tussentelling ingaande kasstroom MVA 3.870 7.122 

MVA uitgaande kasstroom

  Nieuwbouw huur -76 742 
Verbeteruitgaven -1.165 -1.770 
  Leefbaarheid externe uitgaven projectgebonden 0 0 
  Aankoop 0 -701 
  Nieuwbouw verkoop -1.289 -250 
  Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop -1.012 -1.436 
  Aankoop i.v.m. herclassificatie -213 0 
  Investeringen overig -103 -73 
  Externe kosten bij verkoop 0 0 
Tussentelling uitgaande kasstroom MVA -3.857 -3.488 

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA 12 3.634 

Financiële vaste activa
  Ontvangsten verbindingen 0 0 
  Ontvangsten overig 4 4 
  Uitgaven verbindingen 0 0 
  Uitgaven overig 0 0 
Saldo in- en uitgaande kasstromen FVA 4 4 

Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten 16 3.638 

2019
Niet-DAEB       

2020
Niet-DAEB       

Kasstroomoverzicht  (x €  1.000)
(volgens de directe methode)

Kasstroom uit operationele activiteiten
Ontvangsten:
  Huurontvangsten 9.365 9.368 
  Vergoedingen 326 325 
  Overheidsontvangsten 0 0 
  Overige bedrijfsontvangsten 11 24 
  Renteontvangsten 20 19 
Saldo ingaande kasstromen 9.722 9.737 

Uitgaven:
  Erfpacht 0 0 
  Betalingen aan werknemers
    -Lonen en salarissen -586 -602 
    -Sociale lasten -174 -104 
    -Pensioenlasten -103 -94 
  Onderhouduitgaven -1.771 -1.840 
  Overige bedrijfsuitgaven -1.322 -1.133 
  Renteuitgaven -647 -793 
  Sectorspecifieke heffing onafhankelijk
     van het resultaat 0 0 
  Verhuurdersheffing -432 -345 
  Leefbaarheid externe uitgaven niet
    investeringsgebonden 0 0 
  Vennootschapsbelasting -93 -552 
Saldo uitgaande kasstromen -5.128 -5.463 

Kasstroom uit operationele activiteiten 4.594 4.274 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
MVA ingaande kasstroom
  Verkoopontvangsten bestaande huur 1.332 2.647 
  Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) 1.216 2.054 
  Verkoopontvangsten nieuwbouw 0 0 
  Verkoopontvangsten grond 524 2.227 
  Verkoopontvangsten i.v.m. herclassificatie 798 194 
  (Des)investeringsontvangsten overig 0 0 
Tussentelling ingaande kasstroom MVA 3.870 7.122 

MVA uitgaande kasstroom

  Nieuwbouw huur -76 742 
Verbeteruitgaven -1.165 -1.770 
  Leefbaarheid externe uitgaven projectgebonden 0 0 
  Aankoop 0 -701 
  Nieuwbouw verkoop -1.289 -250 
  Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop -1.012 -1.436 
  Aankoop i.v.m. herclassificatie -213 0 
  Investeringen overig -103 -73 
  Externe kosten bij verkoop 0 0 
Tussentelling uitgaande kasstroom MVA -3.857 -3.488 

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA 12 3.634 

Financiële vaste activa
  Ontvangsten verbindingen 0 0 
  Ontvangsten overig 4 4 
  Uitgaven verbindingen 0 0 
  Uitgaven overig 0 0 
Saldo in- en uitgaande kasstromen FVA 4 4 

Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten 16 3.638 

2019
Niet-DAEB       

2020
Niet-DAEB       
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2019
Niet-DAEB       

2020
Niet-DAEB       

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Ingaand
  Nieuwe te borgen leningen 0 0 
  Nieuwe ongeborgde leningen 0 0 

Uitgaand
  Aflossingen geborgde leningen 0 0 
  Aflossingen ongeborgde leningen 0 0 
  Aflossingen interne lening -5.000 -8.000 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -5.000 -8.000 

Toename (afname) geldmiddelen -390 -88 

Wijziging kortgeld 0 0 

Aansluiting liquide middelen
Liquide middelen per 1 januari 546 634 

Liquide middelen per 31 december 158 546 

Toename (afname) van geldmiddelen 389 88 

Aldus opgesteld, 

Ondertekening

OudBeijerland, 18 juni 2021

Het bestuur,

D.J.F. Lausberg J.C. Schudde RA

Aldus vastgesteld, 18 juni 2021

Raad van Commissarissen

drs. P.C. van der Linden, voorzitter ir. R.A.M.M. Gradus 

A.H.C. van Heijningen mr. B.K.A. van Rijsbergen

S.M.  Keijl RA CISA



Overige  
gegevens
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4.1 Statutaire regeling betreffende het resultaat

In de statuten is met betrekking tot de bestemming van het resultaat geen bepaling opgenomen.
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4.2 Controleverklaring van de onafhankelijk accountant

Hierna is de controleverklaring van onze onafhankelijke accountant opgenomen. 
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KPMG Accountants N.V., een naamloze vennootschap ingeschreven in het handelsregister in Nederland onder nummer 33263683, is lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige 
ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Limited, een Engelse entiteit. 

