


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JAARVERSLAG 2021 2 

Inhoud 

Verslag van het bestuur 4 

Voorwoord 5 

Hoofdstuk 1: De hoofdlijn van 2021 7 

1.1 Algemeen 7 
1.2 Missie van de corporatie 8 
1.3 Externe ontwikkelingen 8 
1.4 Interne ontwikkelingen 9 
1.5 Speerpunten 10 

Hoofdstuk 2: Governance 15 

2.1 Corporate Governance 15 
2.2 bestuur 16 
2.3 Externe accountant 18 
2.4 Onafhankelijke controlfunctie 18 

Hoofdstuk 3: Organisatie 19 

3.1 Personele zaken 19 
3.2 Organisatieontwikkeling 20 
3.3 Continu verbeteren 22 
3.4 Ondernemingsraad 22 
3.5 Aedes Benchmark 23 
3.6 ICT ontwikkeling 24 

Hoofdstuk 4: Verbinding & samenwerking 26 

4.1 Huurdersplatform 26 
4.2 Bewonersparticipatie 27 
4.3 Lidmaatschappen / netwerkbijeenkomsten 27 
4.4 Klachten en geschillen 27 
4.5 Overige 28 

Hoofdstuk 5: Managen van risico’s 29 

5.1 Risicomanagement in 2021 29 
5.2 Intern controleprogramma 2021 31 
5.3 Compliance 31 
5.4 Voortgang procesmanagement en Control Framework 32 
5.5 Frauderisicoanalyse in 2021 32 

Hoofdstuk 6: Financiële continuïteit 34 

6.1 Financiële strategie 34 
6.2 Financiële ratio’s 34 
6.3 WSW Borgingsplafond 35 
6.4 Financiële instrumenten en risicobeheersing 36 

https://hwwonen-my.sharepoint.com/personal/mim_hwwonen_nl/Documents/Bureaublad/Jaarverslag%202021%20(concept%20KPMG%20versie%202%20&%20BT%2020%20mei%202022).docx#_Toc103931709
https://hwwonen-my.sharepoint.com/personal/mim_hwwonen_nl/Documents/Bureaublad/Jaarverslag%202021%20(concept%20KPMG%20versie%202%20&%20BT%2020%20mei%202022).docx#_Toc103931710
https://hwwonen-my.sharepoint.com/personal/mim_hwwonen_nl/Documents/Bureaublad/Jaarverslag%202021%20(concept%20KPMG%20versie%202%20&%20BT%2020%20mei%202022).docx#_Toc103931716
https://hwwonen-my.sharepoint.com/personal/mim_hwwonen_nl/Documents/Bureaublad/Jaarverslag%202021%20(concept%20KPMG%20versie%202%20&%20BT%2020%20mei%202022).docx#_Toc103931724
https://hwwonen-my.sharepoint.com/personal/mim_hwwonen_nl/Documents/Bureaublad/Jaarverslag%202021%20(concept%20KPMG%20versie%202%20&%20BT%2020%20mei%202022).docx#_Toc103931734
https://hwwonen-my.sharepoint.com/personal/mim_hwwonen_nl/Documents/Bureaublad/Jaarverslag%202021%20(concept%20KPMG%20versie%202%20&%20BT%2020%20mei%202022).docx#_Toc103931739
https://hwwonen-my.sharepoint.com/personal/mim_hwwonen_nl/Documents/Bureaublad/Jaarverslag%202021%20(concept%20KPMG%20versie%202%20&%20BT%2020%20mei%202022).docx#_Toc103931745


JAARVERSLAG 2021 3 

6.5 Marktwaarde in verhuurde staat 39 
6.6 Beleidswaarde 39 
6.7 Verschil tussen marktwaarde in verhuurde staat en beleidswaarde 40 
6.8 Beleidsmatige beschouwing 42 
6.9 Financieel jaarresultaat 43 
6.10 Toegelaten Instelling & verbindingenstuctuur 47 
6.11 Toekomstparagraaf 48 

2. Verslag van de Raad van Commissarissen 52 

2.1 Inleiding 52 
2.2 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 53 
2.3 Samenstelling 53 
2.4 Werkzaamheden van de RvC, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 56 
2.5 Het functioneren van de RvC 59 
2.6 De commissies van de RvC 59 
2.7 De werkgeversrol van de RvC 60 
2.8 Slotwoord 60 

3. Jaarrekening 2021 61 
3.1 Balans per 31 december (na voorstel resultaatbestemming) (x € 1.000) 62 

3.2 Winst- en verliesrekening (x € 1.000) 64 

3.3 Kasstroomoverzicht (directe methode) (x € 1.000)  65 

3.4 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2021 67 

3.5 Toelichting op de balans (x € 1.000) 91 

3.6 Toelichting op de functionele winst- en verliesrekening (x € 1.000) 118 

3.7 Gescheiden balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht (DAEB en niet-DAEB) 136 

4. Overige gegevens 150 
4.1   Statutaire regeling betreffende het resultaat 151 

4.2   Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 152 

5. Bijlagen 164 



 

JAARVERSLAG 2021 4 

 



 

JAARVERSLAG 2021 5 

We eindigen 2021 zoals we begonnen: in lockdown. Maar de coronacrisis was niet de enige uitdaging. Ook de 

wooncrisis en klimaatcrisis hielden de gemoederen flink bezig. Als woningcorporatie erkennen we als geen ander het 

belang van een fijn thuis. Wonen in een veilige en gezonde omgeving is een basisbehoefte. Die basisbehoefte staat 

onder druk, ook in de Hoeksche Waard. Er is een tekort aan woningen. En de behoefte aan zorg en ondersteuning bij 

onze klanten neemt toe, als gevolg van de huidige onzekere economische ontwikkelingen. En ook al lopen we als 

sector voorop in het verduurzamen van woningen, valt er ook op dit gebied nog een flinke slag te maken. Op al deze 

onderdelen hebben we in 2021 mooie stappen gezet.  

 

Als oplossing voor de wooncrisis kijken we naar mogelijkheden om onze sociale woningvoorraad beter te benutten. De 

Verhuisregeling die moet zorgen voor doorstroming, is hier een mooi voorbeeld van. Verder kijken we samen met 

partners naar transformatiemogelijkheden en nieuwe woonvormen, zoals Flexwonen in Numansdorp. Nieuwbouw is 

voor ons een oplossing voor de wooncrisis op de lange termijn. Gezien de woonbehoefte is het belangrijk dat minimaal 

30% van de nieuwbouwprojecten uit sociale huurwoningen bestaat. Hierdoor ontstaat er een evenwichtige mix tussen 

sociale huur, middenhuur en koop. Dit draagt bij aan de vitaliteit van de dorpen in de Hoeksche Waard.  

De uitdaging ligt vooral in het vinden van geschikte bouwlocaties en de snelheid waarmee nieuwbouwprojecten 

gerealiseerd kunnen worden. Samen met gemeente Hoeksche Waard en ontwikkelaars hebben we gesprekken gevoerd 

over het optimaal benutten van de schaarse bouwgrond. We hebben ook gekeken naar mogelijkheden om het 

bouwproces en de vergunningverlening te standaardiseren, zodat we sneller nieuwbouw kunnen realiseren.  

 

Vitale dorpen 

Een fijn thuis gaat niet alleen over de beschikbaarheid van voldoende woningen, maar ook over welzijn, zorg, 

duurzaamheid en leefbaarheid. Ook hier zetten we ons als organisatie dagelijks voor in. We werken hiervoor nauw 

samen met gemeente Hoeksche Waard, verschillende zorg- en welzijnsinstellingen en het Huurdersplatform. We 

bekijken samen naar wat er nodig is om de dorpen in de Hoeksche Waard vitaal te houden. Hierover hebben we in 2021 

afspraken gemaakt, die we in 2022 verder concretiseren. Uiteraard is de stem van onze huurders hierbij erg belangrijk. 

We zijn dan ook zeer verheugd dat de 3 afzonderlijke huurdersverenigingen de intentie hebben uitgesproken om te 

fuseren tot 1 Huurdersvereniging Hoeksche Waard. Door de handen ineen te slaan, versterken zij de positie voor de 

toekomst en kunnen zij daadkrachtiger acteren. Naar verwachting vindt de fusie begin 2022 plaats. Wij kijken uit naar 

deze vernieuwde samenwerking.  

 

Van C naar B(eter) 

Ook intern hadden we in 2021 een grote uitdaging, namelijk het voorbereiden van de livegang (januari 2022) van ons 

nieuwe ERP-systeem en de nieuwe website met het klant- en woonruimteverdeelportaal. De implementatie van het 

systeem vroeg veel van onze interne organisatie, maar desondanks is het proces goed doorlopen, waarvoor we onze 

medewerkers en betrokken partijen zeer dankbaar zijn. Doel van het nieuwe systeem is het verbeteren van onze 

dienstverlening naar de huurders. We streven op dit gebied naar een A-score op het onderdeel ‘huurdersoordeel’ van 

de Aedes Benchmark. In 2021 hebben we al een mooie sprong gemaakt van ‘C’ naar ‘B’. Wat ons betreft een mooi begin 

op weg naar ‘A’. Ook de andere prestatievelden bieden voldoende ruimte voor verbetering. Bij het opmaken van de 

nieuwe ondernemingsstrategie in 2022 willen wij in gesprek met onze stakeholders onze ambities in dat kader opnieuw 

vaststellen.  

Voorwoord 
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Op weg naar de volgende fase  

In 2021 hebben we afscheid genomen van onze voorzitter van de Raad van Commissarissen, Peter van der Linden. Peter 

heeft samen met zijn collega RvC-leden, het bestuur en de collega’s de organisatie op weg geholpen naar de volgende 

fase. Er ligt een mooi fundament waarop wij als bestuur samen met de teamorganisatoren kunnen bouwen. In dit eerste 

jaar voor ons als collegiaal bestuur zijn we hiermee aan de slag gegaan. Met frisse blik kijken we zowel naar binnen als 

naar buiten. Wij noemen dit ‘herwaarderen’ van de kwaliteiten van de klant, de woonomgeving in de dorpen, de 

organisatie en het eiland de Hoeksche Waard.  

 

 

Oud-Beijerland, 13 juni 2022, 

Dennis Lausberg en Johan Schudde 
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De rode draad van 2021: 
Gedurende 2021 hebben de volgende drie onderwerpen als rode draad door de organisatie gelopen, dit naast alle 
overige uitdagingen die een aanzienlijk beslag hebben gelegd op de capaciteit van HW Wonen:  
 
COVID-19 
2021 is het 2e achtereenvolgende jaar waarin de wereldwijde pandemie ook in de Hoeksche Waard een enorme impact 
heeft gehad. De maatregelen om verspreiding en besmetting te voorkomen hebben in verschillende golven gedurende 
2021 geleid tot vergaande beperkingen in het dagelijks leven. Onze huurders en medewerkers ondervonden dit. De 
corporatiesector wordt relatief beperkt geraakt, maar ook HW Wonen ondervond de impact op de bedrijfsvoering. We 
konden niet altijd de dienstverlening leveren op de manier en op het niveau zoals we gewend zijn. Ondanks de 
uitdagende omstandigheden van het thuiswerken en combineren met werk gaan onze trots en waardering uit naar onze 
medewerkers. Tijdens deze periode die gekenmerkt werd door het coronavirus, hebben zij flexibiliteit getoond en met 
grote wendbaarheid hun werk gedaan. 
 
Organisatieontwikkeling 

In 2021 is gestart met een organisatieontwikkeltraject. De zelfsturende organisatie, zoals in 2017 geïntroduceerd,  is 

geherwaardeerd. Het traject is vormgegeven door middel van een routekaart waarin een beeld geschetst wordt hoe 

bestuur en teamorganisatoren de komende jaren toe willen werken naar die nieuwe organisatie. De 1e concrete 

stappen zijn al gezet. In aanloop naar een procesgerichte organisatie is de rol van teamorganisator aangepast en heeft 

een leidinggevende component gekregen. 
 
ERP 
2021 heeft in het teken gestaan van de implementatie van het nieuwe ERP-systeem en een website inclusief 
Klantportaal en Woonruimteverdeling, het overzetten van de data en het uitwerken van een nieuwe- en meer digitale 
werkwijze. De hele organisatie is betrokken geweest bij de implementatie, welke in januari 2022 is afgerond. Ondanks 
de diverse ‘lock downs’ waar we door Covid-19 mee te maken hadden zijn de fases die we in 2021 hadden gepland met 
succes doorlopen. Het projectteam ERP heeft een praktische en doeltreffende manier van werken ontwikkeld die de 
komende jaren bij gaat dragen aan de doorlopende verbetercyclus. 
 

 
 

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 de 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! 
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1.2 Missie van de corporatie 
HW Wonen wil graag een goed thuis bieden, aan mensen die daar zelf niet in kunnen voorzien, vanwege bijvoorbeeld 
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 onzekerheid, 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 Externe ontwikkelingen 

Nieuw regeerakkoord Kabinet Rutte IV 

Huurverlaging en vereenvoudiging huurtoeslag 

De sociale huren voor mensen met een lager inkomen moeten volgens het coalitieakkoord worden verlaagd en 

tegelijkertijd worden de huren voor mensen met een hoger inkomen stapsgewijs verhoogd tot de marktconforme huur. 

Daarnaast moeten zittende corporatiehuurders in grondgebonden woningen de kans krijgen om hun woning onder 

bepaalde voorwaarden te kopen. Het nieuwe kabinet wil de huurtoeslag hervormen en wijzigen. Dit wil het kabinet 

bereiken door de maximale huurgrens af te schaffen en over te stappen naar een systeem van normhuren op basis van 

inkomen. Elementen die hierbij worden betrokken, zijn: de eigen bijdrage (basishuur), de minimale leeftijd, de maximale 

huurgrens als criterium, de servicekosten in de berekening van de huurtoeslag en een overgang naar genormeerde huur 

in 2 jaar. De uitvoering wordt nader vormgegeven door het kabinet. Ook staat in het coalitieakkoord dat 

middenhuurwoningen een vorm van huurprijsbescherming krijgen. Het klinkt alsof dit verder gaat dan alleen een 

beperking in de jaarlijkse huurstijging (zoals nu het geval is), maar dat mogelijk ook de aanvangshuren verder worden 

gereguleerd. HW Wonen houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten. Tot slot is men ook voornemens om de 

verhuuderheffing af te schaffen waardoor er naar de toekomst toe extra investeringscapaciteit ter beschikking komt. 

  

Coalitieakkoord: Verduurzaming 

Het nieuwe kabinet wil stevig inzetten op verduurzaming. Daarbij wordt ook nadrukkelijk naar verhuurders gekeken. Er 

komt een verplichte lineaire groei naar de Isolatiestandaard voor huurwoningen in 2030, in combinatie met de 

afschaffing van de verhuurderheffing. Streefgetal is landelijk 1 miljoen woningen in 2030 verduurzamen tot de 

isolatiestandaard. Woningen met slechte isolatie mogen niet meer worden verhuurd. De coalitie geeft hierbij aan dat 

dit nadere uitwerking en afspraken met woningcorporaties behoeft. 

 

Huurdersplatform 

Begin april 2022 zijn de 3 huurdersverenigingen die HW Wonen kent gefuseerd. Gedurende 2021 hebben hierover 

besprekingen plaatsgevonden en is de intentie uitgesproken om met elkaar te fuseren tot één huurdersorganisatie. Het 

gezamenlijk doel is het vanuit één zelfstandige en onafhankelijk opererende huurdersorganisatie behartigen van de 

belangen van huurders. Met aandacht voor verjonging binnen de huurdersorganisatie, bieden van laagdrempelige 

mogelijkheden voor huurders tot meedoen en meepraten, behoud van lokale binding met de verschillende kernen in 

het werkgebied en behoud van kennis en contact met de achterban. In het najaar van 2021 zijn de stuurgroep en de 

organisatorische werkgroep meermaals bijeen geweest om in kaart te brengen hoe de nieuwe vereniging eruit moet 

zien qua samenstelling, belangenbehartiging en verankering bij de achterban. Met een notaris zijn de verschillende 

opties doorgenomen en keuzes gemaakt door de stuurgroep. Eind januari 2022 is het  besluit tot fusie genomen. Begin 

april 2022 is de fusie juridisch geformaliseerd.  

 

Strategisch Programma WSW 

Het WSW is bezig met het implementeren van de laatste onderdelen van het Strategisch Programma. In het kader van 

het strategisch programma is in de zomer van 2021 de leningdocumentatie aangepast. Het WSW wil dat alle bestaande 

leningen via een addendum worden aangepast. De bedoeling was om dat afgelopen najaar te regelen, maar het WSW 

heeft dit nog in voorbereiding. Dit zal in de loop van 2022 aan corporaties gevraagd gaan worden. Met betrekking tot 

het Strategisch Programma heeft HW Wonen de (verplichte) leningdocumentatie tot het afgeven van een obligolening 

ondertekend, en een nieuwe (vrijwillige) WSW volmacht afgegeven m.b.t het DAEB-bezit. 
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Leningruil Vestia 

Het eerste deel van de structurele oplossing voor Vestia is inmiddels geslaagd. De structurele oplossing bestaat uit een 

leningruil en de splitsing van Vestia in drie zelfstandige corporaties. De leningruil is inmiddels succesvol afgerond. Maar 

liefst 251 corporaties, waaronder HW Wonen, hebben vrijwillig bijgedragen om Vestia te helpen. De minister heeft de 

woningcorporatiesector een groot compliment gegeven dat zij dit initiatief heeft getoond en solidariteit heeft getoond. 

Het was een omvangrijke operatie, met strikte deadlines, maar het is gelukt. Ook heeft de minister aangegeven dat de 

sanering met het oog op het uitvoeren van de leningruil op verzoek van Vestia vervroegd is afgerond. Het CFV verstrekte 

in 2012 een saneringsbijdrage van € 694 miljoen in de vorm van een renteloze lening om Vestia te redden en het 

verstrekte daarnaast een gedeeltelijke vergoeding van bijkomende juridische kosten. De inzet was destijds dat de 

maatregelen uiteindelijk zouden moeten leiden tot duurzaam financieel herstel van Vestia na tien jaar, ofwel per 

augustus 2022. De gemandateerd saneerder (WSW) heeft het verzoek tot afronding van de sanering beoordeeld en 

concludeert dat Vestia aan alle voorwaarden en verplichtingen uit het saneringsbesluit van 2012 heeft voldaan en dat 

Vestia niet in staat is om de verleende saneringssteun terug te betalen. De gemandateerd saneerder besloot daarom 

om de saneringsbijdrage van 2012 definitief vast te stellen en dat die bijdrage niet hoeft te worden terugbetaald. 

Daarmee is de sanering afgerond en is Vestia niet langer een saneringscorporatie. 

 

 

1.4 Interne ontwikkelingen 
Implementatie ERP-systeem en Website met Klantportaal 

Na de selectie van een nieuw ERP-systeem en een website inclusief Klantportaal en Woonruimteverdeling stond 2021 

in het teken van de implementatie van het nieuwe ERP-systeem, het overzetten van de data en het uitwerken van een 

nieuwe- en meer digitale werkwijze. In het 1e halfjaar van 2021 is er veel werk verzet om de aanlevering voor de 

dataconversie zo goed mogelijk op orde te krijgen. Zo is er een hele nieuwe bezitsindeling uitgedacht die 

toekomstbestendig is ingericht. De proefconversie was een belangrijke generale om te bekijken hoe de data uit de oude 

systemen zal landen in het nieuwe systeem. Op basis van de bevindingen uit de proefconversie is het algehele 

conversieplan bijgesteld. Door middel van verschillende inrichtingsiteraties, waarbij ontwerpprocessen zijn getest op 

de ‘best practice’ van de softwareleverancier, heeft HW Wonen een modern proces neer kunnen zetten. Belangrijke 

onderwerpen tijdens de inrichting waren, minimaal de basis op orde, maximaal digitaal werken, automatiseren daar 

waar dat kan en het voorzien van de juiste informatie over de gehele procesketen (medewerker, klant, ketenpartner en 

stakeholder). Tot slot is voor de overgangsperiode in januari 2022 een plan gemaakt om tijdens de ‘freeze periode’ de 

lijnwerkzaamheden op te vangen en de klant te kunnen blijven bedienen. Ondanks de diverse ‘lock downs’ waar we 

door Covid-19 mee te maken hadden zijn de fases die we in 2021 hadden gepland met succes doorlopen. Het 

projectteam ERP heeft een praktische en doeltreffende manier van werken ontwikkeld die de komende jaren bij gaat 

dragen aan de doorlopende verbetercyclus. 

 

Aankoop woningen Mooiland 

In december 2021 heeft de overdracht plaatsgevonden van 24 woningen aan de Mej. N Schipperstraat in Oud-

Beijerland. HW Wonen heeft deze woningen voor € 3,0 miljoen (incl. kosten koper) overgenomen van woningcorporatie 

Mooiland. Het complex past goed binnen onze portefeuille en betekent een gewenste uitbreiding voor de kern Oud-

Beijerland. 

 

Besturingsfilosofie 

Het bestuur heeft in 2021 een groeimanifest en besturingsfilosofie geschreven om zijn visie op sturing duidelijk te 

maken. De documenten geven richting aan de wijze waarop het bestuur van HW Wonen wil aansturen en informeert 

over de inrichting in o.a. structuren en besluitvorming. In 2021 is daarnaast gestart met een organisatieontwikkeltraject. 

De zelfsturende organisatie is geherwaardeerd (zoals in 2017 geïntroduceerd). De besturingsfilosofie is in het 4e 

kwartaal van 2021 door het bestuur besproken met de RvC en vastgesteld. Het geeft richting en kaders waardoor de 

sturing binnen de organisatie effectiever zal kunnen plaatsvinden. De 1e concrete stappen zijn al gezet. In aanloop naar 

een procesgerichte organisatie is de rol van teamorganisator aangepast en heeft een leidinggevende component 

gekregen. 
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1.5 Speerpunten 

Speerpunten huurders 
Ook in 2021 was de coronacrisis mede bepalend voor de dienstverlening die we onze huurders konden bieden. De balie 
bleef overwegend gesloten, maar reparaties konden coronaproof weer doorgang vinden. Onze procedures en 
werkwijzen zijn aangepast om zo veilig mogelijk te kunnen werken. In 2021 zijn stappen gezet richting de uitrol van een 
nieuw ERP-systeem (back-office) en een nieuwe website, klantportaal en woonruimteverdeelsysteem. Deze systemen 
helpen ons om de digitale dienstverlening verder te verbeteren. De huurder heeft daarmee meer zelf de regie. Doel is 
dat processen vaker geautomatiseerd verlopen, waarbij er meer ruimte overblijft voor maatwerk. Daarnaast is in 2021 
een Kwartiermaker Klantcontact gestart, en zijn er een klantprocessen ingericht om de klantcontacten en 
klantgedrevenheid in 2022 naar een hoger niveau te tillen. Er was meer focus op (het meten van) de klantprocessen, 
om de klanttevredenheid te verbeteren. Dit leidde tot een B-score op het Huurdersoordeel in de Aedes Benchmark. 
Ook het klachtenbeleid is uitgerold, zodat klachten beter geregistreerd en proactiever opgepakt worden.  

 

Speerpunten vastgoed 
Waar boekjaar 2020 vooral in het teken stond van de oplevering van verschillende nieuwbouw- en 
verduurzamingsprojecten, heeft 2021 in het teken gestaan van het starten van nieuwe projecten. Er staan voor 2022 
dan ook meer opleveringen gepland dan voor 2021. Wij verwachten met de genomen maatregelen (o.a. afstemming 
flora en fauna, afspraken met gemeente om procedures te verkorten, langjarige productie afspraken met aannemers, 
en betere interne monitoring) de realisatiegraad te verbeteren.  
 
 
Verloop vastgoedbezit gemeente Hoeksche Waard gedurende 2021 

  

Tot  
kwa- 

liteits-
grens 

tot  
aftoppings-

grens  
laag 

tot  
aftoppings-

grens  
hoog 

tot  
libera- 
lisatie- 

grens 

boven 
libera- 
lisatie- 

grens 

Sub- 
totaal 

zelfstandige 
woon-

ruimten 

Intra- 
muraal  

zorg- 
vastgoed 

BOG/ 
MOG 

Parkeer-
plaatsen 

Overig  
bezit 

Totaal 

Beginstand 2021 922  4.854  1.013  1.472  742  9.003  795  99  336  14  10.247  

Nieuwbouw -  7  -  8  -  15  - -  -  -  15  

Aankopen 7  19  1  2  -  29  -  -  -  -  29  

Verkopen -13  -35  -5  -6  -7  -66  -  -  -4  -  -70  

Sloop -16  -13  -1  -  -  -30  -83  -4  -   - -117  

Overige mutaties 139  738  -329  -467  -81  - -  -  -  1  1  

Eindstand 2021 1.039  5.570  679  1.009  654  8.951  712  95  332  15  10.105  

 
 
Verloop vastgoedbezit buiten gemeente Hoeksche Waard gedurende 2021  

  

tot  
kwa- 

liteits-
grens 

tot  
aftoppings-

grens  
laag 

tot  
aftoppings-

grens  
hoog 

tot  
libera- 
lisatie- 

grens 

boven 
libera- 
lisatie- 

grens 

Sub- 
totaal 

zelfstandige 
woon-

ruimten 

Intra- 
muraal  

zorg- 
vastgoed 

BOG/ 
MOG 

Parkeer-
plaatsen 

Overig  
bezit 

Totaal 

Beginstand 2021 -  25  -  23  -  48  -  2  -  -  50  

Nieuwbouw -   - -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Aankopen -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Verkopen -  -  - -1  -  -1  -  -  -  - -1  

Sloop -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Overige mutaties -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Eindstand 2021 -  25  -  22  -  47  -  2  -  -  49  
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Verloop vastgoedbezit gedurende 2021 (binnen en buiten gemeente Hoeksche Waard) 

  

tot  
kwa- 

liteits-
grens 

tot  
aftoppings-

grens  
laag 

tot  
aftoppings-

grens  
hoog 

tot  
libera- 
lisatie- 

grens 

boven 
libera- 
lisatie- 

grens 

Sub- 
totaal 

zelfstandige 
woon-

ruimten 

Intra- 
muraal  

zorg- 
vastgoed 

BOG/ 
MOG 

Parkeer-
plaatsen 

Overig  
bezit 

Totaal 

Beginstand 2021 922  4.879  1.013  1.495  742  9.051  795  101  336  14  10.297  

Nieuwbouw -  7  -  8  -  15  -  -  -  -  15  

Aankopen 7  19  1  2  -  29  -  -  -  -  29  

Verkopen -13  -35  -5  -7  -7  -67  -  -  -4  -  -71  

Sloop -16  -13  -1  -  -  -30  -83  -4  -  -  -117  

Overige mutaties 139  738  -329  -467  -81  -  -  -  -  1  1  

Eindstand 2021 1.039  5.595  679  1.031  654  8.998  712  97  332  15  10.154  

 
 
 

Toelichting op verloopoverzicht: 

• Nieuwbouw 
In totaal zijn 15 sociale nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dit betreft het project ‘Dam fase 2’ in Strijen waarbij er  
15 Nul op de Meter woningen zijn opgeleverd.  

• Aankopen 
Van woningcorporatie Mooiland zijn 24 verhuureenheden aangekocht. Daarnaast zijn er gedurende 2021 losse  
aankopen (5) geweest om aangebroken complexen aan te helen.  

• Verkopen 

66 woningen van onze bestaande voorraad zijn verkocht (2020: 45 woningen). In 2021 zijn 11 huurders overgegaan tot 

aankoop (2020: 5 huurders).  

• Sloop 
In 2021 zijn 118 verhuureenheden gesloopt. Op de gesloopte locaties komt in de nabije toekomst nieuwbouw. Het betreft 
naast een aantal losse eenheden (6) de DAEB locaties in Nieuw-Beijerland (19) en Mijnsheerenland (10). Ook zijn er 83 
verhuureenheden aan intramuraal zorgvastgoed gesloopt in Puttershoek (De Laning) waar tevens toekomstige nieuwbouw 
zal worden gerealiseerd.  