Controleverklaring van de 
onafhankelijke accountant 
Aan: de Raad van Commissarissen van Stichting HW Wonen 

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2020 

Ons oordeel 
Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van 
de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting HW Wonen per 31 december 
2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de vereisten voor de 
jaarrekening bij en krachtens artikel 35 van de Woningwet en de Wet normering topinkomens 
(WNT).  

Wat we gecontroleerd hebben 
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting HW Wonen (hierna ‘de toegelaten instelling’) 
te Oud-Beijerland gecontroleerd.  
De jaarrekening bestaat uit: 
1 de balans per 31 december 2020; 
2 de winst-en-verliesrekening over 2020; en 
3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en overige toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol WNT 2020 vallen. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 
Wij zijn onafhankelijk van de toegelaten instelling zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de 
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. 
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Controleaanpak 

Samenvatting 

Materialiteit  
— Materialiteit voor de jaarrekening als geheel bedraagt EUR 14,6 miljoen 
— 1% van de totale activa 
 

Kernpunten 
— Waardering vastgoed in exploitatie 
— Bepaling en toelichting beleidswaarde vastgoed in exploitatie 
 

Oordeel 
Goedkeurend 

Materialiteit 
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de 
jaarrekening als geheel bepaald op EUR 14,6 miljoen. Voor de bepaling van de materialiteit 
wordt uitgegaan van de totale activa (1%). Wij beschouwen de totale activa als de meest 
geschikte benchmark, omdat wij verwachten dat de gebruikers van de jaarrekening van de 
toegelaten instelling zich primair richten op de waarde van het vastgoed in exploitatie en de 
veranderingen hiervan.  
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hanteren wij voor de in de jaarrekening 
verantwoorde (operationele) transactiestromen waarbij sprake is van een onderliggende 
ingaande dan wel uitgaande kasstroom een lager materialiteitsniveau dan voor de 
jaarrekening als geheel. Dit lagere materialiteitsniveau is vastgesteld op EUR 1,4 miljoen. 
Voor de bepaling van de materialiteit voor de transactiestromen wordt uitgegaan van het 
genormaliseerd totaal van de huuropbrengsten en opbrengsten servicecontracten (2%). 
Voorts hebben wij een lagere materialiteit gehanteerd voor de in de jaarrekening opgenomen 
WNT-verantwoording op basis van de in de Regeling Controleprotocol WNT 2020 
opgenomen materialiteitsgrenzen.  
Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening 
voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. 
Wij hebben met de Raad van Commissarissen afgesproken dat wij tijdens onze controle 
geconstateerde afwijkingen boven de EUR 725 duizend rapporteren aan hen alsmede 
kleinere afwijkingen, waaronder afwijkingen met betrekking tot de verantwoorde 
(operationele) transactiestromen boven de EUR 71 duizend en afwijkingen die naar onze 
mening om kwalitatieve redenen relevant zijn. 

Onze focus op het risico van fraude en het niet voldoen aan wet- en regelgeving  

Onze doelstellingen 

De doelstellingen van onze controle op het gebied van fraude en het niet-naleven van wet- 
en regelgeving zijn: 
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Met betrekking tot fraude: 

— het identificeren en inschatten van risico’s op een afwijking van materieel belang in de 
financiële overzichten die het gevolg is van fraude; 

— het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden ter 
verkrijging van voldoende en geschikte controle-informatie; en 

— het op passende wijze inspelen op fraude of vermoede fraude die tijdens de controle 
wordt geïdentificeerd. 

Met betrekking tot het niet-naleven van wet- en regelgeving: 

— het identificeren en inschatten van risico’s op een afwijking van materieel belang in de 
financiële overzichten als gevolg van het niet-naleven van wet- en regelgeving; en 

— het verkrijgen van een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid dat de 
jaarrekening als geheel, geen afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van 
fraude of fouten, rekening houdend met het toepasselijke wet- en regelgevingskader. 

De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en detecteren van fraude en het niet-
naleven van wet- en regelgeving berust bij het bestuur, onder toezicht van de Raad van 
Commissarissen. We verwijzen naar het paragraaf 1.6 Strategische risico’s van het 
bestuursverslag waarin de risico-inschatting door het bestuur is opgenomen. 