• Overige mutaties 

Dit betreft administratieve herclassificaties waarbij er verschuivingen binnen de verschillende huurcategorieën zijn 

doorgevoerd. Dit betreft normaliter woningen waarbij de huur na een huurdersmutatie wordt geharmoniseerd naar de 

(hogere of lagere) streefhuur. Voor 2021 heeft de wettelijke huurverlaging per 1 april voor de minimuminkomens en het 

niet doorvoeren van de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli een bijkomend effect gehad dat er veel huren naar een lagere 

huurgroep zijn gebracht (voor 515 woningen is de huur verlaagd naar € 633,25 (aftoppingsgrens laag) en voor 68 woningen 

naar € 678,66 (aftoppingsgrens hoog). Daarbij zijn de huurgrenzen van de diverse huurgroepen wel verhoogd waardoor er 

ook woningen teruggegaan zijn naar de laagste groep (er is tenslotte geen huurverhoging per 1 juli doorgevoerd). 
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Nieuwbouw 
In 2021 zijn de volgende nieuwbouwprojecten opgestart. De oplevering van deze projecten zal plaatsvinden in 
2022/2023: 

 

Gestarte nieuwbouwwoningen in 2021   

Locatie Projectnaam Aantal Toelichting 

 

Numansdorp Flexwoningen 40 In het oude gemeentehuis van Numansdorp worden momenteel 40 
flexwoningen gerealiseerd. 

Piershil Wonen in Piershil 10 In dit project bouwt HW Wonen 10 sociale eengezinswoningen. Deze 
zijn inmiddels aangeboden via onze website en worden gerealiseerd 
op turn key basis en zijn NOM uitgevoerd. 

Oud-Beijerland Open Waard Blok B 57 Binnen het project De Open Waard worden in totaal 57 woningen 
gerealiseerd, waarvan 42 woningen sociale huurwoningen.  Dit project 
betreft een samenwerking tussen HW Wonen, Alerimus en de 
gemeente Hoeksche Waard. Het project sluit aan bij de landelijke 
richtlijn om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen.  

Totaal  107  

 
 
Levensduur verlengende ingrepen 
Naast de realisatie van nieuwbouwprojecten is HW Wonen ook bezig om bestaande woningen duurzamer te maken. Dit 
vindt plaats tijdens een levensduurverlengende ingreep (LVI). De woningen kunnen na deze ingreep langer verhuurd 
worden, maar bovenal levert het energiezuinige 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 maatregelen’. Dit vertaalt zich doorgaans in het isoleren van de schil. Waar het bij een nieuwbouwwoning 
tegenwoordig 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 2021 zijn er 227 eenheden 
verduurzaamd en opgeleverd: 
 

Opgeleverde levensduur verlengende ingrepen in 2021   

Locatie Projectnaam Aantal Toelichting 

 

Oud-Beijerland Project Acaciastraat, 

Anemoonstraat, Hazelaarstraat, 

Larixplantsoen, Seringenstraat 

74 Hier zijn 74 woningen verduurzaamd. Voor de ingreep 
hadden de woningen energielabel D en E. Door de 
verduurzaming hebben de woningen na de ingreep 
energielabel A en A+. 

Puttershoek Project Elzenstraat en Nieuw 

Weverseinde e.o. 

141 Hier zijn 141 woningen verduurzaamd. Deze woningen 
hadden voor de ingreep energielabel D en E en zijn na 
de ingreep verbeterd naar een energielabel B en C 
voor 18 woningen met een verkoopstrategie en 
energielabel A voor de overige woningen. 

Heinenoord Project Emmastraat 12 In dit project zijn 6 eengezinswoningen en 6 winkels 
verduurzaamd. De woningen zijn gesitueerd boven de 
winkels. Voor de ingreep hadden de woningen een 
energielabel D en na de ingreep energielabel A. Het 
energielabel van de 6 winkels onder de woningen is 
nog niet vastgesteld. Naar verwachting wordt dat 
energielabel B. 

Totaal  227  
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Ook waren er meerdere duurzaamheidsprojecten/levensduur verlengende projecten in de uitvoerende fase: 

 

Levensduur verlengende ingrepen (LVI) in uitvoering in 

2021 

  

Locatie Projectnaam Aantal Toelichting 

 

Heinenoord Oranjebuurt 103 Hier worden 32 grondgebonden seniorenwoningen in 
de Oranjebuurt aangepakt. Na de ingreep zullen de 
woningen een energielabel hebben van minimaal 
label A. Daarnaast worden er 71 woningen aangepakt 
in dezelfde Oranjebuurt. De woningen zullen na de 
ingreep minimaal label B hebben. 

Maasdam Roodborst e.o. 40 Hier worden 25 eengezinswoningen en 15 
seniorenwoningen gerenoveerd. Het doel is om 
minimaal label A te behalen met de ingreep. 

Nieuw-Beijerland Achterdoel en Nieuwegeer e.o. 81 Hier worden 29 seniorenwoningen en 52 
eengezinswoningen gerenoveerd. Hierbij wordt na de 
ingreep bij alle woningen minimaal energielabel B 
gehaald. 

Puttershoek Arie van Drielstraat e.o. 102 Hier worden 102 woningen verduurzaamd. De 

doelstelling van HW Wonen is om na de 

duurzaamheidsingreep een label B te realiseren voor 

de door te exploiteren woningen en label C voor de 

voor verkoop gelabelde woningen. Dit project heeft 

vanwege een ontheffing lange tijd stil gelegen en is in 

de afrondende fase. 

Klaaswaal Kerkstraat en Oranjestraat e.o. 34 Hier worden 14 woningen grondig aangepakt met als 
uitgangspunt minimaal label B bij oplevering. 
Daarnaast worden 20 2-onder-1 kap woningen 
meegenomen. Hier worden minimale 
werkzaamheden uitgevoerd omdat deze woningen in 
het verleden al een keer zijn aangepakt. 

Strijen Gruttoflat 60 Project Gruttoflat in Strijen wordt in nauwe 
samenwerking met Cavent uitgevoerd. Na oplevering 
van dit project is het uitgangspunt dat de 60 
appartementen een label B behalen. 

Westmaas Oranjebuurt 34 In de Oranjebuurt in Westmaas is het project van 34 
woningen gestart. Na de oplevering hebben deze 
woning een beoogd energielabel B als resultaat. 

Puttershoek Groene Kruisgebouw 3 Project Groene Kruisgebouw in Puttershoek betreft 
een investering in het daar verhuurde BOG complex 
en 2 aangrenzende woningen. De BOG-panden 
hebben een beoogd label A en de woningen een 
beoogd label B. 

Totaal  457  
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Duurzaamheid binnen HW Wonen 
 
Zonnepanelen 
In 2021 hebben wij op 250 woningen zonnepanelen geplaatst. Hier staat geen huurverhoging tegenover. Op deze manier verlagen wij 
de woonlasten voor de bewoners en dragen wij bij aan de verduurzaming van ons bezit.  
 

Pilots in uitvoering 
Klimaatadaptatie, houtskeletbouw en warmteconcept onderzoek: In 2021 had HW Wonen in ’s-Gravendeel een pilotproject rondom 
klimaatadaptatie in uitvoering. De woningen zijn in 2020 al opgeleverd, maar nu is ook de buitenruimte ingericht. Bewoners hebben 
letterlijk de handen uit de mouwen gestoken. Bewoners hebben de laatste hand gelegd aan de gemeenschappelijke tuin en 
bloembakken gevuld. De woonomgeving is klimaatbestendig ingericht. Project de Fazant in Maasdam is in voorbereiding met een 
houtskeletbouw constructie. Dit pilotproject betreft een appartementencomplex. De bewoners gaan de voordelen van 
houtskeletbouw ervaren in de vorm van wooncomfort en duurzaam wonen. In het pilotproject worden tevens de kansen van circulair 
bouwen onderzocht. Voor project Laan van Westmolen in Mijnsheerenland worden voor 10 eengezinswoningen de mogelijkheden 
onderzocht om het warmteconcept Thermische Energie Oppervlaktewater (TEO) te onderzoeken. Dit is een innovatief warmteconcept 
waarbij een warmtepomp gebruik maakt van dichtbij zijnde oppervlakte water van de Binnenmaas. Het onderzoek binnen deze pilot 
richt zich zowel op het toepassen van de techniek alsmede de investeringskosten.  
 

Monitoring 
In 2021 zijn wij overgegaan naar een nieuwe monitoringspartij. Wij laten onze NOM nieuwbouwwoningen permanent monitoren. Dit 
is van belang om te garanderen dat de NOM nieuwbouwwoningen daadwerkelijk zo energiezuinig zijn als beloofd. Met deze 
bevestiging van energiezuinige prestaties van de nieuwbouwwoningen brengen wij bij onze huurders een energieprestatievergoeding 
(EPV) in rekening.   

 

Duurzame woningvoorraad 
HW Wonen richt zich de komende decennia op het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Dit doen wij middels een LVI. 
Een LVI in combinatie met verduurzamingsmaatregelen levert een energie-efficiënte woning op. Dit resulteert in een betere Energie-
Index. Hiervoor is in de begroting tot 2030 jaarlijks circa 30 miljoen euro opgenomen. De huidige fase van de energietransitie staat in 
het teken van het beperken van de energievraag en het comfortabel en gezond wonen. Naarmate de energietransitie in een verder 
stadium komt, moeten er strategische keuzes worden gemaakt om te komen tot een CO₂-neutrale en aardgasvrije bestaande 
woningvoorraad. 
 

Duurzaamheidsbeleid en Duurzaamheidsprogramma 
In de zomer van 2021 is het geactualiseerde duurzaamheidsbeleid met het bijhorende duurzaamheidsprogramma 2021-2022 
goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Het duurzaamheidsbeleid geeft inzicht in de actuele landelijke- en regionale 
doelstellingen rondom de energietransitie en in welke bijdrage wij met ons huidig én toekomstige beleid gaan leveren. In 2022 werken 
wij verder aan het optimaliseren van het duurzaamheidsbeleid, waarbij ook een nieuw meerjarig duurzaamheidsprogramma  wordt 
opgesteld dat in lijn komt met het nieuwe Ondernemingsplan. In het duurzaamheidsprogramma 2021-2022 worden tactische 
maatregelen benoemd om te komen tot een goede uitvoerbaarheid van ons beleid. Het nieuwe meerjarige duurzaamheidsprogramma 
zet die ingezette lijn voort. Het duurzaamheidsbeleid wordt jaarlijks bijgewerkt met de meest actuele ontwikkelingen uit de 
samenleving. 
 

Energie-index 
Conform de Aedes Benchmark hebben wij in 2021 een gemiddeld energielabel C behaald voor onze gehele woningportefeuille. De 
Aedes Benchmark wordt niet meer weergegeven op Energie-Index niveau. Onze Energie-Index is dus vastgesteld op een waarde tussen 
1,41 en 1,80. Daarbij moet worden vermeld dat de projecten die na juli zijn opgeleverd nog niet verwerkt zijn in deze energielabel 
berekening. De werkelijke gemiddelde waarde eind 2021 ligt dan ook lager dan de waarde die bepaald dat wij gemiddeld energielabel 
C hebben. Omdat de inspecties door corona achterlopen is het moeilijk te bepalen of wij eind 2022 gaan uitkomen op een gemiddeld 
energielabel B voor onze woningportefeuille. Deze voortgang meten wij vier keer per jaar. 
 

Nieuwe meetmethode NTA8800 
HW Wonen heeft de gevolgen van de nieuwe meetmethode NTA8800 in kaart gebracht. De NTA8800 is de nieuwe bepalingsmethode 
voor de energieprestatie van gebouwen en vervangt per 1 januari 2021 de huidige vorm van de Energie-Index. De indicator wordt met 
deze nieuwe bepalingsmethode uitgedrukt in kWh/m² per jaar. De overgang naar de nieuwe bepalingsmethode zal soepel verlopen. 
De energielabels die vanaf eind 2020 worden afgegeven, zijn tien jaar geldig. De overheid heeft aangegeven dat 53% dezelfde 
labelklasse houdt. In onze vastgoedportefeuille betreft dit zelfs 63%. Voor één labelklasse beter heeft de overheid 21% vastgesteld en 
bij ons betreft dit 22%. De 18% voorspelde verschuiving naar één labelklasse slechter is bij ons 12,8%. De voorspelling van de overheid 
dat 91% van de woningen dezelfde labelklasse behoudt of slechts één labelklasse afwijkt, is bij ons 98%. In 2022 gaat blijken hoe de 
werkelijkheid gaat uitpakken en gaan wij onze operationele doelstellingen rondom Energie-Indexen en energielabels uitdrukken in 
deze nieuwste meetmethode van de NTA8800. 
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HW Wonen is zich ervan bewust dat ze in het publieke domein werkt. Onze doelstelling is een open, integere, 

transparante en verantwoorde bedrijfsvoering. Dit doen we onder professioneel toezicht van de Raad van 

Commissarissen (good governance) en met advisering van de Ondernemingsraad en het Huurdersplatform.  

HW Wonen waarborgt good governance en toezicht met diverse statuten, codes en control frameworks. 

 

2.1 Corporate Governance 
De Governancecode is voor woningcorporaties het kader voor goed bestuur en toezicht. Hierin hebben de 

woningcorporaties normen en waarden vastgelegd waaraan zij zich houden en waaraan getoetst kan worden. In de 

code zijn onder andere bepalingen opgenomen over integriteit, transparantie, competenties, voorbeeldgedrag, 

maatschappelijke verbondenheid en risicobeheersing. Vanaf  1 januari 2020 is de Governancecode voor 

woningcorporaties vernieuwd. Ook in 2021 is deze code actueel. HW Wonen heeft de aanpassingen doorgevoerd in 

haar governance. Een aantal statuten zoals het treasury-, investerings- en verbindingenstatuut moet vanuit de 

Governancecode aanwezig zijn en is dat ook. Onze financiële strategie staat in het gelijknamige stuk beschreven. 

Hieraan toetsen wij onze investeringsvoornemens. Voor het realiseren van onze volkshuisvestelijke doelstellingen (met 

als randvoorwaarden onze financiële mogelijkheden) werken wij met een 4-jarig ondernemingsplan. Het huidige plan 

beslaat de periode 2019-2022. De doelstellingen zijn concreet uitgewerkt naar Kritieke prestatie indicatoren (KPI’s). 

Deze 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 KPI-eigenaren 

maandelijks een overleg plaats (de prestatiedialoog) over de bevindingen. De resultaten van dat overleg worden in de 

kwartaalrapportage meegenomen. Door de juiste inbedding van de PDCA-Cyclus binnen de organisatie vindt de 

verantwoording over de voortgang van strategische doelstellingen en projecten vanuit de teams plaats en kan er betere 

sturing worden gegeven aan de organisatie door het bestuur.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2: Governance 
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Wij werken met een integriteitscode, die door alle medewerkers is ondertekend. Er is een integriteitscoördinator 

aangesteld en ook een externe vertrouwenspersoon. Daarnaast worden ook het verkoopbeleid, de procuratieregeling 

met het procuratieschema en het statuut interne beheersing ingezet om een goede governance te waarborgen. 

 

 

2.2 bestuur 

Verantwoordelijkheden van het bestuur 

Op strategisch niveau zijn beide bestuurders gezamenlijk verantwoordelijk voor ‘de klant’, ‘inkoop’ en de integrale 

volkshuisvestelijke opgave. Op strategisch niveau is Dennis Lausberg primair verantwoordelijk voor ‘vastgoed’ en Johan 

Schudde voor ‘financiën’. Sturing op de doelen uit het ondernemingsplan is een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

evenals de organisatieontwikkeling. Op het terrein van strategische positie, strategische doelen en identiteit is geen 

nader onderscheid in aandachtsgebieden. Portefeuilemanagement, opdrachtgeverschap en strategisch 

personeelsbeleid zijn gezamenlijke aandachtsgebieden met directe inhoudelijke relaties.   

 

Portefeuilleverdeling  

bestuursvoorzitter – de heer D.J.F. Lausberg bestuurder – de heer J.C. Schudde 

Vertaling maatschappelijke ontwikkelingen waaronder de 

energietransitie, klimaatadaptatie naar vastgoedportefeuille en 

strategische samenwerking 

Financiële strategie 

Governance Bedrijfs- & huuradministratie 

HRM en Organisatieontwikkeling ICT en digitalisering 

In- en externe communicatie  Control / Audit 

Medezeggenschap en huurdersbetrokkenheid Compliance 

Externe relaties met gemeente/zorg- en welzijnsorganisaties en 

bouw gerelateerde bedrijven 

Externe relaties met Aw/ WSW/ 

Accountant/Banken/Verzekeraars/Juridische 

dienstverleners 

 

Daarnaast worden aandachtsgebieden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgevoerd zoals de 

klanttevredenheid, energietransitie en verduurzamingsopgave. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de resultaten 

van de hele organisatie. Het bestuur realiseert de strategische positie, de maatschappelijke prestaties, de strategische 

doelen, de identiteit, de (financiële) continuïteit, maakt de missie waar en heeft de algehele leiding. Daarnaast is het 

bestuur van HW Wonen ook verantwoordelijk voor: 

 

• Het bepalen van de uitgangspunten voor de organisatiestructuur; 

• Het naleven van wet- en regelgeving en interne regelingen (compliance); 

• Het personeels- en remuneratiebeleid; 

• Een adequaat en effectief intern risicobeheersings- en controlesysteem; 

• Het aansturen en coördineren van processen en activiteiten. 

 

Statuten HW Wonen en Reglement bestuur 

In de statuten van HW Wonen en het door de RvC vastgestelde Reglement bestuur, is vastgelegd welke besluiten het 

bestuur mag nemen met of zonder voorafgaande goedkeuring van de RvC. In het Reglement bestuur is ook een kader 

opgenomen voor de rolverdeling tussen bestuur, RvC, auditcommissie, corporatiecontroller en medezeggenschap 

(intern en extern), volgens de eisen die hieraan gesteld worden door het Besluit Toegelaten Instellingen 

Volkshuisvesting (BTIV), het Burgerlijk Wetboek, de Woningwet, de Wet op de Ondernemingsraden en de Wet Huurder 

- Verhuurder. Het Bestuur legt verantwoording af aan de RvC. Daarvoor geeft het bestuur de RvC de benodigde 

informatie en bespreekt onder andere de manier waarop de interne controle en beheersing zijn ingericht. Zowel de 

statuten van HW Wonen als het Reglement bestuur zijn te vinden op de website van HW Wonen.  
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bestuursteam 

Besluiten van het bestuur worden in beginsel genomen tijdens vergaderingen van het bestuursteam. Naast beide 

bestuurders (het bestuur) zijn ook de bestuurssecretaris en de teamorganisator control lid van het bestuursteam. De 

laatstgenoemden hebben een adviserende rol en fungeren tevens als klankbord voor het bestuur. De 

corporatiecontroller heeft een ‘standing invitation’ om op agendapunt aanwezig te zijn tijdens de vergaderingen. Het 

bestuursteam vergadert 2-wekelijks. In 2021 hebben er 24 vergaderingen plaatsgevonden. 

 

Samenstelling  

De samenstelling van het bestuursteam van HW Wonen zag er in 2021 als volgt uit: 

 

• De heer D.J.F. Lausberg, directeur-bestuurder (en tevens bestuursvoorzitter); 

• De heer J.C. Schudde, directeur-bestuurder vanaf 1 februari 2021; 

• De heer J.H. Kets, adviseur financiën tot 1 maart 2021;  

• Mevrouw A.C. Groenendijk, bestuurssecretaris; 

• De heer R. Beekink, controller a.i. tot 16 augustus 2021; 

• De heer M. Immers, teamorganisator control vanaf 1 augustus 2021. 

 

Geen tegenstrijdig belang 

In 2021 waren er bij de besluitvorming door het bestuur geen onverenigbaarheden. Er zijn geen transacties geweest 

met een tegenstrijdig belang en het bestuur bekleedde geen functies die in strijd zijn met de statuten. Ook deed het 

bestuur geen activiteiten die concurreren met de belangen van HW Wonen.  

 

Nevenfuncties bestuurdersvoorzitter en bestuurder  

Sinds 1 februari 2021 wordt het collegiaal bestuur van HW Wonen gevormd door D.J.F. Lausberg (vanaf 9 april 2020) 

en J.C. Schudde (vanaf 1 februari 2021). Zij bekleden de volgende nevenfuncties: 

 

Nevenfuncties D.J.F Lausberg 

• Bestuurslid Stichting RGS (Resultaatgericht Samenwerken); 

• Bestuurslid Vereniging De Brede Stroomversnelling. 

 

Nevenfuncties J.C. Schudde 

• Bestuurslid Stichting Verhalenhuis Belvédère; 

• Bestuurslid Stichting Monument Kaap Belvédère; 

• Lid NBA Sectorcommissie Woningcorporaties. 

 

Bezoldiging bestuurders  
De gegevens van de bezoldiging van bestuurders en de Wet normering topinkomens (WNT) publieke en semipublieke 

sector is opgenomen in de jaarrekening. De beloning van beide directeur-bestuurders ligt onder de WNT-norm voor 

2021 van € 209.000,-.  Het voor HW Wonen toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 175.000,-. Dit betreft 

bezoldigingsklasse F.  
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Permanente educatie Bestuur  

HW Wonen hecht waarde aan permanente educatie van het Bestuur, die bijdraagt aan het continu verbeteren van het 

functioneren van het Bestuur. Bestuurders van woningcorporaties aangesloten bij Aedes zijn sinds 1 januari 2015 

verplicht om in periodes van drie jaar (2020-2022, 2021-2023, etc.) 108 PE-punten te behalen. Voor de heer Lausberg 

geldt de periode 2020-2023, voor de heer Schudde de periode 2021-2024. 

 

Behaalde PE-punten     

 2019 2020 2021 Totaal 

D.J.F. Lausberg (9 april 2020 – 9 april 2023) n.v.t. 5 66 71 

J.C. Schudde (1 februari 2021 – 1 februari 2024) n.v.t. n.v.t. 104 104 

 

In 2021 hebben de heren Lausberg en Schudde gezamenlijk een meerdaagse PE-activiteit in het kader van conceptueel 

bouwen gevolgd. 

 

2.3 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. Jaarlijks wordt het functioneren van de accountant door de auditcommissie besproken en 

aan de Raad van Commissarissen gerapporteerd. In 2021 vond een eerste grondige beoordeling plaats van het 

functioneren van KPMG. Naast leden van de auditcommissie, het bestuur en de corporatiecontroller zijn verschillende 

medewerkers hierbij betrokken geweest. Van de beoordeling is een verslag gemaakt dat met de voltallige RvC en de 

externe accountant is besproken. Hiermee voldoet HW Wonen aan bepaling 5.11 van de Governance Code 2020 die 

voorschrijft dat de AC tenminste eenmaal in de 4 jaar een grondige beoordeling uitvoert. 
 
 

2.4 Onafhankelijke controlfunctie 
In 2021 is de rol van Controller gesplist in een teamorganisator control en corporatiecontroller. Laatstgenoemde is 

houder van de ‘onafhankelijke controlfunctie’ zoals benoemd in de herziene Woningwet. In het financieel reglement 

beleid en beheer is aangegeven bij welke onderwerpen de corporatiecontroller minimaal betrokken dient te zijn. De 

corporatiecontroller is rechtstreeks onder het bestuur gepositioneerd, en heeft de mogelijkheid tot escalatie richting 

de Raad van Commissarissen. Minimaal twee keer per jaar heeft de corporatiecontroller een gesprek met de Raad van 

Commissarissen in afwezigheid van het Bestuur. Daarnaast heeft de corporatiecontroller een adviserende rol richting 

de Raad van Commissarissen en is op onderwerp aanwezig bij de vergaderingen van de RvC. Bij vergaderingen van de 

auditcommissie is de corporatiecontroller standaard aanwezig. Voor vergaderingen van het Bestuursteam heeft de 

corporatiecontroller een ‘standing invitation’ en is daarnaast op onderwerp aanwezig. Op 1 februari 2022 is de functie 

van corporatiecontroller ingevuld.       

 

3-lines-model 

Binnen HW Wonen wordt daarnaast gewerkt op basis van het ‘3-lines-model’. Door deze drie lagen van control 

reduceren we kansen op fouten tot een minimum en beheersen we risico’s die te maken hebben met onze 

bedrijfsvoering. De eerste verdedigingslinie ligt bij de teamorganisatoren. Zij zijn verantwoordelijk voor een juiste 

uitvoering van activiteiten en bijbehorende resultaten. De tweede lijn van control ligt bij Team Control. Zij controleren 

en adviseren. Dit doen zij onder andere door rapportages en investeringsvoorstellen te toetsen en door adviezen te 

geven bij gevraagde bestuursbesluiten. De corporatiecontroller vormt de derde linie. Deze voert verbijzonderde interne 

controles uit, adviseert Bestuur en Raad van Commissarissen, toetst de financiële continuïteit en effectiviteit van en 

doelmatigheid in processen, en is daarnaast betrokken bij besluitvorming zoals benoemd in het financieel reglement, 

en adviseert het Bestuur en de Raad van Commissarissen hierover. 
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3.1 Personele zaken 

Medewerkers 

Het aantal fte in dienst bij HW Wonen bedraagt gemiddeld over 2021 90,1 fte (2020: 87,5 fte). Bij HW Wonen werken 

in 2021 101 medewerkers (excl. de bestuurders en ingehuurd personeel) (2020: 100 medewerkers). Er zijn vier 

medewerkers doorgestroomd naar een andere (hogere) functie in de organisatie. Er zijn 9 medewerkers ingestroomd. 

Ook is er afscheid genomen van 8 medewerkers. In februari 2021 is de 2e bestuurder aangesteld. De gemiddelde leeftijd 

van medewerkers bij HW Wonen is 48 jaar. 38% van de medewerkers is man en 62% is vrouw. De dienstverbanden zijn 

lang, gemiddeld 13 jaar met enkele uitschieters met erg lange dienstverbanden van boven de 40 jaar.  

 
Verzuim 

Het totale ziekteverzuimpercentage in 2021 bedroeg 6,9% (7,6% in 2020 en 6,3% in 2019). Het kortdurend 

ziekteverzuimpercentage was 0,7 % (1,4% in 2020 en 1,6% in 2019). Het landelijk gemiddelde verzuimcijfer voor alle 

bedrijfssectoren samen schommelt al jaren rond de 4 à 5%. Het nog steeds hoge (langdurig) ziekteverzuim bij  

HW Wonen komt deels doordat een aantal medewerkers geconfronteerd is met ernstige ziekte. In andere gevallen 

betreft het verzuim waar interpersoonlijke problematiek een belangrijke rol speelt. Eenvoudige verbeterstappen in het 

verzuimproces leiden ertoe dat het verzuim langzaam terugloopt. Zo lijkt er een corrigerende werking uit te gaan van 

het simpelweg structureler uitvoeren van verzuimgesprekken. Activeren van medewerkers en inzetten op wat er wel 

kan, heeft ook tot gevolg dat medewerkers sneller re-integreren.  

 

Hoofdstuk 3: Organisatie 
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COVID-19 

Door het thuiswerken vanwege de voortdurende pandemie vervaagt de scheiding tussen werk en privé steeds meer en 

de binding tussen de organisatie en de collega’s wordt minder. In het eerste kwartaal van 2021 is verder gewerkt aan 

de nieuwe werkomgeving, die betrouwbaarder en gebruiksvriendelijker is geworden en de medewerkers faciliteert in 

het veilig, intuïtief en gebruiksvriendelijk inloggen op de omgeving. De nieuwe werkomgeving maakt bovendien 

apparaat, tijd en plaats onafhankelijk werken mogelijk. Verder was 2021 een jaar van zoveel mogelijk thuiswerken, mits 

het werk dit toeliet, en dit heeft veel flexibiliteit gevraagd van onze medewerkers. Desondanks is er in 2021 geen stijging 

te zien van het verzuim als gevolg van de coronacrisis. Anders dan de landelijke trend doet vermoeden zien wij dit in 

2021 in het geheel niet terug in onze cijfers. Slechts een enkeling is dusdanig getroffen door het corona-virus dat dit 

voor langdurige klachten heeft gezorgd. Ook zien wij dit niet terug in de uitkomsten van het medewerkersonderzoek, 

uitgevoerd in 2021.  Medewerkers voelen zich fit en het werk geeft energie, maar de werk-privé balans is wel gedaald. 

Dit heeft natuurlijk veel te maken met Covid 19 in combinatie met de tijdelijke extra belasting vanuit het project 

‘implementatie ERP, woonruimteverdeelsysteem, klantportaal en website' 

 

Vertrouwenspersoon Meldregeling HW Wonen 

In 2020 is mevrouw A. (Anneke) de Graaf benoemd tot onze externe Vertrouwenspersoon Integriteit & Ongewenste 

Omgangsvormen. 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 zal zij gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur. In 2021 is geen gebruik gemaakt van de 

Meldregeling HW Wonen (vermoeden van) misstand of integriteitsschending. De externe Vertrouwenspersoon is ter 

advisering en ondersteuning ingeschakeld geweest door een medewerker inzake problemen in de arbeidsrelatie. 

Daarnaast is zij betrokken geweest bij een kwestie tussen twee collega’s inzake omgangsvormen. Beide kwesties zijn 

naar tevredenheid afgerond. 
 