Onze risicobeoordeling 

Als onderdeel van onze risico-inschattingswerkzaamheden hebben wij frauderisicofactoren 
met betrekking tot frauduleuze financiële verslaglegging, het oneigenlijk toe-eigenen van 
activa en het risico op omkoping en corruptie in acht genomen.  
Wij hebben, mede gebaseerd op een sector brede evaluatie met onze forensische 
specialisten, de frauderisicofactoren geëvalueerd om na te gaan of deze factoren duiden op 
een risico op een afwijking van materieel belang als gevolg van fraude.  
Daarnaast hebben we werkzaamheden uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de wet- en 
regelgeving die op de toegelaten instelling van toepassing is en hebben we het bestuur en 
de Raad van Commissarissen verzocht om inlichtingen te verstrekken omtrent de naleving 
van dergelijke wet- en regelgeving en hebben we correspondentie, indien van toepassing, 
met vergunningverlenende en regelgevende autoriteiten geïnspecteerd, waaronder de door 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangewezen bevoegde 
instanties.  
De potentiële impact van de geïdentificeerde wet- en regelgeving op de jaarrekening varieert 
aanzienlijk.  
Ten eerste is de toegelaten instelling onderworpen aan wet- en regelgeving die direct van 
invloed is op de jaarrekening, inclusief belastingen en financiële verslaglegging. Wij hebben 
de mate waarin aan deze wet- en regelgeving wordt voldaan vastgesteld als onderdeel van 
onze controlewerkzaamheden voor de relevante elementen in de jaarrekening en derhalve 
zijn er geen aanvullende controlewerkzaamheden nodig.  
Ten tweede is de toegelaten instelling onderhevig aan diverse wet- en regelgeving waarbij 
niet-voldoen aan deze wet- en regelgeving indirect van invloed kan zijn op de jaarrekening 
ten aanzien van elementen verantwoord of toegelicht in de jaarrekening, of beide, 
bijvoorbeeld als gevolg van het ontvangen van boetes of claims. Wij hebben de volgende 
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categorieën geïdentificeerd als wetgeving die indirect, redelijkerwijs een materiële impact op 
de jaarrekening zou kunnen hebben: 

— Woningwet; 
— Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

In overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden hebben wij de volgende 
risico’s geïdentificeerd ten aanzien van fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving die 
relevant zijn voor onze controle, inclusief de relevante veronderstelde risico's: 

— het doorbreken van de interne beheersingsmaatregelen door het management (een 
verondersteld risico); 

— de niet-zakelijk totstandkoming van vastgoed-gerelateerde inkopen.  

We hebben het, in de Nederlandse controlestandaarden, veronderstelde frauderisico met 
betrekking tot de opbrengstverantwoording weerlegd, omdat wij op basis van onze 
werkzaamheden geen gebeurtenissen of omstandigheden met betrekking tot de 
opbrengstverantwoording hebben geïdentificeerd die wijzen op een stimulans of druk om 
fraude te plegen of die een gelegenheid scheppen om te frauderen.  
Geïdentificeerde risico’s op het gebied van fraude en het niet voldoen aan wet- en 
regelgeving zijn besproken binnen het controleteam en wij bleven alert op aanwijzingen voor 
fraude en/of het niet-voldoen aan wet- en of regelgeving gedurende de controle.  
Bij al onze controles hebben we aandacht besteed aan het risico dat het management de 
interne beheersingsmaatregelen doorbreekt, inclusief een evaluatie van aanwijzingen van 
mogelijke tendenties van het management, wat een risico op een afwijking van materieel 
belang als gevolg van fraude kan betekenen.  
We verwijzen naar de kernpunten van de controle ‘Waardering vastgoed in exploitatie’ en 
‘Bepaling en toelichting beleidswaarde vastgoed in exploitatie’, met hierin onze aanpak met 
betrekking tot gebieden met een hoger risico vanwege schattingen waarbij het management 
zich baseert op significante oordeelsvorming. 
We hebben onze risico-inschatting en controleaanpak gecommuniceerd aan het bestuur en 
de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen. Onze controlewerkzaamheden 
verschillen van een specifiek forensisch fraudeonderzoek, dat vaak een meer diepgaand 
karakter heeft. 

Onze controlewerkzaamheden 

We hebben de volgende controlewerkzaamheden (niet uitputtend) uitgevoerd om in te 
spelen op de ingeschatte risico's: 

— We hebben de opzet en het bestaan getoetst van de interne beheersingsmaatregelen die 
de frauderisico’s dienen te mitigeren. In het geval van tekortkomingen in de fraude-
mitigerende interne beheersingsmaatregelen, hebben we aanvullende gegevensgerichte 
werkzaamheden verricht welke zijn ingericht aan de hand van onze risico-inschatting. 

— We hebben data-analyses uitgevoerd op journaalposten en we hebben de belangrijkste 
schattingen beoordeeld op de aanwezigheid van mogelijke tendenties van het 
management van de toegelaten instelling, inclusief het uitvoeren van retrospectieve 
beoordelingen van schattingen van het voorgaande boekjaar. Waar we journaalposten 
met een hoger risico of andere risico's identificeerden via onze data-analyse, hebben we 
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aanvullende controlewerkzaamheden uitgevoerd om in te spelen op de geïdentificeerde 
risico’s. Deze werkzaamheden omvatten ook het herleiden van transacties naar de 
broninformatie. 

— Het beoordelen van zaken die zijn gerapporteerd via de integriteitsmeldingen, de 
meldregeling misstand of integriteitsschending en/of overige klachtenprocedures van de 
toegelaten instelling en de resultaten van het onderzoek door het management naar deze 
zaken. 

— Ten aanzien van het frauderisico met betrekking tot de niet-zakelijk totstandkoming van 
vastgoed-gerelateerde inkopen hebben wij de beheersingsmaatregelen en procedures 
van de toegelaten instelling geëvalueerd, zoals de inkoop- en/of 
aanbestedingsprocedures. Hierbij hebben we de mogelijkheid tot zelfverrijking in de privé 
sfeer door betrokken functionarissen van de toegelaten instelling betrokken en hebben 
we gedetailleerde testen uitgevoerd gericht op het vaststellen van de zakelijke 
totstandkoming van vastgoed-gerelateerde inkopen. 

— We hebben elementen van onvoorspelbaarheid in onze controleaanpak opgenomen, 
zoals het hanteren van een lagere grenswaarde bij het uitvoeren van een 
deelwaarneming en diepgaandere werkzaamheden op overboekingen tussen projecten 
en vastgoed in exploitatie. 

— We hebben de uitkomst van andere controlewerkzaamheden in overweging genomen en 
geëvalueerd of bevindingen, dan wel afwijkingen indicatief waren voor fraude of niet-
naleving van wet- en regelgeving. Indien dit het geval was, hebben wij onze beoordeling 
van de relevante risico's en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor onze 
controlewerkzaamheden opnieuw geëvalueerd. 

— We hebben controle-informatie verkregen met betrekking tot de naleving van die 
bepalingen van de wet- en regelgeving waarvan algemeen wordt aangenomen dat ze 
een direct effect hebben op de bepaling van materiële bedragen en toelichtingen in de 
jaarrekening. 

Onze procedures om in te spelen op geïdentificeerde risico's op het gebied van fraude en het 
niet-naleven van wet- en regelgeving, hebben niet geleid tot een ‘kernpunt van de controle’. 
Verder merken we op dat onze controle niet primair is opgezet om fraude en het niet-naleven 
van wet- en regelgeving te detecteren en dat het management verantwoordelijk is voor de 
opzet van een zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om het 
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fouten of fraude, waaronder het voldoen aan wet- en regelgeving. 
Hoe minder direct de gevolgen van het niet-voldoen aan indirecte wet- en regelgeving 
(onregelmatigheden) zijn op gebeurtenissen en transacties die in de jaarrekening tot 
uitdrukking komen, hoe minder waarschijnlijk het is dat de inherent beperkte 
controlewerkzaamheden, zoals vereist door de Nederlandse controlestandaarden, dit zouden 
identificeren. Bovendien bestaat er, zoals bij elke controle, een hoger risico op het niet-
detecteren van onregelmatigheden indien deze het gevolg zijn van samenspanning, valsheid 
in geschrifte, opzettelijke onjuistheden, verkeerde representaties of de doorbreking van 
interne beheersmaatregelen. 
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De kernpunten van onze controle 
In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel 
het belangrijkst waren tijdens onze controle van de jaarrekening. De kernpunten van onze 
controle hebben wij met de Raad van Commissarissen gecommuniceerd, maar vormen geen 
volledige weergave van alles wat is besproken. 
Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het 
kader van de jaarrekeningcontrole als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de 
individuele kernpunten moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen 
over deze kernpunten. 

Waardering vastgoed in exploitatie 

Omschrijving 
Zoals toegelicht in hoofdstuk 3.3, paragraaf 2.1 DAEB en niet-DAEB vastgoed in 
exploitatie van de jaarrekening bedraagt de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie, 
die volgens de full versie van het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2020 
(het Handboek)’ wordt bepaald, per 31 december 2020 EUR 1.519 miljoen. Dat komt neer 
op 96% van het balanstotaal van de toegelaten instelling. Bij toepassing van de full versie 
worden vrijheidsgraden en andere veronderstellingen gebruikt om te komen tot de 
marktwaarde in verhuurde staat op complexniveau. De vrijheidsgraden en andere 
veronderstellingen worden bepaald op basis van de oordeelsvorming door het bestuur 
mede op basis van de inschattingen van de externe taxateur. Voor de waardering van het 
vastgoed in exploitatie zijn de markthuur(stijging), leegwaarde(stijging), disconteringsvoet, 
(achterstallig) onderhoud, erfpacht en mutatie- en verkoopkans belangrijke vrijheidsgraden 
en veronderstellingen die een significante impact kunnen hebben op de uitkomst van de 
waardering.  
Door de significantie van deze post voor de jaarrekening én de inherent hoge mate van 
subjectiviteit van bovengenoemde vrijheidsgraden en veronderstellingen in de bepaling 
van de marktwaarde in verhuurde staat, hebben wij de waardering van vastgoed in 
exploitatie aangemerkt als kernpunt van onze controle. 