 
CAO Woondiensten 

De CAO Woondiensten heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Met ingang van 1 juli 2021 

zijn de lonen met 2,25 % verhoogd. Daarnaast ontvingen medewerkers een eenmalige uitkering van € 550,- bruto in 

april 2021 naar rato van de arbeidsduur. De onderhandelingen voor een nieuwe CAO Woondiensten zijn op 29 

september 2021 gestart. Medio april 2022 is er een CAO Woondiensten afgesloten voor de jaren 2022 en 2023. De 

lonen worden met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 verhoogd met 3,0% en per 1 januari 2023 met 2,4%. 

 

 

3.2 Organisatieontwikkeling 
Groeimanifest, besturingsfilosofie en roadmap 

Het bestuur heeft in 2021 een groeimanifest en besturingsfilosofie geschreven om hun visie op sturing duidelijk te 

maken. De documenten geven richting aan de wijze waarop het bestuur van HW Wonen wil aansturen en informeert 

over de inrichting in structuren, coördinatiemechanismen, leiderschapsprofiel, inrichting van control en 

risicomanagement en besluitvorming. In 2021 is gestart met een organisatieontwikkeltraject. Langs de lijnen van Hard 

en Hart werken is de zelfsturende organisatie geherwaardeerd (zoals in 2017 geïntroduceerd). De roadmap schets een 

beeld van hoe bestuur en teamorganisatoren de komende jaren toe willen werken naar die nieuwe organisatie. De 

besturingsfilosofie is in het 4e kwartaal van 2021 door het bestuur besproken met de RvC en vastgesteld. Het geeft 

richting en kaders waardoor de sturing binnen de organisatie effectiever zal kunnen plaatsvinden. De 1e concrete 

stappen zijn al gezet. In aanloop naar een procesgerichte organisatie is de rol van teamorganisator aangepast en heeft 

een leidinggevende component gekregen. 
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Teamorganisatoren als leiders van de verandering 

Het ontwikkeltraject met de teamorganisatoren is maatwerk en voeren we zoveel als mogelijk in het werk en zelf uit, 

ondersteund door deskundige organisatieveranderaars. In 2021 hebben we een start gemaakt met verschillende 

interactieve zowel verdiepende als verkennende sessies, waar mogelijk op wisselende inspirerende locaties. In 2022 

krijgt het traject deels een ander karakter, door uitbreiding met intervisie, inhoudelijke masterclasses en een 

uitgebreide ontwikkelagenda.   

 
Hart werken  

“Fitte collega’s” zijn cruciaal voor het (kunnen) behalen van onze beoogde resultaten. Niet alleen fysiek fit, maar ook 

mentaal fit en ‘fit voor de job’ nu en in de toekomst. In 2021 hebben we gebruik gemaakt van het ‘goede gesprek’. 

Tijdens zit gesprek tussen medewerker en leidinggevende worden de organisatiedoelen vertaald naar team- en  

individuele doelen. Maar ook doelen gericht op duurzame inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling met oren voor 

privézaken, dit in het belang van team en medewerker. Bovendien zien we het bevorderen van de duurzame 

inzetbaarheid van de medewerkers als belangrijke bijdrage om het verzuim terug te dringen. In het vierde kwartaal van 

2021 blijkt dat er in alle teams een start is gemaakt met de gesprekken. Vanwege de implementatie van het nieuwe ERP 

systeem en andere organisatorische drukte komt het nog niet helemaal goed uit de verf. Team P&O heeft gedurende 

2021 de voortgang gemonitord en zal gedurende 2022 nadenken over een gebruiksvriendelijke tool ter ondersteuning 

van de ‘goede gesprekken’. 

 
Management Drives 

Om de ontwikkeling naar een in alle opzichten gezond bedrijf te realiseren is Management Drives een goede methodiek 

gebleken om op een snelle manier inzicht te geven in de drijfveren van een medewerker. We bieden medewerkers naast 

een individueel profiel ook een gezamenlijk teamprofiel aan. In het 1e kwartaal van 2022 is dit traject afgerond. 

 
Strategische Personeelsplanning 

Het bestuur heeft samen met de teamorganisator P&O in juli 2021 een HR3P-matrix ingevuld waarin alle 

teamorganisatoren zijn benoemd. Dit is in januari 2022 vervolgd door een HR3P-matrix waarin alle medewerkers van 

HW Wonen zijn benoemd. De uitkomsten hebben de teamorganisatoren en bestuur inzicht gegeven in de medewerkers 

en bijbehorende aandachtspunten. De strategische personeelsplanning is meer dan dat en moet natuurlijk goed 

aansluiten op de strategie, cultuur en structuur van HW Wonen. We kijken ook welke andere informatie voorhanden is. 

Zowel kwalitatieve als kwantitatieve informatie is van belang. Denk hierbij aan de verschillende generaties op de 

werkvloer, de mate van in-, door- of uitstroom, de ontwikkelbereidheid, de medewerkerstevredenheid etc. Alleen op 

basis van alle informatie kunnen we een goede inschatting maken van wat er nodig is in de toekomst. Het is natuurlijk 

de bedoeling van strategische personeelsplanning een cyclisch proces te maken dat vast onderdeel is van de 

strategische activiteiten van HW Wonen. 

 
Werken in rollen 

We bieden steeds meer uitdaging aan medewerkers door op grond van talent, expertise en energie/ambitie naast hun 

normale werk een specifieke rol te vervullen. Denk aan de rol van super user op een bepaald proces in het ERP-traject.  

 
Medewerkersonderzoek 

In november 2021 hebben we na het 1e onderzoek in 2019 opnieuw een medewerkersonderzoek gehouden. Onze 

cijfers zijn vergeleken met de cijfers uit de benchmark woningcorporaties met meer dan 100 medewerkers. We hebben 

een mooie respons behaald (ruim 85%, benchmark = 78%). Hierdoor hebben we goed inzicht gekregen in wat er speelt 

binnen de organisatie. Het bestuur heeft in samenwerking met team P&O het gesprek gevoerd met de 

teamorganisatoren om de teamresultaten door te nemen. De teamorganisatoren gaan met teams in gesprek om de 

resultaten te bespreken. In tegenstelling tot 2019 krijgen de teamorganisatoren hierin de verantwoordelijk om tot 

concrete afspraken te komen, met name op de verbeterpunten: samenwerking tussen de teams, duidelijke richtlijnen 

en verantwoordelijkheden en open communicatie en feedback.  
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3.3 Continu verbeteren 
Digitale 0-meting  

Om van deze digitalisering vanaf de start van het nieuwe ERP-systeem een groot succes te maken, zijn alle medewerkers 

getraind in de nieuwe pakketten. Verder is aan het eind van 2021 een digitale 0-meting uitgevoerd. Met de uitkomsten 

kunnen we in 2022 een maatwerktrainingsaanbod samenstellen voor individuele medewerkers en collectieve 

trainingen.  

 

Schrijfwijzer  

In 2021 zijn zoveel mogelijk medewerkers getraind in de Schrijfwijzer, de basis voor onze schriftelijke communicatie. Op 

een leuke, interactieve manier zijn medewerkers getraind in het schrijven van memo’s, notities en beleidsstukken, maar 

ook goede mailtjes en brieven. 

 
CorpoConnect ZHZ 

Samen met corporaties Woonkracht10, Rhiant, Fien Wonen en Tablis Wonen vormen wij het regionale 

samenwerkingsverband in Zuid-Holland Zuid, CorpoConnect ZHZ. 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. In 2021 werden er zes workshops aangeboden, o.a. Yoga, gezond thuiswerken, omgaan met 

uitdagende situaties, van chaos naar grip, digitale detox en het mini-event meesterschap vanaf je 50e. In totaal hebben 

20 medewerkers van HW Wonen aan deze workshops deelgenomen. Om de bekendheid van CorpoConnect ZHZ te 

vergroten hebben we intern 3 informatieve digitale sessies georganiseerd. Daaraan is deelgenomen door 76 

medewerkers van HW Wonen. Door de coronapandemie hebben we voor ons gevoel nog niet alles gehaald uit 

CorpoConnect ZHZ, maar we hopen hier in het nieuwe jaar een vruchtbaar vervolg aan te geven. 

 
Individueel Loopbaan Ontwikkel Budget 

Zestien medewerkers hebben in 2021 gebruik gemaakt van (een deel van) hun loopbaan ontwikkel budget. Tien daarvan 

zetten het in voor (wandel)coaching, vitaal bewegen of running therapie om duurzaam inzetbaar en fit te blijven. De 

overige medewerkers kiezen voor meer functiegebonden trainingen of opleidingen.  

 
Overige trainingen 

Medewerkers zijn verder o.a. geschoold in VCA, easyscrum, huurrecht en ZAV. Er zijn verder bijspijkersessies over de 

woningwet georganiseerd en de jaarlijkse BHV-herhalingen.  En vanzelfsprekend alle vereiste digitale trainingen in het 

kader van het nieuwe ERP-systeem.  

 

 

3.4 Ondernemingsraad 
De Ondernemingsraad (OR) binnen HW Wonen wordt vertegenwoordigt door 5 medewerkers. De OR is gemiddeld één 

keer in de twee weken bij elkaar geweest. Drie keer vond er een formeel overleg plaats met het bestuur, maar ook 

tussentijds sloot (een deel van) het bestuursteam soms aan bij het OR-overleg, als dit handig bleek voor de voorgang 

van de processen. In lijn met de organisatiestructuur is er twee keer een ‘benen-op-tafel-sessie’ geweest met bestuur 

en Raad van Commissarissen waarin met elkaar van gedachten gewisseld is over het werken in en de ontwikkeling van 

de organisatiestructuur en daarnaast nog de overige personele zaken.  

 

Belangrijkste onderwerpen in 2021  

Onderwerpen ter instemming Onderwerpen ter advies 

Collectieve vrije dagen 2022 Nieuwe bestuurder 

Meldregeling integriteitsbeleid Aanpassing Team Vastgoedbeheer 

Rol projectleider Aanpassing Team Organisatiesecretariaat 

Vertrouwenspersoon, procedure Ongewenste Omgangsvormen Voorgenomen benoeming nieuw RvC-lid 

Werving- & selectiebeleid (Her)benoeming lid RvC als voorzitter 

 

 



 

JAARVERSLAG 2021 23 

Overige onderwerpen op de agenda van de OR gedurende 2021 waren: 

 

• Thuiswerken; 

• Implementatie ERP; 

• Routekaart HW Wonen 2.0; 

• Besturingsfilosofie; 

• Secundaire arbeidsvoorwaarden; 

• Beleid verstrekking en vervanging ICT middelen; 

• Cao-onderhandelingen; 

• Ontwikkelingen en actualiteiten in de sector; 

 
Scholing 

De leden van de OR doen er alles aan om de belangen van het personeel zo goed mogelijk te behartigen. In 2021 hebben 

er onder begeleiding van een externe partij twee kennissessies plaatsgevonden. Dit jaar stond de doorontwikkeling van 

HW Wonen op het programma met de routekaart en de besturingsfilosofie, daarnaast werd er gesproken over het 

thuiswerkbeleid in de sector. Het bestuur en de medewerker P&O waren hierbij een dagdeel aanwezig om hierover van 

gedachten te wisselen. 

 

 

3.5 Aedes Benchmark 
De Aedes-benchmark is dit jaar voor de achtste keer uitgevoerd en heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een 

toonaangevend instrument. De benchmark maakt op hoofdlijnen de prestaties van corporaties inzichtelijk en onderling 

vergelijkbaar. In totaal deden er 269 corporaties mee. Zij vertegenwoordigen 98 procent van alle corporatiewoningen. 

Van de deelnemende corporaties heeft 78 procent, waaronder HW Wonen, deelgenomen aan alle vijf prestatievelden. 

In 2021 is onze score van het huurdersoordeel verbeterd van een letter C naar B. Gedurende 2021 is ingezet op een 

nieuw klantportaal en goede afspraken met onze regie-aannemers om klachten waar mogelijk sneller af te handelen. 

De score op het gebied van bedrijfslasten is in 2021 uitgekomen op een letter C (2020: B). In 2021 is op een aantal 

onderwerpen fors geïnvesteerd, waaronder op het gebied van organisatieontwikkeling en is voorgesorteerd op de 

implementatie van het nieuwe ERP systeem. Dit ter verbetering van het toekomstige huurdersoordeel en bedrijfslasten. 

De prestatievelden duurzaamheid en onderhoud & verbetering blijft de aandacht van HW Wonen houden. Er wordt 

verhoudingsgewijs fors geïnvesteerd in de kwaliteit van het vastgoedbezit en de belangrijke rol die woningcorporaties 

hebben op het gebied van verduurzaming.   

 
Aedes Benchmark 2021:  
Totaalscore HW Wonen: BCCC (2020: CBCC)  

Score 

HW Wonen 

2021 

Score 

HW Wonen 

2020 

Gemiddelde 

score sector 

2021 

Letter 

HW Wonen 

2021 

Prestatieveld Huurdersoordeel    
 

B 

Nieuwe huurders 7,3 8,0 7,7 C 

Huurders met reparatieverzoek 7,6 7,4 7,7 B 

Vertrokken huurders 8,0 7,7 7,6 A 

     

Prestatieveld Bedrijfslasten    C 

Geharmoniseerde beïnvloedbare netto bedrijfslasten € 925 € 811 € 846 C 

       

Prestatieveld Duurzaamheid    C 

Energielabelwaarde NTA8800 (EP2) 218,5 kWh/m² - 205 kWh/m² C 

CO2-uitstoot werkelijk gasgebruik per m² 18,7 kg/m² - 18,6 kg/m² B 

Isolatieprestatie (afstand tot de doelstelling Standaard) 58,5 kWh/m² - 48 kWh/m² C 

Energetische prestatie (Energie-index) - 1,54 - - 

CO2-uitstoot warmtevraag per m2 - 20,3 - - 
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Prestatieveld Onderhoud & verbetering    C 

Geharmoniseerde instandhoudingskosten vijfjarig 
gemiddelde * 

€ 3.056 € 2.703 € 2.727 
-  

Instandhoudingskosten referentiewaarde vijfjarig 
gemiddelde 

€ 2.734 - - -  

Instandhoudingskostenindex vijfjarig 112 110 - C 

Technische woningkwaliteit (EP2) 218,5 kWh/m²  205 kWh/m²  - 

Technische woningkwaliteit (energie-index) - 1,54 - - 

Technische woningkwaliteit referentiewaarde 193,4 - -  - 

Technische woningkwaliteitsindex 113 107 - C 

Ervaren woningkwaliteit 7,1 7,2 7,0  - 

Ervaren woningkwaliteit referentiewaarde 7,0 - -  - 

Ervaren woningkwaliteitsindex 101 102 - B 

       

Beschikbaarheid & Betaalbaarheid     

Ontwikkeling totale voorraad (DAEB) 0,9 % -0,6 % 0,2% -  

Ontwikkeling voorraad tot hoge aftoppingsgres (DAEB) -1,2 % -1,0 % -1,3%  - 

Aandeel tot aftoppingsgrens binnen vrijkomend 
aanbod 

70,6 % 75,0 % 84,5%  - 

Deelscore Beschikbaarheid - - - C 

Huurprijs (DAEB) € 567 € 550 € 561 - 

Verhouding huur / maximaal toegestane huur (DAEB) 72,1 % 71,8 % 70,8%  - 
Verandering huurprijs t.o.v. afgelopen jaar (DAEB) 3,2 % 2,0 % 3,2%  - 
Deelscore Betaalbaarheid    

B 
Toewijzingen aan huishoudens met inkomen onder 
passend toewijzen-grens ** 66,5 % 72,5 % 75,0% -  
Match voorraad en doelgroep passend toewijzen 
(DAEB) 87,1 % 85,8 % 80,6% - 

Deelscore Huisvesten doelgroepen - - - B 
  
* De geharmoniseerde instandhoudingskosten vijfjarig gemiddelde beslaat vijf jaren (van 2016 tot 2020). Indien de corporatie in één of 
meerdere jaren niet heeft deelgenomen aan het prestatieveld kan het de gegevens van één, twee, drie of vier jaar betreffen.  
** tot de liberalisatiegrens 

 

 

3.6 ICT ontwikkeling 
Implementatie ERP-systeem en Website met Klantportaal 

Na de selectie van een nieuw ERP-systeem en een website inclusief Klantportaal en Woonruimteverdeling stond 2021 

in het teken van de implementatie van het nieuwe ERP-systeem, het overzetten van de data en het uitwerken van een 

nieuwe- en meer digitale werkwijze. In het 1e halfjaar van 2021 is er veel werk verzet om de aanlevering voor de 

dataconversie zo goed mogelijk op orde te krijgen. Zo is er een hele nieuwe bezitsindeling uitgedacht die 

toekomstbestendig is ingericht. De proefconversie is een belangrijke generale om te bekijken hoe de data uit de oude 

systemen zal landen in het nieuwe systeem. Op basis van de bevindingen uit de proefconversie is het algehele 

conversieplan bijgesteld. Door middel van verschillende inrichtingsiteraties op de ‘best practice’ van de leverancier 

heeft HW Wonen een modern proces neer kunnen zetten. Belangrijke onderwerpen tijdens de inrichting waren, 

minimaal de basis op orde, maximaal digitaal werken, automatiseren daar waar dat kan en het voorzien van de juiste 

informatie over de gehele procesketen (medewerker, klant, ketenpartner en stakeholder). Tot slot is voor de 

overgangsperiode in januari 2022 een plan gemaakt om tijdens de ‘freeze periode’ de lijnwerkzaamheden op te vangen 

en de klant te kunnen blijven bedienen. Ondanks de diverse ‘lock downs’ waar we door Covid-19 mee te maken hadden 

zijn de fases die we in 2021 hadden gepland met succes doorlopen. Het Projectteam ERP heeft een praktische en 

doeltreffende manier van werken ontwikkeld die de komende jaren bij gaat dragen aan de doorlopende verbetercyclus. 
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Inrichting functioneel beheer door aangewezen medewerkers 

Na afronding van het ERP-project stopt de doorontwikkeling binnen HW Wonen niet, met de implementatie van het 

nieuwe ERP-systeem is een goede basis neergezet van waaruit HW Wonen verder kan. Proceseigenaren en een aantal 

medewerkers gaan een belangrijke rol spelen in het toekomstbestendig houden van onze processen en 

informatiehuishouding. Dit jaar is er met proceseigenaren en medewerkers gesproken om functioneel beheer door een 

aantal medewerkers met specifieke kennis binnen de organisatie te laten plaatsvinden. Aan alle core processen zijn 

medewerkers gekoppeld, de taken van deze medewerkers bestaan uit het ondersteunen van collega’s binnen het team, 

afstemming met de systeemleverancier en in samenwerking met de proceseigenaar de doorontwikkeling van het 

werkproces. In het 1e kwartaal van 2022 zijn deze rollen geformaliseerd. Op die manier bewaken we dat deze 

medewerkers tijd hebben voor deze werkzaamheden, beschikt over de juiste vaardigheden en mandaat heeft om 

verbeteringen op te pakken en te implementeren. 

 
ICT-infra en gebruikersomgeving naar de Cloud 

Begin 2020 heeft HW Wonen een plan ontwikkeld om de hele ICT-omgeving te vervangen en te actualiseren met als 

doel om de komende vijf jaar weer een schaalbare omgeving in te kunnen zetten om onze werkprocessen zo optimaal 

mogelijk te ondersteunen. In het eerste deel van het project lag de focus om de infrastructurele ICT te gaan verhuizen 

naar de Cloud, medio 2021 was dit deel van het project afgerond. Bij het tweede deel van het project lag de focus op 

het inrichten van een nieuwe gebruikersomgeving ter vervanging van de oude Citrixomgeving. Samen met diverse teams 

is er samengewerkt om alle applicaties te testen en te finetunen net na de zomervakantie is ook deze tweede fase 

afgerond. In het 1e kwartaal van 2022 is de oude gebruikersomgeving uitgefaseerd.  
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4.1 Huurdersplatform 
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. Ook in 2021 heeft HW Wonen de samenwerking met het huurdersplatform als constructief ervaren. Vanuit 
het huurdersplatform is het onderstaande verslag over 2021 ontvangen en integraal opgenomen in dit bestuursverslag: 
 

 

 

Stichting Platform Huurdersverenigingen Hoeksche Waard 

 
De stichting Platform Huurdersverenigingen Hoeksche Waard bestaat uit vertegenwoordigers van de drie Huurdersverenigingen, te 

weten Huurdersvereniging Cromstrijen, Huurdersvereniging Hoeksche Waard Oost en Huurdersbelangenvereniging Hoeksche Waard 

West. Het jaar 2021 begon met beperkingen vanwege de Coronacrisis waardoor we weer aangewezen waren op MS Teams om onze 

vergaderingen en bijeenkomsten doorgang te laten vinden. Inmiddels zijn we hier redelijk aan gewend, maar onze voorkeur gaat toch 

uit naar het fysiek bij elkaar kunnen komen. Zodra dit weer mogelijk was, hebben we dit dan ook weer opgepakt.  

 

In 2021 zijn we als bestuur van Stichting Platform Huurdersverenigingen Hoeksche waard 5 x bij elkaar geweest en hebben we 4 x met 

de bestuurders van HW Wonen overleg gehad. Dit jaar heeft er een evaluatie plaats gevonden van de SWOK 

(samenwerkingsovereenkomst) en is deze opnieuw ondertekend door beide partijen. In maart hebben wij kennis gemaakt met de 

nieuwe bestuurder van HW Wonen Johan Schudde die samen met Dennis Lausberg het bestuur van HW Wonen vormt. Dit was een 

positieve kennismaking voor het bestuur van het Platform. In de samenwerking wordt gewerkt met projectgroepen. Projectgroep 1 

hoefde niet veel te doen met de huurverhoging, omdat er door de regering werd besloten dat er dit jaar geen huurverhoging mocht 

worden doorgevoerd bij de sociale huursector. De vrije sector kreeg wel te maken met een inflatievolgende huurverhoging.  

 

In maart is ook projectgroep 2, bestaande uit 3 leden van het Platform en diverse medewerkers van HW Wonen, aan de slag gegaan 

om de folder van de ZAV te herzien. Dit is behoorlijk wat werk en er zijn inmiddels diverse bijeenkomsten geweest waardoor de folder 

nu in de afrondende fase zit. Projectgroep 4 heeft zich dit jaar weer ingezet voor de prestatieafspraken en samen met HW Wonen, 

gemeente Hoeksche Waard en Zorg- en Welzijnspartijen weer nieuwe afspraken gemaakt voor 2022. Deze afspraken zijn op 6 

december door alle partijen ondertekend. Verder hebben we met HW Wonen het jaarplan voor 2022 besproken en ook de 

meerjarenraming is weer besproken.  

 

Dit jaar is er ook hard gewerkt door de drie Huurdersverenigingen om in de toekomst één huurdersvereniging te worden. Als er één 

huurdersvereniging komt dan wordt de Stichting Platform Huurdersverenigingen Hoeksche Waard opgeheven. Het grote voordeel is 

dat er meer directe communicatie is met HW Wonen. Ondanks alle beperkingen door Corona hebben we als bestuur van de Stichting 

Platform Huurdersverenigingen Hoeksche Waard samen met HW Wonen en de huurderscommissarissen toch weer een fijn en 

productief jaar achter de rug. 

 

Martine Visser-Hollestein 

Secretaris  

Stichting Platform Huurdersverenigingen Hoeksche Waard 
 

 

 

 

Hoofdstuk 4: Verbinding & samenwerking 
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4.2 Bewonersparticipatie 
Het in gesprek zijn met onze huurders vinden wij belangrijk. Bewoners worden actief betrokken bij 
onderhoudsprojecten. Wij richten bij elk project een klankbordgroep op. De klankbordgroep krijgt de gelegenheid om 
voor en tijdens het project mee te denken en te signaleren. Hierbij speelt ook leefbaarheid een belangrijke rol. Wij 
stimuleren het om ook na afloop van een project de klankbordgroep in leven te houden. We zetten ons in om in 
kwetsbare complexen actieve bewoners te werven en een bewonerscommissie op te richten met als doel om samen 
met de huurders de leefbaarheid te verbeteren. 

 

 

4.3 Lidmaatschappen / netwerkbijeenkomsten 
HW Wonen is lid van Aedes. De leden van de Raad van Commissarissen zijn elk lid van de Vereniging van 
Toezichthouders in woningcorporaties (VTW). 

 

 

4.4 Klachten en geschillen 

Interne klachtenprocedure 

In 2021 zijn er 348 klachten (2020: 236) over de dienstverlening bij HW Wonen gemeld. De klachten namen af gedurende 

het jaar: in het 1e kwartaal was er sprake van 117 klachten, in het 2e kwartaal waren er 98 klachten, wat in het 3e 

kwartaal daalde naar 78 klachten. In het 4e kwartaal werden er 55 klachten gemeld. Het klachtenbeleid is in 2021 

uitgerold. Dit zorgt voor meer focus op klachten dienstverlening en op het afhandelen hiervan. De gemiddelde 

doorlooptijd over geheel 2021 was 9,85 dagen. Iedere maand maken we een klachtenrapportage, waarna we ieder 

kwartaal verbeteracties voor zowel korte als lange termijn opstellen, om de klachtafhandeling te verbeteren. 

 

Samenstelling Klachten Advies Commissie per 31 december 2021 
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 (bestuurssecretaris HW Wonen)  
 
In 2021 ontving de Klachten Advies Commissie 5 klachten (in 2020: 2). Drie klachten bleken op grond van het 
klachtenreglement ontvankelijk en zijn in behandeling genomen via een hoorzitting. Eén klacht is gegrond verklaard, 
één klacht ongegrond en één klacht is gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond verklaard.  Eén klacht is 28 
december ontvangen; de afhandeling van deze klacht vindt plaats in 2022. Eén klacht is op eigen initiatief van de klager 
ingetrokken voordat er een hoorzitting is gepland.  
 
Er heeft in 2021 geen locatiebezoek plaatsgevonden. Alle klachten zijn conform de in het reglement genoemde 
afhandeltermijn afgehandeld. HW Wonen heeft de uitspraken van de commissie aangaande de gegrond en gedeeltelijk 
gegrond verklaarde klachten opgevolgd door uitvoering te geven aan de verstrekte adviezen.  
 
Tijdens het voorjaarsoverleg van het bestuur en de commissieleden van de Klachten Advies Commissie is vastgesteld 
dat de commissie objectief oordeelt en zich 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 aangeboden bij onder andere nieuwe verhuringen.  

 

Geschillencommissie Woonruimteverdeling Hoeksche Waard  
Het doel van de Geschillencommissie Woonruimteverdeling Hoeksche Waard is: 
 

• klachten behandelen van iedere woningzoekende die zich in zijn persoonlijk belang geschaad acht door de 
huisvestingsverordening; 

• bijdragen aan een goede behandeling van klachten en daarmee voor de optimalisering van de relatie tussen de 
partijen te zorgen;  
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• tegemoetkomen aan de behoefte van woningzoekenden om invloed uit te oefenen op de huisvestingsverordening; 

• het signaleren van knelpunten in het woonruimteverdelingssysteem. 
 
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 2021 heeft de Geschillencommissie Woonruimteverdeling 6 klachten ontvangen (in 2020: 2). Drie klachten zijn via 
een hoorzitting in behandeling genomen; 2 klachten zijn gegrond verklaard en 1 klacht ongegrond. Al deze klachten 
betroffen de wijze waarop het toewijzingsbeleid door HW Wonen is toegepast. Eén klacht bleek op grond van het 
reglement van de Geschillencommissie Woonruimteverdeling niet ontvankelijk te zijn. En twee klachten zijn op eigen 
initiatief door de klager ingetrokken voordat er een hoorzitting is gepland. 

 

 

4.5 Overige 

Samenwerking en regionaal overleg 
In het kader van regionaal overleg en samenwerking hebben wij onze agenda’s met andere partijen afgestemd. In 
december zijn de prestatieafspraken met de 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 Wonen Welzijn Zorg. Ook nemen we periodiek deel aan een regionaal overleg Wonen, waarin 
corporaties en gemeenten uit de regio zijn vertegenwoordigd. Op operationeel/tactisch niveau is er structureel overleg 
met de gemeente en overige stakeholders over de diverse convenanten, samenwerking op diverse processen (o.a. 
WMO), pilot Zuidwijk, flexwonen, doorbraakmethode, verhuisregeling, etc. Casuïstiek van onze huurders wordt 
besproken in het Lokaal Zorg Netwerk en met het wijkteam. 
 