Onze aanpak 
Onze werkzaamheden bestonden onder andere uit: 
— het inzicht verwerven in en evalueren van de opzet en het bestaan van interne 

beheersingsmaatregelen rondom de totstandkoming van de waardering van het 
vastgoed in exploitatie; 

— het evalueren van de deskundigheid en onafhankelijkheid van de externe taxateur die 
is ingeschakeld door het management; 

— het evalueren van de aard, diepgang en consistentie van de externe 
taxatiewerkzaamheden; 

— het toetsen, mede op basis van deelwaarneming, van de betrouwbaarheid van de 
belangrijkste gehanteerde objectgegevens door middel van aansluiting met brondata, 
zoals de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de huurovereenkomsten, 
plattegronden en WOZ-beschikkingen;  

— het toetsen, mede op basis van deelwaarneming, van de redelijkheid van de 
toegepaste vrijheidsgraden en andere veronderstellingen aan onder andere 
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marktreferenties en privaatrechtelijke overeenkomsten (waaronder koop- en 
erfpachtovereenkomsten);  

— het vaststellen dat het toegepaste taxatiemanagementsysteem is gecertificeerd; 
— het evalueren of de waarde(ontwikkeling) van het vastgoed in exploitatie in lijn ligt met 

(de ontwikkelingen in) de markt met inzet van eigen vastgoedwaarderingsspecialisten; 
— het toetsen van de consistentie van de waardering van de complexen middels data-

analyse en inzet van eigen vastgoedwaarderingsexperts; en 
— het toetsen van de toereikendheid van de toelichtingen in de jaarrekening in hoofdstuk 

3.3, paragraaf 2.1 DAEB-en niet-DAEB vastgoed in exploitatie aan de Woningwet. 

Onze observatie 
Wij vinden de door het bestuur gehanteerde vrijheidsgraden en veronderstellingen voor de 
vaststelling van de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie evenwichtig. 
Tevens zijn wij van mening dat de toelichting in de jaarrekening hoofdstuk 3.3, paragraaf 
2.1 DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie toereikend is. 

 

Bepaling en toelichting beleidswaarde vastgoed in exploitatie 

Omschrijving 
Volgens RJ645 dient in de toelichting de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie te 
worden vermeld. In hoofdstuk 3.3, paragraaf 2.1 DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in 
exploitatie van de jaarrekening is deze beleidswaarde toegelicht.  
De beleidswaarde is een belangrijke parameter voor de bepaling van de door de 
toezichthouders in de sector gehanteerde financiële ratio’s van de toegelaten instelling, en 
deze vormt daarmee een uitgangspunt voor de beoordeling van de financiële positie 
(inclusief de continuïteit). Bij de bepaling van de beleidswaarde heeft het bestuur 
schattingen moeten maken om de beleidswaarde uit de marktwaarde af te leiden. Het 
bestuur heeft hiertoe de uitgangspunten beschikbaarheid, betaalbaarheid, onderhoud en 
beheer conform het Handboek aangepast naar het voorgenomen beleid van de toegelaten 
instelling (op- en afslagen). Deze aangepaste uitgangspunten hebben een significant 
effect op de beleidswaardebepaling en daaruit voortvloeiende financiële ratio’s. Derhalve 
hebben wij de bepaling en toelichting van de beleidswaarde vastgoed in exploitatie als 
kernpunt in onze controle aangemerkt. 

Onze aanpak 
Onze werkzaamheden bestonden onder andere uit: 
— het verwerven van inzicht in en evalueren van de opzet en het bestaan van interne 

beheersingsmaatregelen rondom de totstandkoming van de beleidswaarde van het 
vastgoed in exploitatie; 

— het evalueren van de op- en afslagen van de marktwaarde, waarbij de volgende 
onderdelen met name zijn getoetst: 
- de afslag voor beschikbaarheid door vast te stellen dat voor de gehele 

woongelegenhedenportefeuille het doorexploiteerscenario is afgedwongen, dat in 
het doorexploiteerscenario de berekening van de eindwaarde conform de 
eeuwigdurende benadering is afgedwongen en dat de overdrachtskosten voor de 
gehele woongelegenhedenportefeuille op 0% zijn ingesteld; 
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- de afslag voor betaalbaarheid (huuropbrengsten) door vast te stellen dat op
eenhedenniveau de markthuur is vervangen door de streefhuur (ook wel
beleidshuur) in overeenstemming met het beleid van de toegelaten instelling zoals
opgenomen in de meerjaren-kasstroombegroting;