In de kernen zelf zijn we zichtbaar en participeren we actief in diverse projecten. Dit noemen we ‘kerngericht werken’. 
In de denktank en kerngroep WWZ informeren wij elkaar en stemmen we zaken af. Het programma Thuis in de kern, 
dat is opgesteld door de drie zorgpartijen, 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 zaken verder uitgewerkt en opgepakt, 
bijvoorbeeld in de pilot Zuidwijk en de uitwerking van het concept flexwonen.  
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5.1 Risicomanagement in 2021 
Na de afronding van het ondernemingsplan 2019-2022 hebben wij in het voorjaar 2019 risicosessies georganiseerd om 
strategische risico’s te inventariseren en te koppelen aan de doelstellingen uit het ondernemingsplan. De risico’s zijn 
ingedeeld in 4 kwadranten naar hoogte van risico (hoog risico en laag risico) en mate van invloed (goed beïnvloedbaar 
en slecht beïnvloedbaar). Per risico zijn maatregelen genomen ter mitigering van het risico. De uitkomsten zijn 
bijgewerkt in het Control Framework 2019. Dit vormt tevens de basis voor de beoordeling van de opzet van 
beheersmaatregelen bij de interne controle. De 8 risico’s in de categorie ’hoog risico en goed beïnvloedbaar’ worden 
gemonitord en periodiek gerapporteerd en bijgestuurd.  
 

Risico’s Maatregelen ter beheersing en verbetering Stand van zaken 

Omvang bezit 
daalt onder 
kritische grens 

• Beheersmaatregelen voor omvang 
portefeuille: 
o Temporiseren verkoop; 
o Aankopen bestaande woningen; 
o Meer nieuwbouw; 
o Actief contact met gemeente; 
o Inzet niet-DAEB portefeuille; 
o Flexibele/tijdelijke huisvesting 

statushouders. 

• Beheersmaatregelen verdeling: 
o Woonbonnen rapportage; 
o Omlabelen; 
o Aanpassen woonruimteverdeling. 

• Er heeft een analyse van de woonbonnen 
plaatsgevonden. De labeling is aangepast in 
2020; 

• Onderzoeksresultaten Companen zijn 
bekend. Geen beleidsaanpassing nodig voor 
huursector; 

• Stikstof- en PFAS-crisis zorgen niet meer 
voor veel vertraging. Hooguit nog 
incidenteel. Projecten van HW Wonen zijn 
hierdoor (nog) niet vertraagd; 

• Bij lang aanhouden Coronacrisis kan beroep 
op de sociale woningsector stijgen; 

• Er enkele uitzonderingen na is er sprake van 
een verkoopstop.  

Projecten 
vertragen door 
toedoen van Flora 
& Faunawet 

• Eerder beginnen met indienen aanvraag; 

• In overleg blijven met de omgevingsdienst; 

• Samenwerking zoeken met andere 
corporaties die vergelijkbare vraagstukken 
hebben.  

• De flora fauna ontheffingen worden  
inmiddels afgegeven. Dat proces loopt nu 
beter. Er is ook periodiek overleg met de 
omgevingsdienst. 

Onvoldoende 
eenduidige sturing 
van de organisatie 

• Sturingsinformatie op orde;  

• Goede communicatie; 

• Door ontwikkelen zelfsturing naar 
zelforganisatie met support 
(randvoorwaarden, helderheid, gesprek); 

• Beleid vaststellen.  

• De doorontwikkeling van zelfsturing naar 
zelforganisatie is uitgewerkt in een manifest 
en besturingsfilosofie. Hierin wordt 
inzichtelijk gemaakt hoe de inrichting, 
sturing en beheersing van HW Wonen wordt 
georganiseerd. Onder meer hierover is het 
bestuur in gesprek gegaan met 
medewerkers tijdens diverse sessies; 

• In het kader van sturing en beheersing zijn 
wij gestart met het verbeteren van de 
kwaliteit van de kwartaalrapportage en het 
voeren van de prestatiedialoog met de 
teamorganisatoren. Daarnaast zijn wij een 
template aan het voorbereiden om de 
rapportage op teamniveau te structureren.  

Hoofdstuk 5: Managen van risico’s 
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Risico’s Maatregelen ter beheersing en verbetering Stand van zaken 

Inefficiënte 
investeringen in 
duurzaamheid 
door onzekerheid 
producten en 
gedrag bewoners 

• Transitie gefaseerd uitvoeren 10-20 jaar 

• Evalueren uitgevoerde maatregelen (fin, 
tech, bewonerservaring); 

• Externe kennis bijhouden. 

• Er is een duurzaamheidsbeleid dat jaarlijks 
wordt geüpdatet; 

• ‘No regret’ investeringen (in de schil bij 
bestaande bouw); 

• NOM bij nieuwbouw; 

• Maatregelen zijn passend binnen 
investeringsstatuut.  

Onvoldoende 
performance van 
systemen  

• Inzetten op standaard processen; 

• Vastgoed- en klantinformatie op orde --> 
trekkers benoemen; 

• Invloed uitoefenen op ‘roadmap’ 
leverancier; 

• Sturen op samenwerking tussen 
leveranciers (gegevenskoppeling); 

• Resources systeem schaalbaar hard; 

• ‘In house’ systeem naar juiste ‘sourcing’ 
(clouddiensten). 

• Keuze is gemaakt om nieuw ERP-systeem te 
implementeren: Tobias (van leverancier 
Aareon). Dit is geïmplementeerd in 2021 en 
in productie genomen op 17 januari 2022; 

• Onvoldoende presterend 
huurincassosysteem is vervangen. Helaas 
blijkt dit systeem ook niet de volledig 
gewenste functionaliteit te hebben; 

• Voor Visma worden alternatieven 
overwogen. In 2021 is nog samengewerkt 
met Visma onder strikte voorwaarden van 
maandelijkse evaluatie. 

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 acties 
ondernemen. 

• Innovatie Challenge: nadere 
praktijkuitwerking; 

• Inzetten op samenwerking met partners van 
huurders die begeleiding nodig hebben 
(wegens o.a. extra-muralisatie). 

Klanttevredenheid 
te laag 

• Grondige analyse; 

• Mogelijke maatregelen in taskforce 
bespreken; 

• Intensiveren samenwerking regie 
aannemer; 

• HRM-beleid; 

• Reparatieverzoeken eventueel direct naar 
regie aannemer; 

• Leren van ‘best practices’; 

• Klantpanels/enquête. 

• Continue analyse. Nu nadruk op onderhoud: 
first time fix verbeteren; 

• In overleg blijven met regie-aannemers 

• Klantbedieningsconcept vaststellen en 
uitrollen; 

• Verbetering data-analyse ook rechtstreeks 
met informatie van de regie-aannemer; 

• Sturen op verhogen klanttevredenheid van 
niet regie-aannemers. 

Informatiegebrek 
op behoeften 
kwetsbare 
doelgroepen 

• Meenemen in Companen onderzoek; 

• Intensief contact met diverse 
stakeholders/hulpinstanties; 

• Met AEDES optrekken; 

• Beheersing via monitoring; 

• Flex-wonen project: betrokkenheid bij de 
uitwerking; 

• Open staan voor initiatieven/ vragen 
stakeholders. 

• Companen onderzoek beschikbaar; 

• De bouw van project Flexwonen 
Numansdorp is gestart. Het voormalige 
gemeentehuis Numansdorp wordt 
omgevormd naar een plek voor wonen en 
ontmoeten. Hiermee komen we tegemoet 
aan 3 belangrijke wensen van inwoners: 
tijdelijke woonruimte voor 
jongeren/studenten, tijdelijke woonruimte 
voor verschillende doelgroepen die korte 
tijd een woning nodig hebben en een plek 
voor inwoners om elkaar te ontmoeten bij 
de Dorpshuisgroep; 

• Eerste mantelzorgwoningen vrijgegeven. 
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Actualiteit 

Het is voor HW Wonen van belang om alle actualiteiten goed te monitoren en de impact hiervan af te wegen. 

Risicomanagement en scenario- en gevoeligheidsanalyses worden steeds belangrijker in een veranderend speelveld op 

zowel strategisch als operationeel niveau. Het 1e kwartaal van 2022 zal de geschiedenis ingaan als de start van de oorlog 

tussen Rusland en de Oekraïne en de eindfase van de COVID-19 pandemie. Maar het zijn tevens de 1e maanden van het 

Kabinet Rutte IV, waarbij een minister van Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening de regie op de woningmarkt weer 

wil terugpakken. De uitdagingen zijn inmiddels ongekend groot. De ‘Nationale Woonagenda’ zal de komende maanden 

(verder) vorm gaan krijgen. Schaarste aan materialen en grondstoffen hebben door de COVID-19 pandemie en de oorlog 

in de Oekraïne gezorgd voor enorme prijsstijgingen. Tegelijk is de schaarste van, vraag naar, en prijzen van woningen 

onverminderd hoog.  Op gemeentelijk niveau zien HW Wonen een aantal ontwikkelingen die van belang zijn, waaronder 

de gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent dat er een nieuw college en nieuwe gemeenteraad zal worden gevormd, 

wat voor nieuwe samenwerkingskansen zal bieden. Wanneer het nieuwe college is geïnstalleerd gaan wij met hen in 

gesprek over de opgaven. Met de indiensttreding van de vaste corporatiecontroller willen wij in 2022 samen met team 

control het risicobeleid vaststellen, de (strategische) risico-analyse herzien en de status van de risico’s verder intensief 

bewaken en hierover rapporteren. In het risicobeleid wordt de risicobereidheid vastgesteld.  
 
 

5.2 Intern controleprogramma 2021 
Het vastgestelde Intern Controleplan 2021 is in uitvoering genomen. Dit plan omvat de onderbouwing van de 
(verbijzonderde) interne controle (IC) op organisatieniveau binnen HW Wonen. De (verbijzonderde) IC is gericht op het 
in beeld brengen van de opzet, het bestaan en de werking van relevante beheersmaatregelen in de belangrijkste 
processen. Uitgaande van het Control Framework 2019 en de bevindingen van de managementletter 2020 en de interne 
controle 2020 zijn processen geselecteerd voor de interne controle 2021. Aanvullend op de in dit Intern Controleplan 
geplande (verbijzonderde) IC bestaat de mogelijkheid tot het uitvoeren van benodigde aanvullende IC. Dit initiatief kan 
vanuit team Control of andere teams komen. Over eventuele wijzigingen in het Intern Controleplan wordt achteraf 
gerapporteerd. 
 
In verband met de implementatie van Aareon Tobias 365 met ingang van 1 januari 2022 is de geplande interne controle 
op toegangsrechten verplaatst naar 2022. In plaats hiervan is prioriteit gegeven aan de interne controle op de overgang 
van stamgegevens crediteuren in Tobias. Wij hebben vastgesteld dat de stamgegevens (o.a. IBAN-nummers, 
crediteurengegevens, etc.) correct zijn verwerkt in Tobias.  
 
In het algemeen is geconstateerd dat de getoetste processen in opzet toereikend maar in werking niet altijd 
aantoonbaar zijn. De dossiervorming is een punt van aandacht. De autorisaties door bevoegde functionarissen kunnen 
niet altijd systeemtechnisch worden afgedwongen. Met de implementatie van Tobias, verandering van werkwijze en 
doorvoering van eerste-lijnscontrole verwachten wij dat het proces in werking wordt verbeterd. 

 

 

5.3 Compliance 
Toezichthouder Autoriteit woningcorporaties (Aw) en sectorinstituut Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) zijn 

twee belangrijke externe belanghouders die vanuit hun verantwoordelijkheid jaarlijks een oordeel geven over de door 

HW Wonen geleverde prestaties. 

 

Autoriteit woningcorporaties (Aw) 

De Aw beoordeelt de woningcorporaties op basis van artikel 61 lid 3 van de Woningwet 2015 jaarlijks integraal en 

individueel. De Aw beoordeelt of corporaties (blijven) voldoen aan de vereisten op het gebied van good governance, 

integriteit, rechtmatigheid en financiële continuïteit. Indien van toepassing mag de Aw corporaties interventies 

opleggen. De beoordeling hiervan wordt kenbaar gemaakt via een integrale beoordelingsbrief. Op 26 april 2021 heeft 

HW Wonen de ‘toezichtbrief 2021’ ontvangen. Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek op basis van het 

gemeenschappelijk beoordelingskader Aw-WSW heeft de Aw gesteld dat het uitgevoerde basisonderzoek geen 

aanleiding geeft tot een nader onderzoek. De risico-inschatting voor HW Wonen is laag op alle onderdelen van het 

beoordelingskader. Dit betekent dat de Aw geen interventies oplegt en geen aanvullende toezichtafspraken met HW 

Wonen maakt. De aandachtspunten uit de governance-inspectie op 6 februari 2020 zijn inmiddels opgevolgd. Er is 

invulling gegeven aan het apart organiseren van de tweede en derde lijn in de controlfunctie middels het introduceren 
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van de rol van corporatiecontroller, het omzetten van een tijdelijk bestuursmodel met enkel bestuurder en 

bestuursadviseur in een structureel duaal bestuursmodel en het ontwikkelen naar een meer eigentijdse vorm van 

huurdersvertegenwoordiging. 

 

HW Wonen heeft d.d. 29 november 2021 de ‘beoordelingsbrief rechtmatigheid verslagjaar 2020’ ontvangen van de Aw. 

Er worden hierin geen afwijkende bijzonderheden / onrechtmatigheden geconstateerd.  

 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 
Het WSW heeft in het derde kwartaal van 2021 een actualisatie uitgevoerd van de jaarlijkse risicobeoordeling. In dit 
verband heeft het WSW gesprekken met de bestuurders en enkele medewerkers van HW Wonen gevoerd. De 
bevindingen zijn teruggekoppeld in de brief ‘beoordeling risicoprofiel’ d.d. 19 januari 2022. In de brief is ingegaan op de 
vergaande organisatorische wijzigingen ter bevordering van het functioneren van de organisatie, de actualisatie van de 
portefeuillestrategie naar groeiverwachting en hernieuwd duurzaamheidsbeleid, de verbetering van het 
investeringsbeleid met een hernieuwd investeringsstatuut en financieel beoordelingskader, de verbetering ten aanzien 
van procesbeschrijving, risicoraamwerk, beheersmaatregelen en intern controleplan en de actualisatie van 
risicomonitoring zorg-bezit.  

 

Privacy/AVG 

In 2020 heeft HW Wonen aandacht gegeven om het archief AVG-proof te krijgen. Specifieke aandacht is uitgegaan naar 

het implementeren van verbeteringen in het verhuurdossier. Dit project was tot “de wasstraat” gedoopt. In 2021 is deze 

wasstraat uitgevoerd, door Bright Answers. Mede door deze actie zullen er geen AVG-gevoelige gegevens uit het 

verhuurdossier worden meegenomen naar het nieuwe ERP-systeem. Ook worden er verbeteringen in het 

verwerkingenregister doorgevoerd door deze op te nemen in Sensus. Ook in 2022 zullen verdere verbeteringen worden 

doorgevoerd, aangezien het een doorlopend proces is. 

 

 

5.4 Voortgang procesmanagement en Control Framework 
Met het oog op procesgericht werken binnen HW Wonen is een processtructuur op basis van het referentiemodel 
woningcorporaties CORA opgesteld. Deze is ingedeeld naar thema (primair, ondersteunend en sturend proces), 
hoofdproces en proces. Deze processtructuur is ingericht in Sensus ten behoeve van onze procesbeschrijving, 
risicobeheersing en interne controle. In 2021 zijn de kritieke processen beschreven en vastgelegd in Sensus. Deze 
processen worden in de loop van 2022 geactualiseerd in verband met de implementatie van Aareon Tobias 365 en 
mogelijk gewijzigde werkwijze. De beschrijving van de overige processen volgt. Het streven is om eind 2023 alle 
(relevante) procesbeschrijvingen gereed te hebben.  
 
Tevens zijn per proces de vastgestelde risico's, risicobereidheid, risicolimiet (nader te bepalen), schatting netto risico 
(kans en impact), beheersingsmaatregel, toereikendheid maatregel en risico-eigenaar vastgelegd, die zijn getoetst 
tijdens de interne controle 2020. De rapportages interne controle op procesniveau zijn eveneens vastgelegd in Sensus. 
Nadat de beschrijving van een proces in kaart is gebracht, gaan wij voor dat proces inventariseren wat de risico’s, risico-
inschatting (kans en impact) en beheersingsmaatregelen zijn. Hiermee worden de operationele risico’s in het Control 
Framework geactualiseerd. Tezamen met de te actualiseren strategische risico’s vanuit het ondernemingsplan maakt 
het (integrale) Control Framework de risico’s van HW Wonen inzichtelijk ten behoeve van sturing en beheersing 

 

 

5.5 Frauderisicoanalyse in 2021 
In 2021 is een organisatie brede inventarisatie en analyse uitgevoerd op de opzet van de beheersing van de fraude- en 
integriteitsrisico’s in samenwerking met extern adviseur Improven. Doel was nader inzicht te krijgen in de belangrijkste 
aandachtspunten en verbetermogelijkheden ten aanzien van frauderisico’s, integriteitsrisico’s en soft controls. Het 
rapport is tot stand gekomen na uitvoerige interviews met medewerkers van HW Wonen over mogelijke risico’s, 
beheersmaatregelen, aandachtspunten en verbetermogelijkheden ten aanzien van processen en werkwijzen 
(normering en sturing, autorisatie en beveiliging systemen, in-, door- en uitstroom personeel en screening personeel en 
derden) en ten aanzien van soft control (kennis en gedrag, draagvlak, aanspreekcultuur en handhaving). Op basis van 
de bevindingen zijn aanbevelingen gedefinieerd en voorzien van een risicorating (laag, midden of hoog). Wij 
onderschrijven de bevindingen uit het fraude- en integriteitsonderzoek en constateren dat het onderzoek grondig en 
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organisatie breed heeft plaatsgevonden. Het onderzoek heeft bijgedragen aan de bewustwording van voorkoming van 
fraude- en integriteits-issues. Er worden geen acute majeure fraude- en integriteitsrisico’s gelopen, maar het ‘continu 
verbeteren’ is het uitgangspunt. Van de bevindingen zijn er drie met een rating ‘hoog’. Deze bevindingen zullen met 
prioriteit worden opgepakt. Het betreft hier het doorontwikkelen van o.a. informatiebeveiligingsbeleid en autorisaties 
in relatie tot het nieuwe ERP systeem. Wij zijn van mening dat met name de ontwikkelingen op het gebied van 
informatietechnologie en automatisering snel gaan en dat dit een bovengemiddelde aandacht dient te worden gegeven. 
Ook ‘soft controls’ en een goede inbedding van procuraties en autorisaties binnen de organisatie is een aandachtspunt. 
Het nieuwe ERP-systeem Tobias 365 zal hiertoe een positieve bijdrage leveren, alsmede de versterking van Team Control 
en de splitsing van de rollen van de teamorganisator control en de corporatiecontroller.  
 
Per bevinding en aanbeveling heeft de procesverantwoordelijk teamorganisator of corporatiecontroller een 
managementreactie en tijdsplanning opgesteld. De opvolging wordt bewaakt en gerapporteerd in de 
kwartaalrapportages vanaf 2022. Hiermee borgen wij de uitvoering van de aanbevelingen. In samenspraak met de 
corporatiecontroller en de teamorganisator control wordt in 2022 met de procesverantwoordelijken de lijst met de dan 
nog openstaande punten kritisch doorgenomen op relevantie en realiseerbaarheid. Doel is niet om alle actiepunten ‘af 
te vinken’ en alleen daarop te sturen, maar te blijven kijken naar de inbedding in de organisatie, de samenhang van 
zaken en de aansluiting op het Control Framework van HW Wonen.  
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6.1 Financiële strategie 
Het borgen van de financiële continuïteit is voor HW Wonen randvoorwaardelijk. Tegelijkertijd ziet HW Wonen dat het 

duurzaam verdienmodel op de middellange termijn onder druk komt te staan. Het financieel beleid is gericht op een 

doelmatige en efficiënte besteding van de beschikbare middelen. Uitgangspunt is het gezamenlijk beoordelingskader 

Aw/WSW waarin onder andere een financieel normenkader is opgenomen. De investeringsruimte benut HW Wonen 

voor onze volkshuisvestelijke doelen. Een duurzame (waarde)ontwikkeling van ons vastgoed en bedrijfsexploitatie is 

essentieel om ook op de lange termijn onze bijdrage in de Hoeksche Waard te kunnen garanderen. 

 

In de meerjarenbegroting 2022-2026 zijn de volgende kasstromen opgenomen:   

 

Kasstromen meerjarenbegroting 2022-2026      

Bedragen in € x 1.000,- 2022 2023 2024 2025 2026 

      

Operationele activiteiten 18.097 27.389 25.364 26.473 28.577 

(Des)investeringsactiviteiten -73.100 -73.168 -89.495 -77.940 -67.812 

Saldo kasstromen -55.003 -45.779 -64.131 -51.467 -39.235 

      

 

Hieruit kan worden afgelezen dat de voorgenomen investeringsactiviteiten de operationele kasstromen overstijgen. De 

leningportefeuille zal komende jaren stijgen om dit deficit op te vangen. Deze groei van de leningportefeuille is 

toereikend, kijkend naar de het financieel normenkader van de Aw/WSW. Wel is het noodzakelijk voor HW Wonen om 

macro-economische omstandigheden en bijkomende parameters (rente, inflatie, bouwkosten) goed te blijven 

monitoren en jaarlijks te herijken bij het opstellen van de meerjarenbegroting. Ook maakt HW Wonen gebruik van 

scenario- & gevoeligheidsanalyses.    

 

 

6.2  Financiële ratio’s 
Aan de hand van het gezamenlijke beoordelingskader beoordelen Aw en WSW corporaties jaarlijks op financiële 

continuïteit, het bedrijfsmodel en de effectiviteit van governance en organisatie. Bij het beoordelen van de financiële 

positie en de continuïteit van corporaties, wordt gekeken of de corporatie met haar financiële positie op zowel de korte 

als lange termijn haar bezit in stand kan houden en haar maatschappelijke opgave kan uitvoeren. In 2020 hebben Aw 

en WSW een nieuwe set financiële ratio’s bekend gemaakt, die naast de financiële continuïteit ook het potentiële verlies 

bij dreigende discontinuïteit in beeld brengt.  

 
De beoordeling van de financiële continuïteit wordt gebaseerd op de volgende ratio’s: 

 

• Interest Coverage Ratio (ICR): meet hoe vaak de corporatie vanuit de operationele kasstroom, zoals 

huurinkomsten, de verschuldigde rente kan betalen; 

• Loan to Value (LTV): geeft inzicht in hoeveel geld er is geleend ten opzichte van de totale waarde van de woningen 

van de corporatie (op basis van de beleidswaarde); 

• Solvabiliteitsratio: meet de omvang van het eigen vermogen van de corporatie ten opzichte van het totale 

vermogen (ook op basis van de beleidswaarde); 

 

Hoofdstuk 6: Financiële continuïteit 
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De beoordeling van discontinuïteit wordt gebaseerd op de volgende ratio’s: 

 

• Dekkingsratio: meet de verhouding tussen de marktwaarde van leningen en derivaten en de marktwaarde van de 

woningen die in onderpand zijn gegeven bij het WSW; 

• Onderpandratio: meet of in geval van discontinuïteit de marktwaarde van de woningen die in onderpand zijn 

gegeven bij het WSW voldoende is om de door het WSW geborgde schuldpositie af te lossen.  

 

Bij HW Wonen zijn de dekkingsratio en onderpandratio nagenoeg gelijk aangezien de gehele leningportefeuille van de 

toegelaten instelling geborgd is door het WSW. Vanuit de Woningwet is het een vereiste dat zowel de DAEB-tak als de 

niet DAEB-tak zelfstandig financieel gezond en levensvatbaar zijn. Uit de doorrekening van onze meerjarenraming 2022-

2026 blijkt dat dit het geval is, ondanks het inrekenen van een aanzienlijk investeringsprogramma waarvan planvorming 

zowel hard als zacht is.  

 

Financieel kader o.b.v. normen Aw/WSW       

 Norm 2022 2023 2024 2025 2026 

DAEB-tak       

ICR >1,4 3,4 4,7 4,1 4,0 4,0 

Loan-to-Value (o.b.v. beleidswaarde) <85,0% 56,4% 62,9% 72,6% 78,0% 82,2% 

Solvabiliteit (o.b.v. beleidswaarde) >15,0% 49,6% 42,9% 39,2% 32,9% 28,4% 

Dekkingsratio (o.b.v. marktwaarde) <70,0% 28,3% 31,1% 35,4% 36,8% 37,5% 

Onderpandratio (o.b.v. marktwaarde) <70,0% 25,9% 28,0% 31,5% 32,6% 33,1% 

Niet-DAEB-tak       

ICR >1,8 8,8 12,0 15,1 21,8 41,4 

Loan-to-Value (o.b.v. beleidswaarde) <75,0% 15,8% 11,4% 8,2% 4,4% 2,5% 

Solvabiliteit (o.b.v. beleidswaarde) >40,0% 74,4% 78,1% 81,5% 84,3% 87,1% 

Dekkingsratio (o.b.v. marktwaarde) <70,0% 12,2% 8,7% 6,2% 3,3% 1,8% 

Totaal       

ICR >1,4 3,8 5,2 4,7 4,6 4,6 

Loan-to-Value (o.b.v. beleidswaarde) <85,0% 47,7% 52,0% 59,3% 63,4% 66,7% 

Solvabiliteit (o.b.v. beleidswaarde) >15,0% 48,2% 41,9% 38,3% 32,2% 27,8% 

Dekkingsratio (o.b.v. marktwaarde) <70,0% 26,3% 28,3% 31,7% 32,8% 33,3% 

Onderpandratio (o.b.v. marktwaarde) <70,0% 25,9% 28,0% 31,5% 32,6% 33,1% 

 

 

6.3 WSW Borgingsplafond 
Het WSW heeft in het derde kwartaal van 2021 een actualisatie uitgevoerd van de jaarlijkse risicobeoordeling. In dit 
verband heeft het WSW gesprekken met de bestuurders en enkele medewerkers van HW Wonen gevoerd. De 
bevindingen zijn teruggekoppeld in de brief ‘beoordeling risicoprofiel’ d.d. 19 januari 2022. In de brief is ingegaan op de 
vergaande organisatorische wijzigingen ter bevordering van het functioneren van de organisatie, de actualisatie van de 
portefeuillestrategie naar groeiverwachting en hernieuwd duurzaamheidsbeleid, de verbetering van het 
investeringsbeleid met een hernieuwd investeringsstatuut en financieel beoordelingskader, de verbetering ten aanzien 
van procesbeschrijving, risicoraamwerk, beheersmaatregelen en intern controleplan en de actualisatie van 
risicomonitoring zorg-bezit.  
 

Het WSW heeft op 16 augustus 2021 verklaard dat, conform artikel 8 van het Reglement van Deelneming van het WSW, 

HW Wonen voldoet aan de eisen van kredietwaardigheid. Het WSW heeft dan ook een borgbaarheidsverklaring 

afgegeven. Het WSW stelt jaarlijks per corporatie een risicoscore vast aan de hand van door het WSW vastgestelde 

normen. Deze risicoscore wordt bepaald op basis van een integrale beoordeling van de financiële en bedrijfsmatige 

risico’s. Het WSW geeft aan dat de financiële positie van voldoende niveau is. Wel constateert men dat HW Wonen een 
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aanzienlijke transformatieopgave kent en dat de operationele en investeringsuitgaven  aanzienlijk hoger zijn dan de 

inkomende operationele kasstromen. Voor de prognoseperiode (2022-2026) kan HW Wonen deze, gegeven de goede 

financiële uitgangspositie, dragen. Het WSW heeft voor de jaren 2021 tot en met 2023 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 dPi2020 waarin onder andere 

wordt aangegeven wat de verwachte financieringsbehoefte over deze periode is. De risicobeoordeling wordt hierin 

meegewogen. In de onderstaande tabel ziet u de berekening (bedragen x € 1.000). 
 

Borgingsplafond WSW    

Bedragen in EUR x 1.000 2021 2022 2023 

Getrokken geborgde leningportefeuille per 1 januari  280.021 304.906 343.011 

DAEB additionele financieringsbehoefte 61.509 75.972 53.194 

Correctie - - -12.692 

Interne financieringsbronnen -28.624 -37.867 -40.502 

Borgingstegoed -8.000 - - 

Borgingsplafond ultimo jaar 304.906 343.011 343.011 

 
HW Wonen wil toegang houden tot de borgingsfaciliteiten van het WSW. Dit impliceert dat het borgingsplafond binnen 
de planperiode altijd toereikend moet zijn om leningen met WSW-borging 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 
problemen te ondervinden met de borging van de toekomstige financieringsbehoefte. Naar aanleiding van de laatste 
integrale beoordeling van de kredietwaardigheid heeft HW Wonen de borgbaarheidsverklaring ontvangen. 