- de afslag voor kwaliteit (onderhoudskosten), met name dat de toegepaste
onderhoudsnormen zijn afgeleid van de meerjarenonderhoudsbegroting en
uitgaven betreffen die als onderhoud geclassificeerd dienen te worden. Tevens
hebben wij daarbij de juiste toepassing van het onderhoudsbegrip vastgesteld;

- de afslag voor beheerkosten aan de beheernormen zoals afgeleid van de
meerjarenbegroting. Tevens hebben wij daarbij de juiste toepassing van de definitie
van de beheernorm vastgesteld zoals opgenomen in het Handboek.

— het toetsen van de toereikendheid van de toelichting van de beleidswaarde aan de 
Woningwet. 

Onze observatie 
Wij vinden de door het bestuur gehanteerde veronderstellingen voor de vaststelling van de 
beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie evenwichtig. 
Tevens zijn wij van mening dat de toelichting in de jaarrekening in hoofdstuk 3.3, paragraaf 
2.1. DAEB en Niet-DAEB Vastgoed in exploitatie met betrekking tot de beleidswaarde 
toereikend is. 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de 
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o 
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd 
of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende 
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij 
andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en 
volledig is. 

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere 
informatie. 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

— met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
— alle informatie bevat die op grond van artikel 36 van de Woningwet is vereist.  

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere 
informatie materiële afwijkingen bevat.  
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Rubriek A van het 
accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij artikel 17 van de Regeling toegelaten 
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instellingen volkshuisvesting 2015 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden 
hebben een mindere diepgang dan onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.  
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder de 
informatie zoals vereist op grond van artikel 36 van de Woningwet. 

Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde vereisten 

Benoeming 
Wij zijn door de Raad van Commissarissen in 2019 benoemd als accountant van de 
toegelaten instelling voor de controle van het boekjaar 2019 en zijn sinds dat boekjaar de 
externe accountant. 

Geen verboden diensten 
Wij hebben geen verboden diensten als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Europese 
verordening betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële 
overzichten van Organisaties van Openbaar Belang geleverd. 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Commissarissen voor 
de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met de vereisten voor de jaarrekening bij en krachtens 
artikel 35 van de Woningwet en de WNT.  
In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de toegelaten instelling in 
staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsels moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de toegelaten 
instelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 
alternatief is. het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel 
zou kunnen bestaan of de toegelaten instelling haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.  
De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het 
proces van financiële verslaggeving van de toegelaten instelling. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze doelstelling is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 
oordeel.  
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken. 
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Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen 
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. 
De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en 
de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.  
Een verdere beschrijving van onze verantwoordelijkheden ten aanzien van de controle van 
de jaarrekening is te vinden op de website van de Koninklijke Nederlandse 
Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) op: www.nba.nl\NL_oob_01. Deze beschrijving 
vormt onderdeel van onze controleverklaring. In aanvulling hierop hebben we de Regeling 
Controleprotocol WNT 2020 in acht genomen. 
Den Haag, 21 juni 2021  
KPMG Accountants N.V. 

J.G.A. Bruinsma RA 



Bij lagen
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5.1 Diverse kengetallen

Financiële kengetallen 
norm 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

- Interest dekkingsratio ≥1,4 3,20 3,67 3,70 5,60 5,92 5,39 5,56
- Loan to Value o.b.v. beleidswaarde ≤85% 48,3% 39,1% 51,4% 56,2% 56,4% 54,8% 53,1%
- Solvabiliteit o.b.v. beleidswaarde ≥15% 44,3% 53,5% 42,7% 39,8% 39,0% 39,1% 41,1%
- Dekkingsratio nominale waarde leningen / vastgoed ≤70% 18,6% 17,9% 21,7% 23,7% 23,8% 23,0% 22,1%
- Dekkingsratio marktwaarde leningen / vastgoed ≤70% 25,3% 25,5% 27,3% 29,2% 28,2% 26,4% 24,8%
- Onderpandratio ≤70% 23,6% 24,0% 26,8% 28,8% 27,9% 26,2% 24,6%

LTV

DAEB TI 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Schuldpositie 277.754 324.735 362.106 374.032 370.367 361.703
Interne lening TI 0 0 0 0 0 0
Nominaal in de balans opgenomen agio van de leningen 0 0 0 0 0 0
Schuldpositie gesaldeerd met interne lening TI en correctie agio 277.754 324.735 362.106 374.032 370.367 361.703

Beleidswaarde vastgoed 557.304 495.429 507.922 523.556 535.049 540.864

LTV (obv beleidswaarde) netto gesaldeerd met interne lening 49,8% 65,5% 71,3% 71,4% 69,2% 66,9%
Voldoet aan norm (85%)? Ja Ja Ja Ja Ja Ja

niet-DAEB TI 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Schuldpositie (inclusief interne lening TI) 30.349 26.849 20.849 13.849 6.849 0
Interne lening aan woningvennootschap 0 0 0 0 0 0
Nominaal in de balans opgenomen agio van de leningen 0 0 0 0 0 0
Schuldpositie (inclusief interne lening TI) gesaldeerd met interne 
lening woningvennootschap en agio

30.349 26.849 20.849 13.849 6.849 0

Beleidswaarde vastgoed 152.685 136.775 136.260 140.170 140.408 140.676

LTV (obv beleidswaarde) netto gesaldeerd met interne lening 
woningvennootschap

19,9% 19,6% 15,3% 9,9% 4,9% 0,0%

Voldoet aan norm (75%)? Ja Ja Ja Ja Ja Ja

TI totaal enkelvoudig 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Schuldpositie 277.754 324.735 362.106 374.032 370.367 361.703
Interne lening aan woningvennootschap 0 0 0 0 0 0
Nominaal in de balans opgenomen agio van de leningen 0 0 0 0 0 0
Schuldpositie gesaldeerd met interne lening woningvennootschap 
en agio

277.754 324.735 362.106 374.032 370.367 361.703

Beleidswaarde vastgoed 709.989 632.204 644.182 663.726 675.457 681.540

LTV (obv beleidswaarde) netto gesaldeerd met interne lening 
woningvennootschap

39,1% 51,4% 56,2% 56,4% 54,8% 53,1%

Voldoet aan norm (85%)? Ja Ja Ja Ja Ja Ja
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Solvabiliteit

DAEB TI 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Marktwaarde vastgoed 1.319.158 1.278.992 1.315.004 1.357.689 1.395.015 1.419.685
Beleidswaarde vastgoed 557.304 495.429 507.922 523.556 535.049 540.864
Maatschappelijke bestemming 761.854 783.563 807.082 834.133 859.966 878.821
Correctie netto vermogenswaarde niet-DAEB TI 46.723 56.998 57.479 58.694 59.845 60.850

Eigen vermogen (o.b.v. marktwaarde) 1.224.385 1.138.462 1.151.164 1.172.454 1.200.775 1.237.496
Eigen vermogen na correctie bestemming en 
vermogenswaarde

415.808 297.901 286.603 279.627 280.964 297.825

Totaal activa (o.b.v. marktwaarde) 1.560.668 1.516.137 1.561.891 1.589.000 1.617.034 1.644.703
Totaal activa na correctie bestemming en 
vermogenswaarde

752.091 675.576 697.330 696.173 697.223 705.032

Solvabiliteit o.b.v. beleidswaarde (%) 55,3% 44,1% 41,1% 40,2% 40,3% 42,2%
Voldoet aan norm (15%)? Ja Ja Ja Ja Ja Ja

niet-DAEB TI 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Marktwaarde vastgoed 199.408 193.773 193.739 198.864 200.253 201.526
Beleidswaarde vastgoed 152.685 136.775 136.260 140.170 140.408 140.676
Maatschappelijke bestemming 46.723 56.998 57.479 58.694 59.845 60.850
Correctie netto vermogenswaarde niet-DAEB 
verbindingen

0 0 0 0 0 0

Eigen vermogen (o.b.v. marktwaarde) 171.526 169.558 176.696 183.973 190.914 200.568
Eigen vermogen na correctie bestemming en 
vermogenswaarde

124.803 112.560 119.217 125.279 131.069 139.718

Totaal activa (o.b.v. marktwaarde) 226.770 218.696 219.725 218.959 219.558 220.649
Totaal activa na correctie bestemming en 
vermogenswaarde

180.047 161.698 162.246 160.265 159.713 159.799

Solvabiliteit o.b.v. beleidswaarde (%) 69,3% 69,6% 73,5% 78,2% 82,1% 87,4%
Voldoet aan norm (40%)? Ja Ja Ja Ja Ja Ja

TI totaal enkelvoudig 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Marktwaarde vastgoed 1.518.566 1.472.765 1.508.743 1.556.553 1.595.268 1.621.211
Beleidswaarde vastgoed 709.989 632.204 644.182 663.726 675.457 681.540
Maatschappelijke bestemming 808.577 840.561 864.561 892.827 919.811 939.671
Correctie netto vermogenswaarde niet-DAEB 
verbindingen