 

 

6.4 Financiële instrumenten en risicobeheersing 

Algemeen 
Ons treasurybeleid kenmerkt zich als risicomijdend. Het treasurybeleid is vastgelegd in een treasurystatuut dat de basis 
vormt voor het functioneren van onze treasuryfunctie. 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 geactualiseerde 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. HW Wonen wordt hierbij tevens geadviseerd door een onafhankelijk extern adviseur. 
 

Risicobeheersing 
HW Wonen maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de 
toegelaten instelling blootstelt aan markt-, valuta-, rente-, kasstroom-, krediet-, prijs- 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 zet afgeleide financiële instrumenten in, 
zijnde interest rate swaps om risico’s te beheersen. Afgeleide instrumenten worden niet ingezet voor 
handelsdoeleinden. 
 

• Marktrisico  

HW Wonen loopt marktrisico ten aanzien van de waardering van de renteswaps bij een negatieve marktwaarde. Het 

effect van een negatief marktrisico is zeer beperkt gezien de omvang en restant looptijd (juni 2022) van het derivaat. 

HW Wonen maakt gebruik van een aantal banken om zo over meerdere kredietfaciliteiten te beschikken. HW Wonen 

past spreiding toe, zodat er geen sprake is van concentraties in het kredietrisico. Daarnaast is HW Wonen voor de 

beschikbaarheid van financiering afhankelijk van het blijvend functioneren van het borgingsstelsel via het WSW. 

 

• Valutarisico 

HW Wonen is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valutarisico’s. 
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• 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 betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt de toegelaten 

instelling risico’s over de marktwaarde. Met betrekking tot bepaalde variabel rentende schulden heeft HW Wonen een 

rentederivaat afgesloten, waarbij de variabele rente wordt omgezet naar een vaste rente. Het rente- en 

looptijdenbeleid van HW Wonen is erop gericht om het renterisico van de leningportefeuille van het lopende boekjaar 

onder de gehanteerde 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. 

 

• Kredietrisico  

HW Wonen loopt kredietrisico over leningen en vorderingen opgenomen onder financiële vaste activa, handels- en 

overige vorderingen en liquide middelen. Het maximale kredietrisico dat de toegelaten instelling loopt bedraagt 3,4 

miljoen euro (2020: 2,6 miljoen euro). 

 

• Prijsrisico 

HW Wonen heeft geen aandelen in beursgenoteerde bedrijven en loopt hierover derhalve geen prijsrisico.  

 

• Liquiditeitsrisico 

HW Wonen bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. Het management 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 faciliteiten beschikbaar blijft om 

steeds binnen de gestelde lening convenanten 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. De toegelaten instelling loopt geen significante liquiditeitsrisico's uit hoofde van voorwaarden verbonden 

aan afgeleide financiële instrumenten, te weten renteswaps. Renteswaps zijn aangegaan ter dekking van het renterisico 

op variabel rentende leningen.  

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 rekening-courantkrediet van 5 miljoen euro (2020: 5 miljoen euro). De te betalen rente bedraagt 
Euribor plus 150 basispunten. Over het niet getrokken gedeelte van de kredietfaciliteit wordt een bereidstellingprovisie 
van 25 basispunten op jaarbasis in rekening gebracht (2020:idem) 

 

Liquiditeitspositie 
Het totale saldo (vrij ter beschikking staande) liquide middelen bedroeg ultimo 2021 € 1,89 miljoen (ultimo 2020: € 1,06 
miljoen). Daarnaast had HW Wonen in 2021 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 treasurystatuut 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 vergelijkbaar 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. 
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Renteswaps 
Eind 2021 heeft HW Wonen nog 1 renteswap in portefeuille. Deze swap, nominaal € 5 miljoen, loopt tot 2022. De 
marktwaarde van deze swap bedraagt per jaareinde € 0,21 miljoen negatief (2020: € 0,44 miljoen negatief). De swap 
heeft geen margin call. Daarom zijn wij niet verplicht tot bijstortingen bij een negatieve marktwaarde ontwikkeling. 
Evenmin is sprake van break clausules, zodat er voor deze derivaat geen liquiditeitsbuffer aangehouden hoeft te 
worden. In 2021 zijn geen nieuwe renteswaps afgesloten. Een specificatie van de swap is opgenomen onder de 
toelichting Financiële instrumenten in de jaarrekening.  
 

       

Geldgever Bedrag 

x € 1 mln. 

Ingangsdatum Einddatum Rente 

Vast 

Rente 

Variabel 

Waarde 31/12/2021 

x € 1 mln. 

Rabobank 5,0 1 juni 2012 1 juni 2022 3,97% 6M EUR +0% -0,2 

 
 

Reglement financieel beleid en beheer 

HW Wonen beschikt als toegelaten instelling over een door de Aw goedgekeurd reglement. Het in 2017 goedgekeurde 

reglement wordt momenteel geactualiseerd o.b.v. de vigerende wet- en regelgeving. In het reglement zijn de 

uitgangspunten vastgelegd van het financieel beleid en beheer, de organisatie en jaarlijkse monitoring en de 

betrokkenheid van het intern toezicht bij het beheer. Het reglement bevat ook regels voor beleggingen en derivaten. 

Het reglement heeft tevens betrekking op verbonden ondernemingen zoals dochters (meerderheidsbelang) en 

samenwerkingsvennootschappen waarin de toegelaten instelling volledig aansprakelijk vennoot is.  

 

HW Wonen is voor het uitoefenen van de kerntaken structureel afhankelijk van langjarige kapitaalmarktleningen. In 

beginsel geldt dat te veel of te lang lenen tot onnodige extra rentelasten leidt. Een belangrijk streven van het 

treasurybeleid is voorkomen en terugdringen van overliquiditeit. Uitgangspunt is dat structurele overliquiditeit 

aangewend moet worden voor interne financiering, bijvoorbeeld aflossing of afkoop van bestaande leningen en 

financiering van investeringen. Als HW Wonen toch overliquiditeit heeft, zetten we deze middelen risicomijdend uit. 

Hierbij conformeren we ons volledig aan het financieel reglement, zoals uitgewerkt in het treasurystatuut. Beleggingen 

worden alleen in de vorm van de eigen rekening-courant, spaarrekeningen, (termijn)deposito’s, call- en kasgelden 

toegestaan. Gedurende 2021 heeft HW Wonen, naast de gebruikelijke eigen rekening-courant voor operationele 

activiteiten, alleen gebruik gemaakt van spaarrekeningen om de tijdelijke overliquiditeit weg te zetten. Dit zijn op ieder 

moment opneembare bedragen (in euro’s) bij financiële instellingen die vallen onder de werking van de Wet Toezicht 

Kredietwezen. Deze instellingen hebben een internationale creditrating die voldoet aan de eisen gesteld in ons 

financieel reglement.  
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6.5 Marktwaarde in verhuurde staat 
 

Marktwaarde in verhuurde staat (bedragen in € x mln.) 2021 2020 

Marktwaarde in verhuurde staat (primo jaar) 1.519 1.395 

Voorraad mutaties (aan- en verkoop, sloop, nieuwbouw) -7 19 

Mutatie overige objectgegevens -10 13 

Methodische wijzigingen (handboek en software) -69 -28 

Parameteraanassingen als gevolg van marktontwikkelingen (markthuur, leegwaarde, etc.) 257 120 

Marktwaarde in verhuurde staat (ultimo jaar) 1.690 1.519 

 

 

De marktwaarde in verhuurde staat is in 2021 met € 171 miljoen (11,2%) gestegen tot € 1.690 miljoen. Daarvan is het 

DAEB-vastgoed in exploitatie gewaardeerd op € 1.471 miljoen en het niet-DAEB-vastgoed op € 219 miljoen. De 

ontwikkeling van de marktwaarde is te verdelen in de volgende categorieën: 

 

• Voorraad mutaties: dit heeft betrekking op de aankoop, verkoop, sloop en nieuwbouw van woningen; 

• Mutatie overige objectgegevens: dit heeft o.a. betrekking op de hogere WOZ-waarden in 2021; 

• Methodische wijzigingen: dit betreft met name het inrekenen van de hogere overdrachtsbelasting in 2021; 

• Parameteraanpassingen: dit betreft in 2021 met name de stijging van de leegwaarde van het vastgoedbezit. Ook 

een lagere ingerekende verhuurderheffing heeft een positief effect. Een dempend effect heeft de stijging van de 

disconteringsvoet voor uitponding van woningen. 

 

Voor een verdere toelichting op de marktwaarde in verhuurde staat wordt verwezen naar de jaarrekening.    

 

 

6.6 Beleidswaarde 
 

Beleidswaarde (bedragen in € x mln.) 2021 2020 

Beleidswaarde (primo jaar) 710 557 

Voorraad mutaties (aan- en verkoop, sloop, nieuwbouw) 2 9 

Mutatie overige objectgegevens -13 1  

Wijzigingen waarderingsparameters marktwaarde 100 66 

Wijzigingen waarderingsparameters beleidswaarde 27 77 

Beleidswaarde (ultimo jaar) 826 710 

 

De beleidswaarde heeft sinds een aantal jaar een belangrijke rol binnen het gezamenlijk beoordelingskader Aw/WSW. 

De beleidswaarde is in 2021 met € 116 miljoen (16,3%) gestegen tot € 826 miljoen. Daarvan is het DAEB-vastgoed in 

exploitatie gewaardeerd op € 669 miljoen en het niet-DAEB-vastgoed op € 157 miljoen. Uitgangspunt van de 

beleidswaarde is de marktwaarde in verhuurde staat. De belangrijkste (rekenkundige) mutaties in de beleidswaarde zijn 

voornamelijk als volgt te verklaren: 

 

• Verhuurderheffing: De ingerekende verhuurderheffing is fors gedaald als gevolg van lagere (voorgeschreven) 
percentages (effect + € 94 miljoen); 

• Streefhuurbeleid: De gemiddelde beleidshuur van woningen is gestegen van €  623 naar €  637 (effect + € 25 
miljoen);  

• WOZ-waardeontwikkeling: De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is gestegen met 5,44%.  Door de stijging van 
de WOZ-waarde stijgt ook de grondslag voor de verhuurderheffing. Dit leidt, ondanks de verlaging van de 
heffingspercentages, tot  meer ingerekende verhuurderheffing (effect - € 13 miljoen); 

• Leegwaardeontwikkeling: de historische leegwaardestijging van woningen is gestegen van 7,7% naar 10,05% (+2,35 
procentpunt). De gemiddelde toekomstige leegwaardestijging van woningen is gestegen van 2,13% naar 2,67% 
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(+0,54 procentpunt). Dit leidt tot een effect van  - € 18 miljoen in het doorexploitatiescenario t.o.v. het 
uitpondscenario; 

• Macro-economische parameters: de hogere prijsinflatie zorgt voor een fors positief effect op de beleidswaarde 
door de impact op de huuropbrengsten (effect: + € 17 miljoen). 

 
Voor een verdere toelichting op de beleidswaarde wordt verwezen naar de jaarrekening.    

 

 

6.7 Verschil tussen marktwaarde in verhuurde staat en beleidswaarde 
Het Bestuur van HW Wonen heeft een inschatting gemaakt van het gedeelte van het eigen vermogen dat bij ongewijzigd 

beleid niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. Deze schatting ligt in lijn met het verschil tussen de 

beleidswaarde van het DAEB-bezit en het niet-DAEB-bezit in exploitatie enerzijds en de marktwaarde in verhuurde staat 

van dit bezit anderzijds en bedraagt € 864 miljoen. Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde bestaat uit 

de volgende onderdelen: 

 

• Beschikbaarheid: in deze stap wordt het effect inzichtelijk gemaakt welk deel van de marktwaarde wordt ingezet 
voor de beschikbaarheidsdoelstelling; voor de gehele woongelegenhedenportefeuille wordt het 
doorexploiteerscenario uit de marktwaardeberekening afgedwongen én wordt in het doorexploiteerscenario de 
berekening van de eindwaarde conform de eeuwigdurende benadering afgedwongen. Daarnaast worden in deze 
stap de overdrachtskosten niet ingerekend. In het doorexploiteerscenario wordt een eindwaarde verondersteld op 
basis van door exploiteren met een voortdurende looptijd. Normaal gesproken vindt hier een afslag plaats maar in 
2020 was er over zowel het DAEB- als het niet-DAEB-bezit sprake van een opslag hetgeen werd veroorzaakt door 
het wegvallen van de, gefaseerd, gestegen overdrachtskosten van 3 naar 9 procent in 2020 en 2021; 
 

• Betaalbaarheid (huureffect): in de beleidswaarde wordt verondersteld dat bij mutatie de streefhuur (beleidshuur) 
wordt gehanteerd in tegenstelling tot de hogere markthuur die het uitgangspunt is bij de marktwaardering . Daarbij 
dient bij het streefhuurbeleid bij DAEB woongelegenheden ook rekening  gehouden te worden met de 
liberalisatiegrens als bovengrens. De gemiddelde beleidshuur van woningen is gestegen van 623 euro naar 637 
euro, terwijl de markthuren respectievelijk 846 euro en 861 euro bedragen; 

 

• Betaalbaarheid (verhuurderheffing): doordat in de beleidswaarde wordt uitgegaan van de streefhuur 
(beleidshuur) na mutatie, zullen meer huren onder de liberalisatiegrens blijven en daardoor dus heffingsplichtig 
zijn voor de verhuurderheffing. Dit heeft een negatief effect op de beleidswaarde; 

 

• Kwaliteit: Het eigen onderhoudsbeleid kan afwijken van de in de marktwaarde gehanteerde marktnormen. In deze 
stap worden de componenten instandhoudingsonderhoud en mutatieonderhoud uit de marktwaarde-berekening 
vervangen door een nominale (gecorrigeerd voor inflatie) eigen onderhoudsnorm. De onderhoudsnorm is 
gebaseerd op de langjarige onderhoudscyclus van het object op basis van instandhouding, voortvloeiend uit de 
door de corporatie vastgestelde meerjarenonderhoudsbegroting, voordat er correcties als gevolg van clustering 
vanwege ingrijpende verbouwing zijn verwerkt. De definitie van onderhoud vanuit eigen beleid is gelijk aan de 
definitie gehanteerd in de post ‘lasten onderhoudsactiviteiten’ in de functionele winst en verliesrekening in de 
rubriek ‘Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille’, met uitzondering van het deel dat betrekking heeft op de 
zogenaamde ingrijpende verbouwing; 

 

• Beheer: De beheerkosten kunnen afwijken van de in de marktwaarde gehanteerde beheernormen. Deze stap 

vervangt de beheerkosten, belastingen, verzekeringen en overige zakelijke kostencomponenten uit de 

marktwaarde-berekening, met één norm die aansluit bij de langjarige kosten voor beheer. De beheerkosten voor 

de beleidswaarde zijn gedefinieerd op basis van het totaal van de posten ‘Lasten verhuur en beheeractiviteiten’ 

en ‘Overige directe operationele lasten exploitatiebezit’ minus de verhuurderheffing omdat die al in de kasstroom 

is bepaald. Dit zijn vastgoed gerelateerde beheerkosten als onderdeel van het ‘Netto resultaat exploitatie 

vastgoedportefeuille’.  
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In het volgende overzicht zijn de afslagen voor het DAEB en niet-DAEB bezit weergegeven: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Alle bedragen in € 1.000 Alle bedragen in € 1.000

2021 2020

Marktwaarde 1.471.139 1.319.158

Beschikbaarheid -47.258 11.883

Betaalbaarheid

 a). Huureffect -407.923 -380.303

 b). Verhuurderheffing -72.581 -99.384

-480.504 -479.687

Marktwaarde o.b.v. volkshuisvestelijke bestemming 943.377 851.354

Kwaliteit (onderhoud) -252.154 -259.383 

Beheer -22.350 -34.667 

Beleidswaarde 668.873 557.304

Alle bedragen in € 1.000 Alle bedragen in € 1.000

2021 2020

Marktwaarde 218.673 199.408

Beschikbaarheid 9.765 18.815

Betaalbaarheid

 a). Huureffect -36.621 -28.584

 b). Verhuurderheffing -3.319 -5.035

-39.940 -33.619

Marktwaarde o.b.v. volkshuisvestelijke bestemming 188.498 184.604

Kwaliteit (onderhoud) -28.432 -29.539

Beheer -2.964 -2.380

Beleidswaarde 157.102 152.685

Alle bedragen in € 1.000 Alle bedragen in € 1.000

2021 2020

Marktwaarde 1.689.812 1.518.566

Beschikbaarheid -37.493 30.698

Betaalbaarheid

 a). Huureffect -444.544 -408.887

 b). Verhuurderheffing -75.900 -104.419

-520.444 -513.306

Marktwaarde o.b.v. volkshuisvestelijke bestemming 1.131.875 1.035.958

Kwaliteit (onderhoud) -280.586 -288.922

Beheer -25.314 -37.047

Beleidswaarde 825.975 709.989

DAEB DAEB

niet-DAEB niet-DAEB

TOTAAL TOTAAL
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Schematisch is het waardeverloop tussen marktwaarde in verhuurde staat en beleidswaarde als volgt weer te geven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8 Beleidsmatige beschouwing 
Woningcorporaties zijn verplicht om hun bezit op marktwaarde in verhuurde staat te waarderen. Met de ook in 2021  

verder aantrekkende vastgoedmarkt, heeft dit voor flinke vermogensstijgingen gezorgd binnen de corporatiesector. 

Omdat deze vermogensstijging geen kasstroom is, en de realisatie van de vermogensstijging door bijvoorbeeld de 

verkoop van woningen beperkt realiseerbaar is. HW Wonen waardeert al een aantal jaren op marktwaarde in verhuurde 

staat, terwijl de beleidswaarde uitgaat van eigen normen op het gebied van o.a. onderhoud en beheer.  ’ 

De mogelijkheden voor de corporatie om vrijelijk door verkopen of huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde staat 

van het DAEB bezit in exploitatie te realiseren, zijn beperkt. Het bestuur van HW Wonen heeft een inschatting 

gemaakt van het gedeelte van de herwaarderingsreserve dat bij ongewijzigd beleid niet of pas op zeer lange termijn te 

realiseren is. Deze schatting ligt in lijn met het verschil tussen de historische kostprijs van het bezit in exploitatie en de 

marktwaarde in verhuurde staat van dit bezit. Dit is € 911 mln. En betekent dat ongeveer 65,6% van het totale eigen 

vermogen (€ 1.388 mln) niet of eerst op zeer lange termijn te realiseren is. 

 

De volkshuisvestelijke en bedrijfsmatige bestemming zorgen voor het verschil in marktwaarde in verhuurde staat en 

beleidswaarde. De exploitatiekasstromen bij HW Wonen wijken af van de exploitatiekasstromen waar een commerciële 

vastgoedbeleggers vanuit zou gaan bij hetzelfde vastgoed. Dit verschil ontstaat doordat corporaties een sociaal 

verhuurbeleid voeren, meer doen aan onderhoud & verduurzaming en beheer & leefbaarheid. Ook is er sprake van 

sectorale eisen die aan corporaties worden gesteld op het terrein van verslaggeving en verantwoording.. 
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6.9 Financieel jaarresultaat 
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 verversing 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. Het financieel 
jaarresultaat is als volgt. Voor een uitgebreider overzicht wordt verwezen naar de jaarrekening.  

 

Bedragen x € 1 miljoen Resultaat 2021 Resultaat 2020 Verschil 

        

Huuropbrengst 72,09  70,54  1,55  

Verkoopresultaat 3,33  1,55  1,78  

Overige opbrengsten 0,35  0,28  0,07  

Afschrijvingslasten -0,71  -0,71  0,00 

Onderhoudslasten -18,98  -17,95  -1,03  

Belastingen en heffingen -11,15  -11,15  0,00  

Personeelslasten -8,98  -9,00  0,02  

Overige bedrijfslasten -10,02  -4,71  -5,31  

        

Operationeel resultaat 25,93  28,85  -2,92  

        

Overige waardeveranderingen -22,29  -16,70  -5,59  

        

Bedrijfsresultaat 3,64  12,15  -8,51  

        

Rente -6,05  -6,71  0,66  

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 168,40  106,66  61,75  

        

Resultaat voor belastingen 165,99  112,10  53,90  

        

Vennootschapsbelasting -1,63 -0,00  -1,63 

Resultaat deelnemingen -0,00  -0,01  0,00  

        

Netto resultaat na belastingen 164,36 112,09 52,27  

 
 

Netto resultaat na belastingen 
De winst over 2021 bedraagt 164,4 miljoen euro (2020: 112,1 miljoen euro). Het resultaat blijft ook in 2021 zeer gevoelig 
voor ontwikkelingen in de marktwaarde (gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen). Het operationeel 
resultaat laat zich beter vergelijken met voorgaand jaar en de begroting. Het operationeel resultaat bedraagt 25,9 
miljoen euro (2020: 28,9 miljoeneuro) en ligt daarbij iets hoger dan vorig jaar. De overige bedrijfslasten zijn 5,3 miljoen 
euro hoger dan vorig jaar. Dit betreft voornamelijk de kosten voor de volkshuisvestelijke bijdrage aan de leningruil met 
Vestia (4,8 miljoen euro) en de ERP-implementatie (0,5 miljoen euro). Daarentegen zijn de huurinkomsten gestegen 
(1,6 miljoen euro) en is ook het verkoopresultaat door de gestegen leegwaarden gedurende 2021 gestegen (1,8 miljoen 
euro). Tot slot is er gedurende 2021 meer aan onderhoud uitgegeven dan voorgaand jaar (1,0 miljoen euro). 
 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
Vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd tegen marktwaarde in verhuurde staat. Door onder meer huuraanpassingen 
en wijzigingen in disconteringsvoeten en leegwaarden (vanwege gewijzigde marktomstandigheden) wijzigt de waarde 
van jaar op jaar. Deze aanpassing wordt als niet-gerealiseerde waardeverandering verwerkt. In 2021 is de waarde met 



 

JAARVERSLAG 2021 44 

ongeveer 168 miljoen euro toegenomen (2020: toename van 106 miljoen euro). Woningen die onder voorwaarden zijn 
verkocht blijven op de balans van HW Wonen staan tegen de actuele waarde. Dit geldt ook voor de bijbehorende 
voorwaardelijke terugbetalingsverplichting aan de koper. Deze bedragen worden jaarlijks aangepast aan de 
ontwikkeling van de marktwaarde. Ook deze aanpassingen worden gepresenteerd als niet-gerealiseerde 
waardeveranderingen. In 2021 gaat het om een bate van ongeveer 1 miljoen euro (2020: ongeveer 1,0 miljoen euro). 
 

Investeringskasstroom 
 

Gerealiseerde uitgaven voor projectontwikkeling (x € 1.000):  
  Realisatie 2021 Realisatie 2020 

      

  Nieuwbouw huurwoningen 7.005  15.705  

  Nieuwbouw verkoop woningen 1.012  2.040  

  Woningverbetering huurwoningen 22.083  11.842  

  30.100  29.587  

Gedeclareerde verkooptermijnen 2.575  530  

Totaal 27.525  29.057  

 
 
In hoofdstuk 1: de hoofdlijn van 2021 is reeds uitgebreid stilgestaan bij de (des)investeringen (nieuwbouw, LVI en 
verkopen) door HW Wonen gedurende 2021. Ten opzichte van 2020 zijn de nieuwbouwuitgaven teruggelopen. 
Inmiddels zijn een aantal projecten in uitvoering welke in 2022/2023 zullen worden opgeleverd. Op het gebied van LVI’s 
zijn in 2021 goede stappen gezet in de uitvoering van een aantal grote projecten. 
 

Financieringsactiviteiten 
Het gewogen gemiddelde rentepercentage van de leningenportefeuille, zonder het effect van afgeleide financiële rente-

instrumenten, bedraagt 2,11% (2020: 2,53%). Het totaal van door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw geborgde 

leningen bedraagt 282,3 miljoen euro (2020: 272,0 miljoen euro). De gewogen gemiddelde looptijd van de 

leningenportefeuille bedraagt ultimo 2021 17,3 jaar (2020: 15,7 jaar). Het verloop van de leningportefeuille gedurende 

2021 is als volgt:  

 

Verloop leningportefeuille (x € 1.000):  
  ultimo  2021 ultimo 2020 

      

  Stand per 1 januari  277.754 267.213 

  Nieuw opgenomen leningen 41.088 45.000 

  Mutatie variabele roll-overleningen -4.000 -8.000 

  Aflossingen -27.481 -26.459 

  Agio leningruil Vestia 4.798 0 

  Saldo 292.159 277.754 

 

 
Treasury 

Implementatie ‘Strategisch programma’ 
In 2021 heeft het WSW het ‘strategisch programma’ geïmplementeerd. Het WSW startte dit strategisch programma 

eind 2018 om in de toekomst een voldoende robuust borgstelsel te kunnen garanderen en de mogelijkheid van 

financiering tegen zo laag mogelijke kosten voor corporaties te behouden. In het strategisch programma heeft het WSW 

gewerkt aan het verbeteren van het instrumentarium met goed geregelde zekerheden bij (dreigende) discontinuïteit 
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van deelnemers, versterking van het risicovermogen en het risicokapitaal in de sector en een passende 

zeggenschapsstructuur voor de deelnemers. In het kader van deze implementatie van het Strategisch Programma van 

het WSW heeft de Raad van Commissarissen in 2021 goedkeuring gegeven tot het vrijwillig afgeven van een nieuwe 

volmacht (€ 800 miljoen) aan het WSW met betrekking tot het DAEB bezit van HW Wonen, het aangaan van een 

obligolening (€ 7,2 miljoen) tegen 2,6% en het ondertekenen van addenda van bestaande financieringsdocumenten. De 

obligolening was ultimo 2021 niet getrokken. Er wordt over het niet getrokken deel een bereidstellingsprovisie aan de 

geldverstrekker (BNG Bank) betaald. De tarieven, waaronder de hoogte van de bereidstellingsprovisie (17 basispunten) 

en de opslag (30 basispunten) zijn door onafhankelijke derden beoordeelt op marktconformiteit in opdracht van Aedes, 

en worden jaarlijks opnieuw vastgesteld. 

 

Leningruil Vestia 
Begin 2021 is een mogelijke oplossing gepresenteerd door Aedes om Vestia weer financieel gezond te maken. De 
oplossing kwam 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 Aedes-congres van 9 
februari 2021 is de oplossing besproken en heeft een grote meerderheid van de corporaties verklaard hieraan te willen 
meewerken. Een verklaring tot deelname aan de leningruil met Vestia is door circa 90% van alle woningcorporaties, 
waaronder HW Wonen, afgelopen voorjaar ondertekend. Eind 2021 is de leningruil geeffectueerd. HW Wonen heeft bij 
de NWB Bank een nominale lening (looptijd 40 jaar) aangetrokken van circa € 3,1 miljoen, tegen een rentepercentage 
van 4,86%. De marktwaarde van deze lening is per transactiedatum (eind december) circa € 7,9 miljoen.  
 
 

Fiscaliteiten 

Algemeen 
In het fiscaal statuut zijn de kaders,  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 verantwoording daarover afgebakend. Het fiscaal statuut wordt bij 
alle handelingen en processen waarbij fiscaliteit een rol speelt of kan spelen in acht genomen. Het fiscaal statuut wordt 
in het voorjaar van 2022 geactualiseerd. 
 

Vennootschapsbelasting 
De berekening van de vennootschapsbelasting over 2021 berust op de bedrijfseconomische winst- en verliesrekening. 

Hierop zijn, indien van toepassing, fiscale correcties toegepast. Tevens is  voor een deel gebruik gemaakt van schattingen 

zoals resultaten op verkopen bestaand bezit c.q. nieuwbouw en waarderingsverschillen in fiscale en commerciële 

activering van onderhoud. Op het gebied van de vennootschapsbelasting spelen de hieronder vermelde zaken een groot 

belang in de aangiften. 

 

HW Wonen heeft en had te maken met belangrijke onzekerheden in haar Vpb positie als gevolg van diverse 

bezwaarschriften. De belangrijkste onzekerheden zijn hieronder toegelicht. 

 

Afwaardering sloopwoningen tot grondwaarde 
HW Wonen wacht momenteel op de uitspraak (verwachting: 3e kwartaal 2022) van de Hoge Raad (HR) inzake ons geschil 
met de Belastingdienst over de afwaardering van de fiscale boekwaarde van te slopen vastgoed tot aan de marktwaarde 
van de ondergrond. Op basis van “het warenhuisarrest” claimt HW Wonen dat dit volgens goed koopmangebruik tot 
uitdrukking zou mogen komen. De Belastingdienst wil echter de hogere bedrijfswaarde van het te slopen onroerend 
goed als bodemwaarde hanteren. Wordt HW Wonen door de HR in het gelijk gesteld dan betekend dit: 
 

• dat er in het jaar 2011 nog een afwaardering mag worden genomen op het te slopen vastgoed van circa € 6,3 
miljoen; 

• dat dit bedrag bovenop het reeds beschikte verlies ad € 19,2 miljoen komt. Het totaal verrekenbare verlies komt 
daarmee op € 25,5 miljoen; 

• voor de jaren na 2011 op gelijke wijze mag worden afgewaardeerd op gelijksoortige projecten. Dit komt voor het 
jaar 2014 uit op een afwaardering van € 3,8 miljoen en voor 2015 op € 1,4 miljoen; 

• fiscale verkoopresultaten van projecten herrekend moeten worden; 
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• fiscale activering van nieuw opgeleverd vastgoed herzien moeten worden; 

• Het Eigen Vermogen en het resultaat (na belasting) naar boven kan worden bijgesteld met een bedrag van ca. € 2,9 
miljoen. 
 

Gezien de onzekerheid of HW Wonen in het gelijk wordt gesteld zijn deze afwaarderingen niet verwerkt in de aangifte 
en in de jaarrekening. 
 
Generieke afwaardering Vastgoed 
De Belastingdienst heeft het standpunt ingenomen dat een generieke afwaardering van huurwoningen op basis van 
gedaalde WOZ-waarden alleen mogelijk is als sprake  is van een duurzame waardedaling. Op grond van het 
voorzichtigheidsbeginsel en de VSO-2 staat het HW Wonen echter vrij om, ongeacht de duurzaamheid, het vastgoed af 
te waarderen (Inmiddels is er een, lagere, rechtspraak waaruit blijkt dat de VSO-2 tekst met betrekking tot de WOZ-
waardeontwikkeling en de mogelijkheid tot afwaardering letterlijk gevolgd kan worden). HW Wonen heeft hiervoor 
gekozen en per ultimo het jaar 2013 de huurwoningen waarvan de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2014 met 
meer dan 10% is gedaald ten opzichte van de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2008 afgewaardeerd met een 
bedrag ad € 173,1 miljoen. Bij de afwaarderingssystematiek geldt dat als de WOZ-waarden weer stijgen, en deze stijgt 
vanaf ongeveer het jaar 2014, de afwaardering weer maximaal dient te worden teruggenomen tot de eerder genomen 
afwaardering min de afschrijvingslast die ten laste van het resultaat zou zijn gebracht als niet zou zijn afgewaardeerd.  
 
Waardering Blaauwweg 
Eind 1999 heeft (de rechtsvoorganger van) HW Wonen van Trivire 50%  het onverdeeld eigendom verkregen van 199 
woningen gelegen in complex Blaauwweg te Dordrecht. De afspraak toentertijd hierbij is gemaakt dat wanneer Trivire 
kenbaar zou maken deze woningen terug te willen kopen dit tegen een vastgelegde prijsbepalingssystematiek zou 
geschieden. Trivire heeft in 2017 de woningen teruggekocht. Geconstateerd is dat bij de opstelling van de fiscale 
openingsbalans 2008 van HW Wonen met deze waarde-drukkende koopoptie geen rekening is gehouden en zijn de 
woningen volgens de normaal geldende regels op 70% WOZ-waarde (circa € 7,7 miljoen) gewaardeerd. Dit is met de 
Belastingdienst besproken en overeengekomen is dat de waarde op de fiscale openingsbalans met ca. € 3,7 miljoen ten 
last van het Eigen Vermogen naar beneden zal worden bijgesteld. 
 
In de aangifte en jaarrekening is (het negatieve resultaat op) de verkoop niet verwerkt.  Dit zal alsnog gebeuren nadat 
de HR uitspraak heeft gedaan inzake het geschil 2011. 
 
Aangiften en aanslagen 
De aangiften Vpb tot en met het jaar 2019 zijn allen ingediend. Tot en met het jaar 2017 zijn ook definitieve aanslagen 
opgelegd door de Belastingdienst. Tegen de aanslag 2011, 2014 en 2015 is bezwaar aangetekend wat ziet op de 
afwaardering van sloopwoningen tot de waarde van de grond. Dit geldt ook voor de aanslag 2013 hierop is ook nog 
bezwaar aangetekend tegen wat ziet op de generieke afwaardering van het onroerend goed, de Belastingdienst is hier 
om praktische redenen inmiddels mee akkoord gegaan. 
 
Ten aanzien van de jaren 2016 en 2017 heeft de Belastingdienst aanslagen opgelegd ter behoud van rechten. Bij het 
opleggen van deze aanslagen heeft de Belastingdienst de dotaties aan de Herinvesteringsreserve (HIR) en de bijzondere 
baten & lasten (hierin is het verkoopresultaat nieuwbouw en bestaand bezit opgenomen) gecorrigeerd. HW Wonen 
heeft bezwaar gemaakt tegen deze aanslagen, aangezien deze correcties ten onrechte zijn opgelegd en het belastbaar 
bedrag ten aanzien van deze jaren voorts nihil dient te zijn, als gevolg van de toegekende reguliere afwaardering in het 
jaar 2013. Ten aanzien van het jaar 2016 maakt HW Wonen gebruik van uitstel van betaling in verband met het 
aangetekende bezwaar. Ten aanzien van de aanslag 2017 ad € 5,4 miljoen (incl. rente) heeft HW Wonen besloten deze 
in 2022 uit liquiditeitsoogpunt wel te betalen. Dit bedrag zal echter weer worden terugontvangen op het moment dat 
de inspecteur uitspraak op bezwaar tegen de aanslag 2017 heeft gedaan. Voor het jaar 2018 is vooralsnog een 
voorlopige aanslag aangevraagd en opgelegd naar een belastbaar bedrag van nihil, als gevolg van dezelfde toegekende 
reguliere afwaardering in het jaar 2013. Omdat HW Wonen volgens de huidige berekeningen (In de VA's is alleen 
rekening gehouden met terugname van de afwaardering 2013 en is de Hir  en diverse B&L op de gebruikelijke manier 
meegenomen) vanaf het jaar 2019 in een te betalen positie komt zijn de volgende voorlopige aanslagen betaald: 
 

• 2019 € 4,7 miljoen; 

• 2020 € 7,0 miljoen; 

• 2021 € 5,3 miljoen. 
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6.10 Toegelaten Instelling & verbindingenstuctuur 
 

Toegelaten Instelling 

 

Naam van de Toegelaten Instelling:  

(art. 19 1e lid Woningwet) 

 Stichting HW Wonen 

 

Vestigingsplaats:  Oud-Beijerland, 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 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 

 

 

Verbindingenstructuur 

HW Wonen kent een verbindingenstructuur met een aantal verbonden ondernemingen. Deze worden 

meegeconsolideerd in de jaarrekening van HW Wonen. Onderstaand overzicht geeft de structuur weer van alle 

verbonden ondernemingen van HW Wonen ultimo 2021. 
 

De verbindingenstructuur van HW Wonen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

             100% 

 

 

 

 

 

 

              50% 

 

 

 
 
 
 
 
 

Stichting HW Wonen  

(toegelaten instelling - TI) 

 

Ontwikkelingsmaatschappij Hoeksche 

Waard B.V. 

Union-Assink Projectontwikkeling 

V.O.F. Oud-Beijerland 
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Naam deelneming: Ontwikkelingsmaatschappij Hoeksche Waard B.V.  

Strategie: te herijken in 2022  

Statutaire doelstelling: 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 ontwikkellocatie in Oud-Beijerland. Het gebouw op de locatie heeft 

nu een tijdelijk een maatschappelijke functie. 

 

Geplaatst kapitaal: € 18.000,-  

Eigen vermogen € -154.959,-  

Resultaat 2021: € -3.635,-  

   

 
 

Naam deelneming: Union Assink Projectontwikkeling V.O.F.  

Strategie: te herijken in 2022   

Statutaire doelstelling: is aangegaan in 2009 en heeft ten doel het verwerven van gronden ten behoeve 
van ontwikkeling en realisatie van woningbouw, en al hetgeen met het 
vorenstaande verband houdt in de ruimste zin van het woord. De vennootschap 
onder firma wordt gevormd door Ontwikkelingsmaatschappij Hoeksche Waard 
B.V. (50%) en Assink Vastgoed Projectontwikkeling B.V. (50%).  

 

Kapitaal 31 december 2021: € 1.182.125,-  

Resultaat 2021: € -1.577,-  

   

 

 

6.11 Toekomstparagraaf 

Uitdagingen zijn groot 
Het 1e kwartaal van 2022 zal de geschiedenis ingaan als de start van de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne en de 
eindfase van de COVID-19 pandemie. Maar het zijn tevens de 1e maanden van het Kabinet Rutte IV, waarbij een minister 
van Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening de regie op de woningmarkt weer wil terugpakken. De uitdagingen zijn 
inmiddels ongekend groot. De ‘Nationale Woonagenda’ zal de komende maanden (verder) vorm gaan krijgen. Schaarste 
aan materialen en grondstoffen hebben door de COVID-19 pandemie en de oorlog in de Oekraïne gezorgd voor enorme 
prijsstijgingen. Tegelijk is de schaarste van, vraag naar, en prijzen van woningen onverminderd hoog.  Op gemeentelijk 
niveau zien HW Wonen een aantal ontwikkelingen die van belang zijn, waaronder de gemeenteraadsverkiezingen. Dat 
betekent dat er een nieuw college en nieuwe gemeenteraad zal worden gevormd, wat voor nieuwe 
samenwerkingskansen zal bieden. Wanneer het nieuwe college is geïnstalleerd gaan wij met hen in gesprek over de 
opgaven. Het is voor HW Wonen van belang om alle actualiteiten goed te monitoren en de impact hiervan af te wegen. 
Risicomanagement en scenario- en gevoeligheidsanalyses worden steeds belangrijker in een veranderend speelveld op 
zowel strategisch als operationeel niveau. 

 

Van 3 huurdersverenigingen naar 1 huurdersvereniging 
In 2022 zullen de huurdersverenigingen fuseren van 3 naar 1 huurdersvereniging. Een sterke huurdersvereniging wordt 
hiermee gewaarborgd. De huurdersvereniging(en) worden nauw betrokken bij het beleid van HW Wonen. Dit doen we, 
naast betrokkenheid bij en advies op beleid, door het verkennen van nieuwe participatievormen onder begeleiding van 
een externe partij. De rode draad daarbinnen is de klant centraal en werken aan vitale dorpen op een sterk eiland. 

 

Digitalisering 
Gedurende 2021 is hard gewerkt aan de ERP implementatie van Aareon. Het ERP wordt het nieuwe kloppende hart van 
onze automatisering. Met dit nieuwe ERP is er een goede basis om onze (digitale) dienstverlening op een hoger plan te 
brengen. Naast de ‘I’ (Informatisering)  is de ‘O’ (organisatie) van even groot belang om de ERP implementatie tot een 
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succes te maken. Samen met de teamorganisatoren is gestart met het concreet maken van de visie van HW Wonen en 
hoe zelf-organiseren hierin past. Begin 2022 is de implementatie afgerond. In 2022 is veel aandacht vanuit de 
teamorganisatoren nodig om de collega’s mee te nemen in de transitie naar procesgericht werken en om de gevolgen 
voor de individuele medewerkers in kaart te brengen en te bespreken. Het nieuwe ERP systeem biedt mogelijkheden 
om de datakwaliteit op het gewenste niveau te brengen. Door de begroting per RVE (Resultaat Verantwoordelijke 
Eenheid) in te lezen kan per team verantwoording worden afgelegd over de cijfers. Naast de reguliere werkzaamheden 
die gedaan worden zal 2022 in het teken staan van het afronden van het verbetertraject met betrekking tot de 
vastgoeddata. Een goede datakwaliteit is randvoorwaardelijk voor de doorontwikkeling van rapportages, vergroten van 
inzicht en daardoor een betere sturing. De komende jaren wil HW Wonen inzetten op de verdere ontwikkeling van 
beschrijvende rapportages en voor te sorteren op voorspellende en voortschrijdende rapportages. 

 

Besturingsfilosofie 
Eind 2021 is de besturingsfilosofie goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Zelfsturing en de rol van 
teamorganisatoren vragen om een doorontwikkeling. Deze uitdaging zetten we door in een aansprekende en heldere 
opgave. Zelfsturing vraagt allereerst om heldere kaders, te beginnen met een eenduidige visie op de ‘richting’. Om 
hoogwaardige dienstverlening aan onze klanten te leveren vertalen wij onze besturingsfilosofie in structureren, 
coördinatiemechanismen, leiderschap(sprofiel), inrichting van control en risicomanagement en besluitvorming. 

 

Personeel & Organisatie 
De krapte op de arbeidsmarkt is een aandachtspunt. Bij het werven van nieuwe medewerkers speelt de krapte op de 
arbeidsmarkt ons vaker parten. De top 3 van beleidsthema’s is vrijwel ongewijzigd: 1) ontwikkeling, duurzame 
inzetbaarheid, 2) scholing en 3) talentmanagement blijft topprioriteit. Gevolgd door werving en selectie en 
verzuim/arbeidsomstandigheden. Er is wel een sterke toename te zien van het belang dat aan een strategische 
personeelsplanning wordt toegekend. Het ziekteverzuim is al jaren (veel) te hoog binnen HW Wonen. Wij verwachten 
dat de aandacht voor de ontwikkeling van de organisatie, het team én het individu positieve invloed gaan hebben op 
het ziekteverzuim. Wij willen zowel het korte als lange ziekteverzuim terugbrengen naar normale waarden. In 2021 
hebben we met elkaar het nieuwe formatiemanagement vastgesteld. Met de implementatie van het nieuwe ERP 
verwachten wij op onderdelen binnen de organisatie veranderingen in het benodigde aantal fte. De ‘fit’ van de formatie 
op de uitdagingen voor de komende jaren stellen we met elkaar opnieuw vast. Deze ‘fit’ is niet in 1 jaar  gerealiseerd. 
Daarom stellen wij middels een strategische personeelsplanning onze doelen voor over 3 jaar vast en bepalen met 
elkaar de weg daar naar toe. 

 

Herijking investeringsstatuut en financieel beoordelingskader 
In 2022 gaan wij ons investeringsstatuut herijken. Afgelopen jaar werd bij de discussies over onze 
investeringsbeslissingen duidelijk dat de uitgangspunten van ons investeringskader op basis van het huidige “100-jarig 
model” herijking behoeven, zowel inhoudelijk als financieel. In onze investeringskaders moet een scherper onderscheid 
gemaakt worden tussen duurzaamheid, planmatig onderhoud en investeringen. Daarnaast moet het maatschappelijk 
rendement anders geformuleerd worden om zo beter afgewogen te kunnen worden tegen het financieel rendement. 
Ten slotte zorgen de bouwkostenstijgingen van de afgelopen jaren voor een noodzakelijke herijking van de nu 
gehanteerde normbedragen voor de diverse ingrepen. 
 

Nieuwe ondernemingsstrategie 
Het huidige ondernemingsplan heeft een looptijd van 2019-2022. Dat betekent dat we in 2022 gaan werken aan een 
update van het huidige ondernemingsplan. Onze verwachting is dat de thema’s in de huidige ondernemingsstrategie 
ook voor de komende jaren nog grotendeels van toepassing zijn. Ons doel is om de strategische doelen voor de jaren 
vanaf 2022 concreter te maken en meer kleur te bekennen. Waar zijn we nu echt van? Het ondernemingsplan wordt 
primair intern opgepakt, waarbij zowel de visie van onze stakeholders als onze eigen organisatie wordt meegenomen. 
Op onderdelen wordt externe hulp ingeroepen waar nodig. Het proces wordt zodanig ingericht dat ondernemingsplan 
eind 2022 door de Raad van Commissarissen kan worden goedgekeurd. 
 

Invulling geven aan Wooncrisis 
De wooncrisis raakt jong en oud. De wachtduur voor het toegewezen krijgen van een sociale huurwoning loopt op. Met 
het ‘Woonprotest’ eisen talloze Nederlanders een radicale verbetering in het woonbeleid. Een urgent signaal, dat 
woningcorporaties al veel eerder uitzonden. Goed wonen is de basis voor een beter leven. Ook in de Hoeksche Waard. 
Sinds het rapport Opgaven en Middelen in de corporatiesector uit kwam in 2020, zijn woningcorporaties aan de slag 
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gegaan om de landelijke opgaven te vertalen naar de regio. Uit de analyses blijkt dat er in de meeste regio’s een 
financieel deficit is, zo ook in Hoeksche Waard. De komende jaren zien wij een trendbreuk in onze kasstromen. Onze 
leningenportefeuille stijgt de komende jaren bovengemiddeld hard om al onze maatschappelijke opgaven te kunnen 
oppakken. Oorzaak daarvan ligt onder andere in de verhuurderheffing en de kostenstijgingen in relatie tot het 
huurbeleid. Tegelijkertijd is regie door gemeenten een belangrijke sleutel om de regionale opgaven het hoofd te kunnen 
bieden. De relatie die HW Wonen heeft met de gemeente is daarom een belangrijk aandachtspunt. Bij het opstellen van 
ons nieuwe ondernemingsplan gaan wij definiëren wat wij zien als onze bijdrage aan het oplossen van de wooncrisis en 
welke keuzes wij daarin maken in relatie tot het blijvend kunnen waarborgen van onze financiële continuïteit. 

 

Effecten regeerakkoord Kabinet Rutte IV 

Eind 2021 is, na de langste formatieperiode in de Nederlandse parlementaire geschiedenis, het kabinet Rutte IV 

aangetreden, met een aparte minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening. Voor het kabinet heeft 

Volkshuisvesting dus prioriteit. Door de enorme schaarste is een eerlijker verdeling van de woonruimte gewenst. Met 

meer regie en tempo is het doel om de woningbouw deze kabinetsperiode te verhogen naar 100.000 woningen per jaar. 

Daarbij komt er ook meer sturing op de kwalitatieve opgave: passend bij de woonwensen en – behoeftes van mensen 

en zoveel mogelijk betaalbaar. In maart 2022 is de Nationale Woon- en Bouwagenda en het programma Woningbouw 

gepresenteerd. Hierin wordt beschreven op welke manier de woningbouw versneld wordt en hoe de woningvoorraad 

past bij de woonwensen. Ook voor de woningcorporatiesector heeft het woonbeleid een aanzienlijke impact.  HW 

Wonen zal deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden. 

 

Verklaring van het bestuur 

In de statuten van HW Wonen is vastgelegd dat het bestuur jaarlijks de jaarstukken (bestuursverslag inclusief 

jaarrekening) opstelt. Deze moeten voldoen aan de voorschriften die gelden voor toegelaten instellingen volgens de 

Woningwet. De RvC geeft opdracht voor controle van de jaarstukken van HW Wonen aan een door de RvC aangewezen 

accountant. Op het moment dat het bestuur en de RvC de bevindingen van de accountant hebben gekregen, kunnen ze 

de jaarstukken goedkeuren en vaststellen. Het bestuur van HW Wonen verklaart dat alle middelen van de Stichting in 

het verslagjaar in het belang van de volkshuisvesting zijn besteed, zoals opgenomen in artikel 126 van het Besluit 

Toegelaten Instelling Volkshuisvesting (BTIV). Wij houden ons aan de Aedes Code. 

 

Oud-Beijerland, 13 juni 2022 

 

De heer D.J.F. Lausberg, directeur-bestuurder 

De heer J.C. Schudde, directeur-bestuurder 
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2.    Verslag van de Raad van Commissarissen 
 

 

2.1 Inleiding 
Het was - zoals u allemaal weet - een bijzonder jaar, waarin de coronacrisis voor het 2e jaar wederom centraal stond. 

Een jaar waarin de flexibiliteit en inzet van de medewerkers van HW Wonen hard nodig was. Gelukkig is de organisatie 

flexibel en in staat geweest om de volkshuisvestelijke taak op adequate wijze te blijven verrichten. De medewerkers en 

het bestuur van HW Wonen hebben zich in 2021 maximaal ingezet om te zorgen voor een goed en betaalbaar (t)huis 

voor onze huurders. Onze medewerkers verdienen dan ook zonder meer een pluim. 

 

Juist wanneer de coronacrisis naar de achtergrond lijkt te verdwijnen, is de wereld opgeschrikt door de oorlog in de 

Oekraïne. Een tragedie, met groot menselijk leed en schade. In korte tijd slaan de inwoners massaal op de vlucht. 

Miljoenen Oekraïners zoeken een veilige plek in het westen van het land of in de omringende landen. Er zijn ook 

economische gevolgen. Niet alleen stijgende prijzen van gas, olie en benzine, maar ook van verschillende 

voedingsmiddelen. Dit zorgt er mede voor dat de inflatie stijgt en de koopkracht van onze huurders daalt. 

 

HW wonen beseft zich eens te meer hoe belangrijk het is om een veilig thuis te hebben en de woonlasten betaalbaar te 

houden, door onder meer het energieverbruik te verlagen. 

 

De externe omgeving in Nederland van HW Wonen is eveneens complex en continu in verandering. Het zal niemand 

zijn ontgaan: de woningmarkt piept en kraakt, vanwege een tekort aan (betaalbare) woningen. Ook bij HW Wonen 

vinden woningzoekenden minder snel een woning. De tijd tussen de inschrijving en woningtoewijzing loopt op. De 

Hoeksche Waard voorziet bevolkingsgroei op de langere termijn. Eerder werd krimp verwacht. Deze bevolkingsgroei 

vraagt van HW Wonen een groei in de portefeuille. HW Wonen heeft zelf geen majeure grondposities en samenwerking 

met de  Gemeente Hoeksche Waard en marktpartijen is essentieel. Ook zullen er de komende jaren forse investeringen 

gaan plaatsvinden om de kwaliteit en de duurzaamheid van de woningen te verbeteren.  

 

HW wonen is financieel gezond. Het verslagjaar 2021 is afgesloten met een operationeel resultaat van 25,9 miljoen 

euro. De ambities zijn groot. De operationele kasstromen zijn de komende jaren niet voldoende om de investeringen 

op te vangen. Dit betekent dat HW Wonen gaat bijlenen om de volkshuisvestelijke opgave in het belang van onze 

huurders en toekomstige huurders goed in te vullen. Weliswaar wordt de verhuurdersheffing in 2023 afgeschaft en 

geeft dit financiële ruimte maar de opgaven zijn onverminderd groot, temeer vanwege de sterk stijgende bouwkosten. 

 

Op 1 februari 2021 is Johan Schudde toegetreden tot het bestuur. Samen met Dennis Lausberg is er sprake van een 

collegiaal bestuur. Beide bestuurders zijn integraal eindverantwoordelijk. Om HW Wonen klaar te stomen voor de 

uitdagende toekomst zijn er in 2021 door het bestuur interne verbeterslagen in werking gezet: 

 
▪ digitale transformatie: een belangrijke stap is geweest de implementatie van het nieuwe ERP systeem, 

woonruimteverdeelsysteem, klantportaal en website. Met de invoering hiervan is een basis gelegd om de (digitale) 

dienstverlening op een hoger plan te brengen en efficiënter en kostenbesparend te werken; 

▪ organisatieontwikkeling: in 2021 is gestart met een organisatieontwikkelingstraject. Samen met de 

teamorganisatoren is het bestuur aan de slag gegaan met de “herwaardering” van de zelfsturende organisatie zoals 

deze in 2017 is geïntroduceerd. Concreet betekent dit: “support en bijsturing waar nodig”,  heldere doelstellingen 

en elk teamlid weet wat van haar of hem wordt verwacht. Ontwikkelen, kennis delen en onderling vertrouwen is 

de norm; 

▪ doorontwikkeling control: in samenspraak met de auditcommissie van de Raad van Commissarissen is door het 

bestuur besloten om een nieuwe invulling te geven aan de “lines of defence”. Control is steviger gepositioneerd 

door naast de interne controller en zijn team ook een onafhankelijk corporatiecontroller aan te stellen. 

 

Noemenswaardig is dat in 2021 door de 3 huurdersverenigingen hard is gewerkt aan de voorbereiding om te komen tot 

1 nieuwe huurdersorganisatie. De verwachting is dat deze fusie in het eerste kwartaal 2022 gerealiseerd gaat worden. 
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De Raad van Commissarissen is blij met deze ontwikkeling nu een nieuwe sterke huurdersorganisatie van groot belang 

is voor het noodzakelijke tegenwicht.  

 

Tenslotte sluit ik af met een dankwoord en een welkomstwoord. Dank voor de inzet en betrokkenheid van Peter van 

der Linden in zijn rol van voorzitter van de Raad van commissarissen tot 1 januari 2022 en welkom aan Andrea van 

Steensel als lid van de Raad van Commissarissen met als aandachtsgebied HRM, organisatieontwikkeling en zorg. 

 

 

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, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvC is terug te vinden 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 volkshuisvesting, 

financiën, juridische zaken, vastgoedontwikkeling, governance en HRM & organisatieontwikkeling. 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 2021 uit vijf personen. De voorzitter, de heer P.C. van der Linden, heeft in de zomer 2021 te kennen 

gegeven om op eigen verzoek per 31 december 2021 zijn voorzitterschap bij HW Wonen te willen beëindigen (in plaats 

van per 31 december 2022). De heer Van der Linden heeft gedurende zeven jaren op een persoonlijke, deskundige en 

integere wijze uitvoering gegeven aan het voorzitterschap. Voor de opvolging voor deze positie is in de zomer van 2021 

externe expertise ingeschakeld bij het in kaart brengen van de mogelijkheden en wensen en ambities van de overige 

RvC-leden voor de invulling van de positie van voorzitter. Dit adviestraject heeft ertoe geleid dat de RvC-leden unaniem 

hebben besloten commissaris de heer B.K.A. van Rijsbergen te vragen de rol van voorzitter op zich te nemen. De heer 

Van Rijsbergen heeft hiermee ingestemd waarna voor hem in november 2021 ministeriële goedkeuring is gevraagd en 

verkregen voor zijn herbenoeming per 26 maart 2022 in de functie van voorzitter. Omdat de heer Van Rijsbergen 

huurderscommissaris is, is het Huurdersplatform gevraagd een standpunt in te nemen over de combinatie van 

huurderscommissaris en RvC-voorzitter. Het Huurdersplatform heeft hierover positief geadviseerd. 

 

Om als RvC in 2022 uit vijf personen te blijven bestaan is in het najaar van 2021 via een openbaar wervingstraject 

gezocht naar een commissaris. Het werving- en selectieproces is begeleid door een extern expertisebureau. De werving 

heeft geleid tot een formele voordracht van mevrouw A.H. van Steensel. Voor deze kandidaat is op 16 december 2021 

een melding ingediend bij de Autoriteit woningcorporaties voor de geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets. Na de 

ontvangst van de ministeriële goedkeuring op 10 januari 2022 is mevrouw Van Steensel per 17 februari 2022 benoemd 
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tot commissaris. In februari/maart 2022 heeft mevrouw Van Steensel een uitgebreid introductieprogramma 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). 

 
Samenstelling RvC per 31 december 2021 
 

De heer drs. P.C. van der Linden – 68 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 2021 (op eigen verzoek) 

Functie dagelijks leven Oud-president-directeur Batenburg Techniek N.V. 

Relevante nevenfuncties Geen 

PE-punten 2021 5 

 

Mevrouw A.H.C. van Heijningen-Karsmakers – 66 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 Eigen aar adviesbureau Urbancore / adviseur  Wonen, Ruimtelijke ordening en stedelijke 

ontwikkelingen en Zorg (m.n. ouderenzorg, wonen en zorg) 

Relevante nevenfuncties Medeoprichter Watertorenberaad, medeoprichter koplopersgroep Zorgzame stad, RvC-lid en 

voorzitter Remuneratiecommissie Woonkracht10, lid expertteam Woningbouw RVO en lid 

Ondersteuningsteam Wonen en Zorg RVO 

PE-punten 2021 5 

 

De heer mr. B.K.A. van Rijsbergen – 58 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 en toezichthouder via VR-Advocatuur B.V. 

Relevante nevenfuncties Voorzitter RvC Stichting de Leeuw van Putten te Spijkenisse (vanaf 01-02-2016), lid RvC Irado N.V. 

te Schiedam (vanaf 01-01-2015 en vanaf 01-01-2021 voorzitter) 

PE-punten 2021 19 
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De heer ir. R.A.M.M. Gradus – 58 jaar 

Functie Lid 

Expertise Vastgoedontwikkeling, onderhoud en organisatieontwikkeling 

Commissie Lid Auditcommissie 

Benoemd 21 november 2019 

Aftredend 21 november 2023 (herbenoembaar) 

Functie dagelijks leven Eigenaar R. Gradus Beheer B.V. 