0 0 0 0 0 0

Eigen vermogen (o.b.v. marktwaarde) 1.224.385 1.138.463 1.151.165 1.172.454 1.200.774 1.237.496
Eigen vermogen na correctie bestemming en 
vermogenswaarde

415.808 297.902 286.604 279.627 280.963 297.825

Totaal activa (o.b.v. marktwaarde) 1.585.450 1.538.427 1.584.070 1.610.137 1.638.828 1.664.785
Totaal activa na correctie bestemming en 
vermogenswaarde

776.873 697.866 719.509 717.310 719.017 725.114

Solvabiliteit o.b.v. beleidswaarde (%) 53,5% 42,7% 39,8% 39,0% 39,1% 41,1%
Voldoet aan norm (15%)? Ja Ja Ja Ja Ja Ja
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ICR

DAEB TI 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten 16.115 14.938 22.750 23.622 21.027 20.621
Af: Ontvangen interest 647 546 491 382 253 125
Bij: Betaalde interest 7.756 6.727 5.825 5.713 5.825 5.496

Kasstroom vóór renteontvangsten en -uitgaven 23.225 21.119 28.084 28.953 26.598 25.992

Renteontvangsten interne lening TI 647 546 491 382 253 125
Renteuitgaven en rentebaten interne lening 
gesaldeerd

7.109 6.181 5.333 5.332 5.572 5.370

ICR 3,27 3,42 5,27 5,43 4,77 4,84
Voldoet aan norm (1,4)? Ja Ja Ja Ja Ja Ja

niet-DAEB TI 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten 4.594 3.610 4.660 5.000 4.929 5.046
Af: Ontvangen interest 20 4 4 3 0 0
Bij: Betaalde interest 647 552 497 387 259 131

Kasstroom vóór renteontvangsten en -uitgaven 5.221 4.158 5.154 5.384 5.188 5.177

Renteontvangsten interne lening aan 
woningvennootschap

0 0 0 0 0 0

Renteuitgaven gesaldeerd met renteontvangsten 
interne lening woningvennootschap

647 552 497 387 259 131

ICR 8,07 7,53 10,37 13,90 20,00 39,39
Voldoet aan norm (1,8)? Ja Ja Ja Ja Ja Ja

TI totaal enkelvoudig 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten 20.711 18.548 27.411 28.622 25.956 25.667
Af: Ontvangen interest 20 4 4 3 0 0
Bij: Betaalde interest 7.756 6.733 5.830 5.719 5.831 5.502

Kasstroom vóór renteontvangsten en -uitgaven 28.447 25.277 33.238 34.338 31.787 31.169

Renteontvangsten interne lening aan 
woningvennootschap

0 0 0 0 0 0

Renteuitgaven gesaldeerd met renteontvangsten 
interne lening woningvennootschap

7.756 6.733 5.830 5.719 5.831 5.502

ICR 3,67 3,75 5,70 6,00 5,45 5,67
Voldoet aan norm (1,4)? Ja Ja Ja Ja Ja Ja
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Dekkingsratio

DAEB TI 2020
Marktwaarde schuld 387.538
Niet opgenomen deel van variabele hoofdsomleningen 0
Interne lening TI 30.349
Marktwaarde schuld inclusief vhl en gesaldeerd met interne 
lening

357.189

Marktwaarde vastgoed 1.319.158

Dekkingsratio netto gesaldeerd met interne lening 27,1%
Voldoet aan norm (70%)? Ja

niet-DAEB TI 2020
Marktwaarde schuld 30.349
Niet opgenomen deel van variabele hoofdsomleningen 0
Interne lening aan woningvennootschap 0
Marktwaarde schuld inclusief vhl en gesaldeerd met interne 
lening

30.349

Marktwaarde vastgoed 199.408

Dekkingsratio netto gesaldeerd met interne lening 
woningvennootschap

15,2%

Voldoet aan norm (70%)? Ja

TI totaal enkelvoudig 2020
Marktwaarde schuld 387.538
Niet opgenomen deel van variabele hoofdsomleningen 0
Interne lening aan woningvennootschap 0
Marktwaarde schuld inclusief vhl en gesaldeerd met interne 
lening

387.538

Marktwaarde vastgoed 1.518.566

Dekkingsratio netto gesaldeerd met interne lening 
woningvennootschap

25,5%

Voldoet aan norm (70%)? Ja
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Colofon

HW Wonen
Postbus 1502
3260 BA OUD-BEIJERLAND

Telefoon :  (0186) 899 899
Email :  post@hwwonen.nl
Concern website :  www.hwwonen.nl

KvK nummer :  23 03 62 84

Ontwerp voorkant
PanArt communicatie en mediadesign

Drukwerk
Eigen beheer HW Wonen

Niets uit dit jaarverslag mag zonder onze (schriftelijke) toestemming door derden worden gebruikt.
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http://www.hwwonen.nl
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