Relevante nevenfuncties Voorzitter RvC woningcorporatie De Zaligheden te Eersel, Lid RvC woningcorporatie Tiwos te 

Tilburg, vicevoorzitter RvT ORO te Helmond (zorginstelling), Lid RvC Woningstichting Helpt 

Elkander te Nuenen (sinds 6-9-2021), Lid RvC Woningbouwvereniging Zeeuwland te Zierikzee 

(sinds 1-1-2021), Lid RvC Hai-5 B.V. (sinds 30-12-2021), Lid RvC Zorgokee (sinds 30-12-2021), 

voorzitter bestuur Stichting Vrienden van Mutsaersstichting, Lid RvC Envo Groep B.V. (sinds 01-01-

2012), Lid RvC Psychologenpraktijk Oog B.V. (sinds 02-12-2020). 

PE-punten 2021 40 

 

Mevrouw S.M. Keijl RA CISA - 56 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 via SMK Consulting BV. 

Relevante nevenfuncties Lid RvC Wadinko NV, lid Investment Committee Innovation Quarter Capital, lid auditcommittee 

Ministerie van Financiën, lid auditcommittee politie, vanaf 21 december 2021, lid Investment 

Committee InWest Regio BV, vanaf 1 januari 2022 lid Raad van Toezicht Stichting Carante Groep 

PE-punten 2021 17 

 

Vastgesteld is dat alle commissarissen hebben voldaan aan de PE verplichting conform de Governancecode 2020. Op 

17 februari 2022 is Andrea van Steensel benoemd als lid van de Raad van Commissarissen. 
 

Mevrouw A.H. van Steensel-Schaeffer – 57 jaar 

Functie Lid 

Expertise HRM & Organisatieontwikkeling, Zorg en Maatschappelijk Ondernemerschap 

Commissie Voorzitter Remuneratiecommissie 

Benoemd 17 februari 2022 

Aftredend 17 februari 2026 (herbenoembaar) 

Functie dagelijks leven Raad van Bestuur Stichting Ipse de Bruggen 

Relevante nevenfuncties Lid RvT stichting Zaam (Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs), lid adviescommissie ROC 

Mondriaan, bestuurder Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg, algemeen directeur Emscha 

B.V.  

PE-punten 2021 n.v.t. 
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2.4 Werkzaamheden van de RvC, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
In 2021 vergaderde de RvC zes keer. Vanwege de aangescherpte richtlijnen vanwege de coronacrisis hebben sommige 

vergaderingen online plaatsgevonden dan wel (binnen de RIVM-mogelijkheden) gedeeltelijk online en deels fysiek op 

kantoor. Ook in 2021 is er een themabijeenkomst georganiseerd. Deze themabijeenkomst stond geheel in het teken 

van de voortgang, planning en bijzonderheden van de implementatie van een nieuw ERP-systeem per januari 2022. Ook 

heeft er in relatie tot de ontwikkeling van kernenvisies een projectenexcursie plaatsgevonden in de kernen Puttershoek 

en ’s-Gravendeel. 

 

De voorzitter heeft in overleg met het bestuur de agenda vastgesteld. De belangrijkste onderwerpen tijdens de 

(reguliere) vergaderingen waren: 
 
 

Volkshuisvesting 

Onderwerpen ter goedkeuring Opiniërende onderwerpen 

Diverse renovatie- en nieuwbouwprojecten Terugkoppeling op Bod en Prestatieafspraken 2021 

Verkoop en aankoop van gronden en panden Prestatieafspraken 2022 

Bod 2022 op de regionale Woonvisie Actualisatie belanghoudersbeleid 

Herijking duurzaamheidsbeleid en -programma 2021 Notitie portefeuillestrategie 

 Productie in perspectief (over de productie nieuwbouw en 

verduurzamingsingrepen gedurende de afgelopen vijf jaren) 

  

Financiën en Planning en Control cyclus 

Onderwerpen ter goedkeuring Opiniërende onderwerpen 

Jaarverslag en jaarrekening 2020  Kwartaalrapportages ter sturing en verantwoording 

Jaarplan 2022 en meerjarenbegroting 2022-2026 Resultaten van Aedes benchmark 2021 

Treasury jaarplan 2022 Huurverlaging en -bevriezing 2021 

Auditplan 2021 KPMG Managementletter 2021 KPMG 

Strategisch programma WSW (o.a. addenda op bestaande 

leningsovereenkomsten, het aantrekken van een variabele 

hoofdsomlening en herijking volmacht) 

Beroepsprocedure Vennootschapsbelasting 2011 

Leningruil Vestia Invulling van (onafhankelijke) Controlfunctie 

 DVi 2020 

 Indicatieve bestedingsruimte 

 

Rapportage / communicatie toezichthouders 

 Opiniërende onderwerpen 

 Brief WSW over toekenning borgingsruimte 

 Toezichtbrief Aw 2021 

 Beoordelingsbrief Aw (oordeel rechtmatigheid verslagjaar 2020) 
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Organisatie 

Onderwerpen ter goedkeuring Opiniërende onderwerpen 

Besturingsfilosofie Organisatieontwikkeling en vlootschouw 

 Consequenties van corona voor medewerkers en 

werkzaamheden 

 Jaarverslagen klachten- en geschillencommissie 

 

Governance en integriteit 

Onderwerpen ter goedkeuring Opiniërende onderwerpen 

De (zelf)evaluatie van het functioneren van de RvC Toepassing van de Governancecode 2021 

Functioneren bestuurders Permanente educatie van RvC-leden 

(Her)benoeming commissaris Rooster van aftreden 

De honorering van bestuursleden en RvC-leden volgens de 

WNT-norm 

Governance verantwoording 2021 en -agenda 2022 

Voorzitterschap RvC Inspectie Aw december 2020 / februari 2021 

Functioneren en benoeming controller Meldregeling misstand of integriteitsschending 

Nevenfuncties bestuurders Uitvoering van fraude- en integriteitsrisicoanalyse-onderzoek 

 Jaarlijks gesprek met externe vertrouwenspersoon 

 Toepassing Management Drives binnen RvC 

 Informatieprotocol 

 

Overige opiniërende onderwerpen 

Regionale ontwikkelingen, zoals de samenwerking met gemeente en belanghouders 

Samenwerking met en verdere professionalisering van het Huurdersplatform 

Ontwikkelingen op ICT-gebied en implementatie van een nieuw ERP-systeem 

Professioneel opdrachtgeverschap / inkoopproces 

Voorgenomen statutenwijziging en wijziging diverse reglementen 

Ontwikkelingen in samenwerking met regie-aannemers 

 

Bijeenkomsten 
In 2021 hebben er twee bijeenkomsten plaatsgevonden voor de RvC, het bestuur en de Ondernemingsraad. Een 

bijeenkomst was een benen-op-tafel-sessie en eenmaal heeft de RvC een formele vergadering bijgewoond van het 

bestuur met de Ondernemingsraad. Tijdens beide bijeenkomsten is in goede sfeer gesproken over tal van aspecten die 

te maken hebben met de organisatieontwikkeling (waaronder de Besturingsfilosofie en het Manifest voor 

medewerkers), de samenwerking tussen het bestuur en de Ondernemingsraad, de toepassing van Management Drives 

in de organisatie, input voor het toezichtkader, verkiezingen in 2022 en kernwaarden in de Governancecode. Daarnaast 

hebben de huurderscommissarissen in 2021 tweemaal een formele overlegvergadering bijgewoond van het bestuur 

met het Huurdersplatform. Onder meer is gesproken over het Bod 2022, de Prestatieafspraken 2022, het standpunt van 

het Huurdersplatform inzake het voorstel huurderscommissaris Van Rijsbergen te benoemen als voorzitter van de RvC 

en de communicatie tussen HW Wonen en het Huurdersplatform. Maar ook kwamen aan de orde het nieuwe 

woonruimteverdelingsbeleid, de huurverlaging en -bevriezing 2021, het duurzaamheidsbeleid en –programma 2021, de 

ontwikkelingen in de wijk Oosterse Gorzen in Oud-Beijerland, het aankoopvoorstel Mej. N. Schipperstraat in Oud-

Beijerland, de wijziging van jongerenlabels, de woonbonnenrapportage en het jaarverslag en jaarrekening 2020, het 

jaarplan 2022 en meerjarenbegroting. Ook is gesproken over het voorstel te komen tot één huurdersvereniging in de 
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Hoeksche Waard in 2022 en dat bij het streven naar één huurdersvereniging de positieve aspecten, zoals 

huurdersinvloed en het versterken van lokale binding, behouden moeten blijven. Een positief bijeffect van fusie is dat 

de ‘bestuurlijke ballast’ geconcentreerd kan worden naar één huurdersvereniging en er verdeling van onderwerpen (en 

tijdsinvestering) over meer bestuursleden gerealiseerd kan worden. Met de leden van het Huurdersplatform is 

afgesproken dat er in februari 2022 een excursie plaatsvindt naar een vergelijkbare huurdersvereniging waar onlangs 

ook een fusietraject heeft plaatsgevonden. Deze excursie is bedoeld om van elkaar te leren over (on)mogelijkheden en 

kansen die zich voordoen bij een fusietraject. 

 

Externe accountant 
KPMG is vanaf het boekjaar 2019 de externe accountant van HW Wonen en is als externe accountant benoemd voor 

een periode van vier jaar. Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats van het functioneren van de accountant en in 2021 vond 

een eerste grondige beoordeling plaats van het functioneren van KPMG. Naast leden van de Auditcommissie, het 

bestuur en de onafhankelijk controller zijn verschillende medewerkers hierbij betrokken geweest. Van de beoordeling 

is een verslag gemaakt dat met de voltallige RvC en de externe accountant is besproken. Op basis van een uitgebreide 

beoordeling kan worden geconstateerd dat er een positief overall beeld is ten aanzien van het functioneren van KPMG. 

Er zijn enkele aandachtspunten geïdentificeerd ten aanzien van het uitleggen van de maatregelen om de 

onafhankelijkheid te waarborgen en de tijdigheid van afronding van de dVi-werkzaamheden. Vanwege de bespreking 

van het accountantsverslag van de controle van de jaarrekening 2020 was de accountant van KPMG aanwezig bij het 

gedeelte van de RvC-vergadering in juni 2021. Het bestuur heeft de jaarrekening 2020 goedgekeurd en de RvC heeft 

deze vastgesteld. Het jaarverslag 2020 is op 18 juni 2021 door de RvC en het bestuur ondertekend. 

 

Op 31 augustus heeft KPMG haar auditplan voor 2021 in de Auditcommissie gepresenteerd. In het najaar van 2021 is 

door KPMG de interim-controle uitgevoerd. De bevindingen van KPMG zijn opgenomen in een managementletter. Deze 

is op 25 november 2021 besproken met de Auditcommissie en op 3 december 2021 met de voltallige RvC. De 

managementletter kent een aantal aanbevelingen en adviezen. Deze hebben met name betrekking op de implementatie 

van het ERP-systeem. De accountant vraagt specifiek aandacht voor een tweetal onderwerpen: 

 

• de migratie van de crediteurenstam-gegevens (die nu buiten het primaire systeem worden opgeschoond waarna 

ze worden gemigreerd naar Tobias 365). Het advies van KPMG is om controles uit te voeren op het 

crediteurenstamgegevensbestand om vast te stellen dat geen onjuiste of ongeautoriseerde mutaties plaatsvinden.  

• het autorisatiebeheer. Dit betreft zowel de inrichting van de autorisaties bij de start van het nieuwe ERP-systeem 

als bij de periodieke beoordeling van de autorisaties.  

 

Daarnaast is geconstateerd dat in 2022 verder zal worden gewerkt aan de afwikkeling van nog openstaande bevindingen 

en het daarmee verkorten en aanscherpen van het overzicht met managementletterpunten. 

 

Governancecode Woningcorporaties 
De RvC onderschrijft de bepalingen van de Governancecode 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 risicobeheersing 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 transparantie van 

handelen van het bestuur en de RvC te bevorderen zijn door HW Wonen de bepalingen (‘pas toe’) in de governancecode 

toegepast. Governance gerelateerde onderwerpen hebben in 2021 met grote regelmaat de aandacht van de RvC gehad. 

In 2021 is onder andere: 

 

• een besturingsfilosofie opgesteld en zijn afspraken gemaakt over het actualiseren van de gezamenlijke visie op  

besturen en toezicht; 

• is ministeriële goedkeuring gevraagd voor een benoeming en herbenoeming; 
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• is uitvoering gegeven aan het fraude- en integriteitsrisicoanalyse-onderzoek. Veel aandacht is besteed aan het 

risicobeheerssysteem en met name de fraude- en integriteitsanalyse en soft controls. Geconcludeerd is dat er geen 

acute, majeure fraude- en integriteitsrisico’s worden gelopen. Het rapport bevat beheers- en verbetermaatregelen 

ten aanzien van fraude- en integriteitsrisico’s en soft controls. Het onderzoek draagt binnen de organisatie bij aan 

de bewustwording van voorkoming van fraude- en integriteitsissues. Daarnaast draagt het bij aan de verdere 

doorontwikkeling van de organisatie. Aanbevelingen worden met name in het eerste halfjaar van 2022 afgewikkeld; 

• is de jaarlijkse controle uitgevoerd met het oog op de naleving van de governancecode; 

• is voor 2022 een governance-agenda opgesteld. 

 

Van de Meldregeling misstand of integriteitsschending is in 2021 geen gebruik gemaakt. 

 

 

2.5 Het functioneren van de RvC 
Op 29 oktober 2021 heeft de evaluatie over het functioneren van de RvC plaatsgevonden onder externe begeleiding 

van mevrouw H. Roelink, trainer van Management Drives. De evaluatie over het functioneren is gecombineerd met een 

Management Drives-sessie. Tijdens de sessie zijn de zes drijfveren voor gedrag (persoonlijkheidsprofielen) van de 

individuele RvC-leden met elkaar gedeeld en besproken. Management Drives geeft inzicht in de persoonlijke inzet van 

kennis en vaardigheden en leiderschapsstijlen. De sessie is als zinvol en bruikbaar ervaren; het heeft in beeld gebracht 

waar welke kracht in het RvC-team zit, wat een effectieve manier van werken is en hoe het RvC-team veranderingen 

het best kan aanpakken. Van de sessie is een verslag gemaakt. Als verbeterpunt heeft de RvC zich voorgenomen om de 

klankbordrol te versterken. Een goede invulling van deze rol creëert in de ogen van de RvC een organisatiecultuur van 

dialoog met waardering voor feedback. De leden hebben in 2021 onafhankelijk van elkaar en het bestuur 

gefunctioneerd, onafhankelijk toezicht kunnen houden en aan de besluitvorming deelgenomen. Er is onderling 

vertrouwen, respect, openheid en waardering tussen RvC en bestuur; ook de heldere rolverdeling wordt gerespecteerd. 

De leden van de RvC hebben onderling een positief-kritische houding; door de diversiteit in achtergrond van de 

commissarissen beschikt de RvC over relevante kennis en is er weinig groepsdenken. Er hebben zich in 2021 geen 

situaties voorgedaan in het kader van (het voorkomen van) belangenverstrengeling; 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 2021 diverse documenten, zoals kwartaalrapportages, 

voortgangsrapportages over lopende projecten en de uitvoering van het jaarplan 2021 aan de RvC voorgelegd en met 

het bestuur besproken. Er hebben separate gesprekken plaatsgevonden met de onafhankelijke corporatiecontroller. 

Ook neemt de voltallige RvC kennis van de notulen van de overlegvergaderingen met de Ondernemingsraad en het  

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. De RvC is zich bewust van een actieve houding ten aanzien 

van het onderhouden van contacten met belanghouders en het aanspreekbaar zijn (conform de herziene 

governancecode). In relatie tot de ontwikkeling van het nieuwe ondernemingsplan worden in 2022 

ontmoetingsbijeenkomsten georganiseerd met belanghouders waar ook de RvC bij aanwezig zal zijn. In 2021 is het 

belanghoudersbeleid geactualiseerd en met het bestuur besproken. Naar aanleiding hiervan 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 huidige ondernemingsplanperiode. 
 

 

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 geactualiseerd reglement. Het reglement is op onze website gepubliceerd. Het reglement 

wordt mede vanwege de aanpassingen in de statuten in 2022 geactualiseerd. De Auditcommissie kwam in 2021 drie 

keer bijeen. Bij alle vergaderingen waren de onafhankelijke controller en de externe accountant (gedeeltelijk) aanwezig. 

De belangrijkste onderwerpen waren onder andere het controleplan 2021 van KPMG, de managementletter 2021, de 
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dVi 2020, het jaarverslag 2020 incl. jaarrekening, het accountantsverslag over 2020, het jaarplan 2022 en 

meerjarenbegroting 2022-2026, het treasury jaarplan 2022, kwartaalrapportages 2021, de uitvoering van een fraude- 

en integriteitsrisico-onderzoek, de toekenning van borgingsruimte door het WSW, het strategisch programma van het 

WSW, de toezichtbrief 2021 van de Aw, de in gang gezette beroepsprocedure vennootschapsbelasting, de evaluatie van 

het functioneren van de externe accountant, de onafhankelijke controlfunctie en de notulen van de treasurycommissie 

2021. Met verslagen van deze vergaderingen heeft de Auditcommissie aan de RvC gerapporteerd. De RvC heeft 

ingestemd met de bevindingen en aanbevelingen van de commissie. 

 

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 2021 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 2021 drie keer in vergadering bijeen. Ook zijn er informele gesprekken geweest met 

het bestuur. Belangrijkste onderwerpen waren de Bestuurlijke Focus 2021, de herbenoeming van de heer Van 

Rijsbergen in de functie van voorzitter, de werving, selectie en benoeming van commissaris Van Steensel, de WNT-

bezoldiging voor 2021, de evaluatie van het functioneren van bestuur en RvC, de stand van zaken aangaande de 

organisatieontwikkeling (en in relatie hiermee de ontwikkeling van een besturingsfilosofie, vlootschouw en manifest), 

de bestuursdoelstellingen voor 2022 en het bestuursverslag over de samenwerking binnen het bestuur. De 

Remuneratiecommissie heeft aan de RvC gerapporteerd en de RvC heeft ingestemd met de bevindingen en 

aanbevelingen van de commissie. In 2021 heeft de Remuneratiecommissie ook gefunctioneerd als selectiecommissie 

voor het werven van een commissaris. 

 

 

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 bestuurders zijn formeel vastgelegd. Bij HW Wonen is er sprake van collegiaal 

bestuur; binnen het bestuur is een globale taakverdeling opgesteld; bestuurder Lausberg is primair aanspreekbaar voor 

woningmanagement, vastgoedbeheer, vastgoedmanagement, governance, HRM en organisatieontwikkeling, 

communicatie en stakeholdermanagement. Bestuurder Schudde is primair aanspreekbaar voor het financiële beleid, 

bedrijfsadministratie, ICT en control & audit. Daarnaast worden aandachtsgebieden onder gezamenlijke 

verantwoordelijkheid uitgevoerd zoals de klanttevredenheid, energietransitie en verduurzamingsopgave. Op 3 

december 2021 is het functioneren van het bestuur besproken door de RvC. De RvC heeft veel waardering voor de 

getoonde inzet en behaalde resultaten in 2021. Beide bestuurders hebben nevenfuncties. De heer Lausberg is 

bestuurslid van Platform Resultaatgericht Samenwerken (RGS) en tevens bestuurslid bij De Stroomversnelling. De heer 

Schudde is bestuurslid van stichting Verhalenhuis Belvédère in Rotterdam en tevens lid van de NBA Sectorcommissie 

Woningcorporaties. De specificatie van de honorering van de RvC en het bestuur is opgenomen in de jaarrekening. 

 

 

2.8 Slotwoord 
De RvC constateert dat HW Wonen ondanks het tweede jaar van de coronapandemie verder gegroeid is op het gebied 

van professionaliteit en klantgerichtheid. De nieuwe organisatievorm leidt zichtbaar tot betrokken medewerkers. 

Medewerkers hebben zich in 2021 opnieuw flexibel ingezet tijdens moeilijke en veranderende (werk)omstandigheden 

vanwege de coronamaatregelen. De medewerkers hebben zich ook weer in 2021 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 omstandigheden – al is het soms op een bijzondere en aangepaste manier - toch grotendeels kon worden 

verricht. 

 

Oud-Beijerland, 13 juni 2022 

De Raad van Commissarissen 
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3.    Jaarrekening 2021 

3.1 Balans per 31 december (na voorstel resultaatbestemming) (x € 1.000) 

 

Toe- 31 december 2021 31 december 2020

lichting

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 880 0

Vastgoedbeleggingen 2

DAEB-vastgoed in exploitatie 2.1 1.471.139 1.319.158

Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 2.1 218.673 199.408

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 2.2 43.541 42.647

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 2.3 981 3.720

Totaal vastgoedbeleggingen 1.734.334 1.564.933

Materiële vaste activa 3

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de

exploitatie 3.1 4.802 5.271

Financiële vaste activa 4

Vorderingen op maatschappijen waarin wordt

   deelgenomen 4.3 750 750

Latente belastingvordering(en) 4.4 3.586 2.866

Leningen u/g 4.5 73 77

Totaal financiële vaste activa 4.409 3.693

                                                              

Som van vaste activa 1.744.425 1.573.897

Vlottende activa

Voorraden 5

Vastgoed bestemd voor de verkoop 5.1 2.310 7.261

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop 5.2 611 2.097

Overige voorraden 5.3 19 21

Totaal van voorraden 2.940 9.379

Onderhanden projecten 6 0 0

Vorderingen 7

Huurdebiteuren 7.1 374 441

Vorderingen op groepsmaatschappijen 7.2 28 28

Belastingen en premies sociale verzekeringen 7.3 5.381 359

Overige vorderingen 7.4 66 178

Overlopende activa 7.5 200 110

                                                              

Totaal van vorderingen 6.049 1.116

Liquide middelen 9 1.899 1.058

                                                              

Som van vlottende activa 10.888 11.553

                                                              

Totaal van activa 1.755.313 1.585.450
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Toe- 31 december 2021 31 december 2020

lichting

Passiva

Eigen vermogen 10

Herwaarderingsreserve 10.1 977.063 846.683

Wettelijke reserves 10.2 880 0

Overige reserves 10.3 410.807 377.702

                                                              

Totaal van eigen vermogen 1.388.750 1.224.385

Egalisatierekening 11 20 42

Voorzieningen 12

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 12.1 24.787 29.462

Latente belastingverplichtingen 12.2 0 0

Overige voorzieningen 12.3 472 497

                                                              

Totaal van voorzieningen 25.259 29.959

Langlopende schulden 13

Schulden aan overheid 13.1 0 0

Schulden aan banken 13.2 286.042 255.628

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht

  onder voorwaarden 13.4 40.512 40.295

Totaal van langlopende schulden 326.554 295.923

Kortlopende schulden 14

Schulden aan overheid 14.1 0 0

Schulden aan banken 14.2 6.117 22.126

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 14.3 1 4.806

Schulden ter zake van belastingen, premies sociale

 sociale verzekeringen en pensioenen 14.4 1.049 1.315

Overlopende passiva 14.6 7.563 6.894

Totaal van kortlopende schulden 14.730 35.141

                               

Totaal van passiva 1.755.313 1.585.450
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3.2 Winst- en verliesrekening (x € 1.000) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Functioneel model Toe- 2021 2020

lichting

Huuropbrengsten 15 72.092 70.539

Opbrengsten servicecontracten 16.1 1.374 1.777

Lasten servicecontracten 16.2 -1.539 -1.833

Overheidsbijdragen 17 0 0

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten 18 -4.578 -4.454

Lasten onderhoudsactiviteiten 19 -22.992 -22.190

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 20 -11.527 -11.661

Totaal van netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 32.830 32.178

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 9.284 1.372

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling -9.142 -1.408

Toegerekende organisatiekosten -56 -72

Toegerekende financieringskosten 0 0

Totaal van netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 21 86 -108

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 18.734 10.826

Toegerekende organisatiekosten -339 -268

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -15.549 -9.240

Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 22 2.846 1.318

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 23.1 -22.697 -18.856

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

  vastgoedportefeuille 23.2 167.513 105.627

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

  vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden 23.3 890 1.031

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

  vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop 23.4 408 2.153

Totaal van waardeveranderingen vastgoedportefeuille 146.114 89.955

Opbrengsten overige activiteiten 447 327

Kosten overige activiteiten -767 -173

Totaal van netto resultaat overige activeiteiten 24 -320 154

Overige organisatiekosten 28 -8.894 -4.140

Kosten omtrent leefbaarheid 29 -610 -548

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten 30.1 348 633

Rentelasten en soortgelijke kosten 30.2 -6.398 -7.342

Totaal van financiële baten en lasten -6.050 -6.709

Totaal van resultaat vóór belastingen 166.002 112.100

Belastingen 31 -1.635 -3

Resultaat deelnemingen 32 -2 -5

Totaal van resultaat na belastingen 164.365 112.092
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3.3 Kasstroomoverzicht (directe methode) (x € 1.000)  

 

 

 
 

(volgens de directe methode)

2021 2020

Operationele activiteiten

Ontvangsten:

  Huurontvangsten 71.606 70.224 

  Vergoedingen 2.561 2.432 

  Overheidsontvangsten 0 0 

  Overige bedrijfsontvangsten 115 93 

  Ontvangen interest 8 20 

Saldo ingaande kasstromen 74.290 72.769 

Uitgaven:

  Erfpacht -10 -9 

  Betalingen aan werknemers

    -Lonen en salarissen -5.090 -4.762 

    -Sociale lasten -922 -855 

    -Pensioenlasten -690 -836 

  Onderhouduitgaven -19.186 -17.302 

  Overige bedrijfsuitgaven -13.516 -11.810 

  Betaalde interest -6.777 -7.756 

  Sectorspecifieke heffing onafhankelijk

     van het resultaat -198 0 

  Verhuurderheffing -7.291 -7.813 

  Leefbaarheid externe uitgaven niet

    investeringsgebonden -167 -162 

  Vennootschapsbelasting -6.411 -753 

Saldo uitgaande kasstromen -60.258 -52.058 

Kasstroom uit operationele activiteiten 14.032 20.711 

(Des)investeringsactiviteiten

MVA ingaande kasstroom

  Verkoopontvangsten bestaande huur 14.375 8.727 

  Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) 3.921 2.272 

  Verkoopontvangsten nieuwbouw 0 0 

  Verkoopontvangsten grond 1.769 524 

  (Des)investeringsontvangsten overig 0 0 

Tussentelling ingaande kasstroom MVA 20.065 11.523 

MVA uitgaande kasstroom

  Nieuwbouw huur -9.171 -18.352 

  Verbeteruitgaven -25.750 -15.498 

  Aankoop -4.074 -1.391 

  Nieuwbouw verkoop -574 -1.289 

  Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop -2.220 -2.164 

  Aankoop grond 0 0 

  Investeringen overig -1.079 -833 

  Externe kosten bij verkoop 0 0 

Tussentelling uitgaande kasstroom MVA -42.868 -39.527 

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA -22.803 -28.004 

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 -22.799 -28.000 
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2021 2020

Financieringsactiviteiten

Ingaand

  Nieuwe te borgen leningen 37.088 45.000 

  Nieuwe ongeborgde leningen 0 0 

Uitgaand

  Aflossingen geborgde leningen -26.765 -32.602 

  Aflossingen ongeborgde leningen -716 -1.880 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 9.607 10.518 

Toename (afname) van geldmiddelen 840 3.229 

Wijziging kortgeld 0 -2.202 

Aansluiting liquide middelen

Liquide middelen per 1 januari 1.058 31 

Liquide middelen per 31 december 1.899 1.058 

Toename (afname) van geldmiddelen -840 -3.229 
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3.4 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2021 

 

Algemeen  

 

Toegelaten instelling 

Toegelaten instelling HW Wonen, gevestigd te Oud-Beijerland, gemeente Hoeksche Waard, Lamborghinilaan 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 2021, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2021. 

 

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 volkshuisvesting 2015 (RTIV) is bepaald dat deze waardering 

plaatsvindt overeenkomstig de methodiek opgenomen in bijlage 2 (‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’) 

bij deze regeling. In artikel 35 lid 6 is bepaald dat bij ministeriële regeling nadere voorschriften worden gegeven omtrent 

de inrichting van de jaarrekening. In artikel 15 lid 1 van de RTIV is bepaald dat de jaarrekening een balans, een winst-

en-verliesrekening en een kasstroomoverzicht bevat die zijn ingericht overeenkomstig het model dat is opgenomen in 

de op het verslagjaar betrekking hebbende bijlage 3 bij deze regeling. In de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving is 

Richtlijn 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting 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.  
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling 

 

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

actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen met 

betrekking tot het actief naar HW Wonen  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 economische 

voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare 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 economische 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 winst-en-verliesrekening 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 rechtspersoon niet het juridisch eigendom 

bezit, wordt dit feit vermeld. Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van 

het economisch potentieel, 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 plaatsgevonden, 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 HW Wonen. 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 toekomstige 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 schattingen en veronderstellingen: 
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• DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie: voor wat betreft de 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. 

• DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie voor wat betreft de veronderstelllingen ten aanzien van het bepalen 
van de beleidswaarde. De veronderstellingen (onderhoudslasten, streefhuren en beheerlasten) die worden 
gebruikt voor de bepaling van de beleidswaarde sluiten aan op het beleid van HW Wonen. De beleidswaarde beoogt 
inzicht te geven in de verdiencapaciteit van haar vastgoed in exploitatie, uitgaande van dit beleid. 

• Vastgoed in exploitatie en vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie: bepaling van het moment van 
aangaan van de feitelijke verplichtingen inzake investeringen nieuwbouw en transformatie ten behoeve van het 
bepalen en treffen van een voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen. Voornoemde 
verplichtingen worden in de jaarrekening verwerkt op het moment dat deze kunnen worden gekwalificeerd als 
‘intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd’. Hiervan is sprake wanneer uitingen door HW Wonen 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.HW Wonen De financiële impact van 
voornoemde feitelijke verplichtingen kan afwijken bij daadwerkelijke 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 ontwikkelposities): bij de 
bepaling van de verwachte reële waarde van de voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop en grond- en 
ontwikkelposities worden uitgangspunten gedefinieerd. De uitgangspunten 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) waarbij een gerede kans is dat de belastingdienst deze overneemt. Dit betreft met name de 
uitgangspunten en veronderstellingen met betrekking tot het onderscheid tussen onderhoudskosten en 
investeringen. 

  

Stelselwijziging 

In 2021 hebben er geen stelselwijzigingen plaatsgevonden. 

 

Financiële instrumenten 

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 

financieringsverplichtingen, afgeleide financiële instrumenten (derivaten), handelsschulden en overige te betalen 

posten. In de jaarrekening zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: handelsportefeuille 

(financiële activa en financiële verplichtingen), gekochte leningen en obligaties, verstrekte leningen en overige 

vorderingen, investeringen in eigenvermogensinstrumenten, 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 bepalingen. Presentatie vindt 

plaats op basis van afzonderlijke 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 economische kenmerken en risico’s van het 

basiscontract, een afzonderlijk instrument met dezelfde voorwaarden zou voldoen aan de definitie van een derivaat, en 
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het samengestelde instrument niet wordt gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen 

in de winst-en-verliesrekening. 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 financiële instrumenten bij de vervolgwaardering worden gewaardeerd 

tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening, worden direct 

toerekenbare transactiekosten bij de eerste waardering direct verwerkt in de winst-en-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 waardeverminderingsverliezen. De effectieve rente 

en eventuele bijzondere waardeverminderingsverliezen worden direct in de winst-en-verliesrekening 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 financiële 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 winst-

en-verliesrekening verwerkt. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden 

opgenomen onder kortlopende schulden. 

 

Afgeleide financiële instrumenten  

Na eerste opname worden afgeleide financiële instrumenten gewaardeerd op kostprijs of lagere marktwaarde, tenzij 

hedge accounting onder het kostprijshedgemodel 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 verwerking 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 toekomstige transactie die naar verwachting zal plaatsvinden, geen herwaardering van 

dit instrument plaats. Zodra de verwachte toekomstige transactie leidt tot verantwoording in de winst-en-

verliesrekening, wordt het met het afgeleide instrument samenhangende resultaat in de winst-en-verliesrekening 

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 winst-en-verliesrekening zijn verwerkt. Indien de afgedekte positie van een 

verwachte toekomstige transactie leidt tot de opname in de balans van een financieel actief of een financiële 

verplichting, dan worden de nog niet in de winst-en-verliesrekening verwerkte afdekkingsresultaten verwerkt in de 

winst-en-verliesrekening 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 winst-en-verliesrekening was verwerkt, als overlopende post in 

de balans opgenomen, totdat de afgedekte transacties plaatsvinden. Indien de transacties naar verwachting niet meer 

plaatsvinden, wordt de cumulatieve winst of het cumulatieve verlies overgeboekt naar de winst-en-verliesrekening.  
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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 

HW Wonen 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. HW Wonen 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 hedgerelatie wordt 

vastgesteld door het vergelijken van de kritische kenmerken van het afdekkingsinstrument en de afgedekte positie in 

de hedgerelatie. Indien de kritieke kenmerken, beoordeeld in de context van de hedgerelatie, aan elkaar gelijk zijn 

(geweest), is geen sprake (geweest) van ineffectiviteit. Indien de 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 verandering 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 balansdatum, wordt deze ineffectiviteit 

(het verlies) direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt. 

 

Bijzondere waardeverminderingen financiële activa 

Handels- en huurdebiteuren die niet individueel onderhevig zijn gebleken aan bijzondere waardevermindering, worden 

collectief beoordeeld of deze onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering. Dit door samenvoeging van 

vorderingen met vergelijkbare risicokenmerken. Bij de beoordeling van de collectieve waardevermindering gebruikt HW 

Wonen 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 HW Wonen 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. Vorderingen die 

niet incasseerbaar zijn, worden afgeboekt van de voorziening. Andere toevoegingen en onttrekkingen aan de 

voorziening worden in de winst-en-verliesrekening 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 waardeverminderingsverlies, wordt het bedrag uit 

hoofde van het herstel (tot maximaal de oorspronkelijke kostprijs) opgenomen in de winst-en-verliesrekening. 

 

Saldering van financiële instrumenten 

Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als HW Wonen beschikt over een deugdelijk 

juridisch instrument om het financiële actief en de financiële verplichting gesaldeerd af te wikkelen en HW Wonen 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. 

 

Immateriële vaste activa 

Immateriële vaste activa worden in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige voordelen 

die dat actief in zich bergt, zullen toekomen aan de toegelaten instelling en de kosten van dat actief betrouwbaar 

kunnen worden vastgesteld.  
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De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met 

cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De grondslagen voor de vaststelling en verwerking van 

bijzondere waardeverminderingen zijn opgenomen onder het hoofd Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa. 

Overige immateriële vaste activa 
De overige immateriële vaste activa betreffen de kosten van gekochte software en de kosten voor het ontwikkelen van 

software voor nieuwe projecten of producten. 

Het geactiveerde bedrag aan gekochte software wordt volgens de lineaire methode afgeschreven in vijf jaar. 

De vervaardigingskosten van het ontwikkelen van software voor nieuwe projecten of producten omvat voornamelijk 

externe kosten. De geactiveerde kosten worden na beëindiging van de ontwikkelingsfase (actief gereed voor 

ingebruikname) volgens de lineaire methode afgeschreven over de verwachte gebruiksduur, die vijf jaar bedraagt.  

Voor het nog niet afgeschreven deel van de geactiveerde ontwikkelingskosten wordt een wettelijke reserve gevormd.  

 

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 onderscheid 

gemaakt in diensten van algemeen economisch belang (hierna: DAEB) en diensten van niet algemeen economisch 

belang (hierna: Niet-DAEB). 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 gereguleerde 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 vervaardigingsprijs, 

inclusief transactiekosten. Voor zover verkregen subsidies kwalificeren als investeringssubsidie worden deze in 

mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de vastgoedbelegging. 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 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. 

 

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 overeenkomstig de methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling toegelaten instellingen 

volkshuisvesting 2015 (‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2021’). HW Wonen past voor het volledige 
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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 vervolgwaardering 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 HWWonen maken deel 

uit van een waarderingscomplex of vormen een afzonderlijk waarderingscomplex. 

 

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 winst-en-

verliesrekening 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 winst-en-verliesrekening in de post niet-gerealiseerde 

waardeveranderingen vastgoedportefeuille 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 HW Wonen 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. HW Wonen 

definieert deze feitelijke beëindiging als vastgoed in exploitatie waarbij sprake is van de sloop van het betreffende 

vastgoed. Indien HW Wonen bestaand vastgoed renoveert of ingrijpend verbouwt waarbij geen ontwikkeling en 

vervaardiging van een nieuw vastgoed plaatsvindt, blijft HW Wonen het vastgoed waarderen en classificeren als 

vastgoed in exploitatie. HW Wonen definieert de ontwikkeling en vervaardiging van een nieuw vastgoed als de toename 

en afname van het aantal verhuureenheden als direct gevolg van een levensduurverlengende 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 

ontwikkeling 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 HW Wonen gestaafd door de daadwerkelijke aanvang van activiteiten ten behoeve van 

verkoop van vastgoed dat niet meer in exploitatie is. Indien HW Wonen besluit vastgoed in exploitatie te verkopen, blijft 

HW Wonen 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. 
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Beleidswaarde 

Op grond van artikel 15 lid 5 RTIV vermeldt HW Wonen de beleidswaarde (zoals deze jaarlijks aan 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 onroerende 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. 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 

woongelegenheden) 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 full-versie). Ten aanzien van de gehanteerde 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 HW Wonen 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 HW Wonen 

en het als onderdeel daarvan vastgestelde meerjarenonderhoudsprogramma voor het vastgoedbezit, in plaats van 

(instandhouding en mutatie)onderhoudsnormen in de markt en zoals deze worden verwerkt onder de post lasten 

onderhoudsactiviteiten in de winst-en-verliesrekening. 

• Inrekening van toekomstige beheerlasten in plaats van marktconforme lasten ter zake. Hieronder worden verstaan 

de directe en indirecte kosten zoals die worden verwerkt onder de post Lasten verhuur en beheeractiviteiten en de 

post Overige directe operationele lasten in de winst-en-verliesrekening 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 HW Wonen 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 HW Wonen een terugkooprecht of -plicht kent, worden gewaardeerd op de WOZ-waarde onder aftrek van 

de korting. Een eventuele waardevermeerdering of -vermindering van de boekwaarde van de onroerende zaken op het 

moment van de herclassificatie wordt verantwoord in de winst-en-verliesrekening. De actuele waarde na eerste 

verwerking is de marktwaarde op basis van de regeling verkoop onder voorwaarden. 
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Voor de in de regeling overeengekomen overdrachtswaarde wordt aan de creditzijde van de balans onder de 

langlopende schulden een terugkoopverplichting opgenomen. Deze terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd 

in overeenstemming met de contractvoorwaarden en is een inschatting gebaseerd op de reële waardeontwikkeling van 

het achterliggend actief. De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd op het bedrag dat HW Wonen 

verschuldigd zou zijn indien op balansmoment het actief tegen de overeengekomen contractvoorwaarden teruggekocht 

zou moeten worden. Eventuele mutaties in deze verplichtingen worden in het resultaat verwerkt als ‘Niet-gerealiseerde 

waardeveranderingen vastgoedportefeuille’. 

 

Waardeveranderingen 

De waardeveranderingen in onroerende zaken verkocht onder voorwaarden worden rechtstreeks in de winst-en-

verliesrekening in de post niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden 

verantwoord. De waardeveranderingen inzake de terugkoopverplichting worden rechtstreeks in de winst-en-

verliesrekening in de post niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 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 boekwaarde van de onroerende zaken op het moment van de 
herclassificatie wordt verantwoord in de winst-en-verliesrekening. 

 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 

Classificatie 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 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 transactiekosten.  

Voor zover verkregen subsidies kwalificeren als investeringssubsidie worden deze in mindering gebracht op de 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de vastgoedbelegging.  

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 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 
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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. HW Wonen 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 

investeringen en herstructureringen.  

 

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 HW 

Wonen 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 waardeverminderingen.  

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 noodzakelijk voor het beoogde gebruik. De kostprijs van de activa die door HW 

Wonen 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 bedrijfsterreinen 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 buitengebruikstelling of bij afstoting. 

De afschrijvingstermijnen en gevolgde systematiek luiden als volgt:  
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HW Wonen bepaalt het af te schrijven bedrag zonder rekening te houden met een restwaarde. HW Wonen past de 

componentenbenadering 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 vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Indien waardering tegen 

nettovermogenswaarde niet kan plaatsvinden doordat de hiervoor benodigde informatie niet kan worden verkregen, 

wordt de deelneming gewaardeerd volgens het zichtbaar eigen vermogen. Bij de vaststelling of er sprake is van een 

deelneming waarin HW Wonen 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 HW Wonen 

gehanteerd. Indien de deelnemende rechtspersoon een actief of een passief overdraagt aan een deelneming die volgens 

de vermogensmutatiemethode wordt gewaardeerd, wordt de winst of het verlies voortvloeiend uit deze overdracht 

naar rato van het relatieve belang dat derden hebben in de deelnemingen verwerkt (proportionele resultaatbepaling). 

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 HW 

Wonen en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, worden geëlimineerd voor 

zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd. 

De niet gerealiseerde winst wordt geëlimineerd uit het resultaat van HW Wonen. Deze correctie wordt verwerkt door 

eliminatie op het resultaat deelneming en deze eliminatie in de balans in mindering te brengen op de waarde van de 

deelneming.  

HW Wonen 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 nettovermogenswaarde 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 cumulatieve niet 

verwerkte aandeel in het verlies is ingelopen. Wanneer HW Wonen 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 

HW Wonen ten behoeve van de deelneming.  

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
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Overige financiële vaste activa 

Vorderingen op niet-geconsolideerde 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 effectieverentemethode, 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 deelnemingen 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 onderhevig 

zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van 

het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet 

mogelijk is de realiseerbare waarde te schatten voor een individueel actief, wordt de realiseerbare 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 waardeverminderingsverlies 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 waardeverminderingsverlies. 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 voorbereiding, 

toezicht en directievoering, inclusief geactiveerde rente, dan wel lager verwachte opbrengstwaarde. 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 HW Wonen en koper is ondertekend 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 
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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 ontwikkeling bestemd voor de verkoop worden onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening als last 

verwerkt. 

 

Overige voorraden 

Voorraad materialen 

De voorraad materialen wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere opbrengstwaarde. Handelskortingen, 

rabatten en soortgelijke (te) ontvangen vergoedingen met betrekking tot de inkoop van voorraden worden in mindering 

gebracht op de verkrijgingsprijs 

Voorraad grond- en ontwikkelposities  

De voorraad grond- en ontwikkelposities wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs en bijkomende kosten. Op het 

moment dat grond- en ontwikkelposities daadwerkelijk 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 vastgoedbeleggingen vindt slechts plaats indien er sprake is van een 

wijziging van het gebruik of het beleid van HW Wonen 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 onroerende 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 

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 projectactiviteiten 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 winstneming op onderhanden projecten geschiedt naar rato van de 

verrichte prestaties bij de uitvoering van het werk (‘percentage of completion’-methode). De mate waarin 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. 
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Het resultaat van een aanneemcontract kan betrouwbaar 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 waarschijnlijk is dat de economische voordelen naar HW Wonen zullen toevloeien en 

de aan het onderhanden project toe te rekenen projectkosten duidelijk te onderscheiden zijn en op betrouwbare wijze 

te bepalen zijn. 

Indien het resultaat van een onderhanden project niet betrouwbaar kan worden ingeschat, worden de 

projectopbrengsten slechts verwerkt in de winst-en-verliesrekening tot het bedrag van de gemaakte projectkosten 

dat waarschijnlijk kan worden verhaald. De projectkosten worden verwerkt in de winst -en-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 

winst-en-verliesrekening vindt plaats als de prestaties in het project worden geleverd en zijn gerealiseerd. Verwachte 

verliezen op onderhanden projecten worden onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening 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 waardering. Liquide middelen die naar verwachting langer dan 12 maanden 

niet ter beschikking staan van HW Wonen, worden gerubriceerd als financiële vaste activa.  

 

Eigen vermogen 

Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als 

eigenvermogensinstrumenten, 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 economische 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-verliesrekening verantwoord als 

kosten of opbrengsten. 

 

Herwaarderingsreserve 

Een herwaarderingsreserve wordt gevormd op waarderingscomplexniveau 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 ongerealiseerde waardevermeerdering indien de marktwaarde van een 
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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 waarderingscomplexniveau 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 

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 HW Wonen 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 

HW Wonen 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 exploitatie), waarvoor in rechte afdwingbare verplichtingen dan wel feitelijke 

verplichtingen zijn aangegaan, wordt beoordeeld of en in hoeverre de investeringen kwalificeren 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 ontwikkeling 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 
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vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie en wordt voor het resterende bedrag een voorziening gevormd 

voor onrendabele investeringen en herstructureringen. 

Voornoemde verplichtingen worden in de jaarrekening verwerkt op het moment dat deze kunnen worden 

gekwalificeerd als ‘intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd’. Hiervan is sprake wanneer uitingen door HW 

Wonen zijn gedaan richting huurders, gemeenten en overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake 

investeringen in bestaande complexen en nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het besluit 

‘Definitief Ontwerp’ in het besluitvormingsproces van HW Wonen. 

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 verwerking van pensioenregelingen. 

 

Voorziening in verband met deelnemingen 

De voorziening in verband met deelnemingen heeft betrekking op deelnemingen met een negatieve 

nettovermogenswaarde. 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 Woondiensten 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 loopbaanontwikkelbudget 

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. 



 

JAARVERSLAG 2021 83 

 

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 overeenstemming met 

het huurbeleid van HW Wonen. Huuropbrengsten en vergoedingen ter stimulering van het sluiten van 

huurovereenkomsten worden lineair in de winst-en-verliesrekening 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) afgesloten 

servicecontracten worden verantwoord onder de lasten servicecontracten. 

 

Overheidsbijdragen 

Overheidsbijdragen worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke 

zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat HW Wonen zal voldoen aan de daaraan verbonden 

voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door HW Wonen gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten 

in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt. Subsidies ter 

compensatie van HW Wonen voor de kosten van een actief worden systematisch in de winst-en-verliesrekening 

opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief. 

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening van het jaar gebracht ten laste waarvan de 

gesubsidieerde bestedingen komen of waarin de opbrengsten zijn gederfd of het exploitatietekort zich heeft 

voorgedaan. De vooruit ontvangen bedragen (zowel kort- als langlopend) worden onder de overlopende passiva 

opgenomen. 

Een krediet afgesloten tegen een lagere rente dan marktrente, wordt als schuld in de balans opgenomen waarbij 
waardering plaatsvindt zoals vermeld onder de financiële instrumenten. Het verschil tussen het hogere ontvangen 
bedrag van het krediet en de boekwaarde bij eerste verwerking betreft het voordeel als gevolg van de lagere rente. Dit 
voordeel wordt verwerkt ten gunste van de winst-en-verliesrekening als overheidssubsidie. 

 

Verkregen ontwikkelingskredieten worden in mindering gebracht op de ontwikkelingskosten. Indien terugbetaling 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. De vooruitontvangen bedragen 
(zowel kort- als langlopend) worden onder de overlopende  
passiva opgenomen en worden systematisch in de winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur 
van het actief. 
 
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 winst-en-verliesrekening gebracht. 

 

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten 

Onder deze categorie worden de directe en indirecte kosten verantwoord die rechtstreeks zijn te relateren aan de 

verhuur- en beheeractiviteiten. Dit betreft onder andere lonen en salarissen voor personeel dat primair bezig is met de 

exploitatie van het vastgoed (bijvoorbeeld huurconsulenten/opzichters). De indirecte kosten worden met behulp van 
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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 toerekenbaarheid 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 activeerbare 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 VVE-bijdrage worden direct ten laste van de 

winst-en-verliesrekening gebracht. 

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.  

 

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 subcategorieën. 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 sub activiteiten 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 winst-en-verliesrekening 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). 
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Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille 

De boekwaarde van het verkochte vastgoed dient per verkoopdatum te worden verwerkt in de winst-en-

verliesrekening.  

Bij verkoop uit bestaand bezit betreft dit de marktwaarde 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 opbrengstwaarde op 

het moment van verkoop. 

 

Toegerekende organisatiekosten 

De toerekening van de indirecte kosten aan de onderscheiden onderdelen van de functionele winst-en-verliesrekening 

gebeurt op basis van verdeelsleutels. 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 winst-en-verliesrekening 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 HW Wonen. 

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-verliesrekening 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 doorbetalen 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 desbetreffende 

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 winst-en-verliesrekening 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 HW 

Wonen. 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 

rechtspersoon, 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 
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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 balansdatum opgebouwde aanspraken die voortvloeien uit toekomstige 

salarisverhogingen die per balansdatum reeds zijn toegezegd en die voor rekening van HW Wonen 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 plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet 

bestaan van additionele 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 werknemers. 

De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk 

zijn om de verplichtingen op 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 HW 

Wonen de beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het overschot naar HW Wonen zal 

toevloeien en de vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

 

Ontslagvergoedingen 

Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging van het dienstverband. Een 

uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als HW Wonen 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 ontslagvergoedingen worden 

gewaardeerd op basis van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen. 

 

Leasing 

HW Wonen kan operationele leasecontracten 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 HW Wonen optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd. Vergoedingen die 

worden ontvangen als stimulering voor het afsluiten van een overeenkomst worden verwerkt als een vermindering van 

de leasekosten over de leaseperiode. Leasebetalingen en vergoedingen inzake operationele leases worden lineair over 
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de leaseperiode ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht, tenzij een andere 

toerekeningsystematiek meer representatief 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 nieuwbouwprojecten. 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)waardeveranderingen die samenhangen met 

de balanspost vastgoed bestemd voor de verkoop. 

 

Overige organisatiekosten 

De ‘overige organisatiekosten’ zijn kosten die niet toe te rekenen zijn aan de (niet) primaire activiteiten. Dit zijn niet-

object gebonden kosten en algemene organisatiekosten. 

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. 

 

Leefbaarheid 

De hieronder verantwoorde kosten betreffen kosten van fysieke ingrepen, niet zijnde investeringen, die de leefbaarheid 

in buurten en wijken ten goede moeten komen. Tevens worden hieronder kosten van personeel verantwoord die zich 

specifiek met leefbaarheid bezighouden. 

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. 

 

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 
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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 toerekening 

van deze rentelast en de rentevergoeding over de lening is de effectieve rente die in de winst-en-verliesrekening wordt 

verwerkt. In de balans is (per saldo) de amortisatiewaarde van de schuld(en) verwerkt. De nog niet in de winst-en-

verliesrekening verwerkte bedragen van het agio en de al in de winst-en-verliesrekening verwerkte aflossingspremies 

worden verwerkt als verhoging van de schuld(en) waarop ze betrekking hebben. De nog niet in de winst-en-

verliesrekening 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 vervaardigingsprijs van een actief 

opgenomen, indien de aan die actiefpost verbonden toekomstige voordelen naar verwachting voldoende groot zullen 

zijn om de boekwaarde 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 verschuldigde 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 termijnbedragen van afnemers en uit hoofde ontvangen 

overheidssubsidies 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 winstbelastingen en latente 

belastingen. De belastingen worden in de winst-en-verliesrekening 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 tijdelijke verschillen. 

Voor belastbare tijdelijke verschillen wordt een voorziening 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 belastingvorderingen worden per iedere verslagdatum herzien en verlaagd voor zover het niet 

langer waarschijnlijk is dat het daarmee samenhangende belastingvoordeel zal worden gerealiseerd. 
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Voor belastbare tijdelijke verschillen inzake deelnemingen wordt een latente belastingverplichting opgenomen tenzij 

HW Wonen 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 deelnemingen 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 en 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 HW Wonen 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 HW Wonen 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 niet-geconsolideerde deelnemingen en tussen niet-geconsolideerde deelnemingen 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 en betaalde 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. 
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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 niet-beursgenoteerde 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. 

• 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 collateral 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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3.5 Toelichting op de balans (x € 1.000) 

 

1. Immateriële vaste activa 

Het verloop van de immateriële vaste activa is als volgt weer te geven:  

 

 
 

Het betreft hier de ontwikkelingskosten voor de overgang naar een nieuw ERP-systeem (Tobias365 van Aareon) per 1 

januari 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwikkelings- Totaal Totaal

kosten 31 december 31 december

2021 2020

Stand per 1 januari 

Aanschafprijs 0 0 0

Cummulatieve afschrijvingen en waardeveranderingen 0 0 0

Boekwaarde 0 0 0

Mutaties in het boekjaar

Investeringen 880 880 0

Desinvesteringen 0 0 0

Afschrijvingen 0 0 0

Waarderverminderingen 0 0 0

Overige mutaties 0 0 0

Totaal mutaties 880 880 0

Stand per 31 december 

Aanschafprijs 880 880 0

Cummulatieve afschrijvingen en waardeveranderingen 0 0 0

Boekwaarde 880 880 0
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2. Vastgoedbeleggingen 

2.1 DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 

De mutaties in de vastgoedbeleggingen zijn in het volgende schema samengevat:  

 

 
 

In de post DAEB-vastgoed in exploitatie zijn 8.914 (2020: 9.023) verhuureenheden opgenomen en in de post niet-DAEB 

zijn 1.231 (2020: 1.245) verhuureenheden opgenomen. De geschatte waarde gebaseerd op de meest recente WOZ-

beschikkingen van deze verhuureenheden bedraagt 1.934 miljoen euro (2020: 1.787 miljoen euro). 

 

Marktwaarde 

De actuele waarde van het DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie is gebaseerd op de marktwaarde zoals 

opgenomen in bijlage 2 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (‘Handboek modelmatig 

waarderen marktwaarde’). Hierbij heeft HW Wonen de full-versie gehanteerd. In het ‘Handboek modelmatig waarderen 

marktwaarde’ is opgenomen dat de full-versie de mogelijkheid biedt om op complexniveau, met ondersteuning van een 

externe taxateur tot een aannemelijke marktwaarde te komen. 
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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 hieraan ontstaat een schattingsonzekerheid; een bandbreedte 

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 vergelijkbare 

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 niet-DAEB-vastgoed. 

De waarderingscomplexen ten behoeve van de berekening van de marktwaarde zijn door middel van de volgende 

indeling bepaald:   

      

 

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

taxatiecyclus gehanteerd: 

In 2021 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 markttechnische 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 assurance rapport. 

De methoden, relevante veronderstellingen en disconteringsvoet die gehanteerd zijn voor woongelegenheden, 

bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed, parkeergelegenheden en intramuraal vastgoed zijn bepaald in het 

‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’. De full-versie maakt gebruik van vrijheidsgraden. 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 veronderstellingen 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)-methode gehanteerd. De volgende disconteringsvoeten zijn gemiddeld gehanteerd voor 

iedere categorie: 

 

 

 

Bouwjaar

   voor 1950

1950 - 1959

1960 - 1969

1970 - 1979

1980 - 1989

1990 - 1999

2000 - 2009

 vanaf 2010

Zorgvastgoed (intramutaal)

Locatie Type

Parkeerplaats

Garagebox

Bedrijfsonroerendgoed

Maatschappelijk onroerend goed

Kern

Wijk

EengezinswoningGemeente

Meergezinswoning

6,39%

7,15%

5,10%

6,83%

Woongelegenheden

Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed

Parkeergelegenheden

Zorgvastgoed
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De volgende relevante veronderstellingen worden gemaakt per categorie ten aanzien van de woningwaardering: 

 

 

 

De reikwijdte, aard en omvang van de aanpassingen zijn van toepassing op meerdere complexen, derhalve worden de 

gehanteerde vrijheidsgraden hierna schematisch op portefeuilleniveau toegelicht. Indien en voor zover op 

complexniveau is afgeweken van de vrijheidsgraden op portefeuilleniveau, dan wordt dit separaat toegelicht. De 

variabelen in de berekening zijn conform het waarderingshandboek gehanteerd met uitzondering van de volgende 

vrijheidsgraden: 

2022 2023 2024 2025 2026 e.v.

Doorexploitatiescenario

Instandhoudingsonderhoud per vhe - egw (gem.) € 1.777 € 1.777 € 1.777 € 1.777 € 1.777

Instandhoudingsonderhoud per vhe - mgw (gem.) € 1.502 € 1.502 € 1.502 € 1.502 € 1.502

Instandhoudingsonderhoud per vhe - standpl. (gem.) € 150 € 150 € 150 € 150 € 150

Uitpondscenario

Instandhoudingsonderhoud per vhe - egw (gem.) € 1.003 € 1.003 € 1.003 € 1.003 € 1.003

Instandhoudingsonderhoud per vhe - mgw (gem.) € 1.040 € 1.040 € 1.040 € 1.040 € 1.040

Instandhoudingsonderhoud 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

7,04% 7,04% 7,04% 7,04% 7,04%

7,58% 7,04% 7,04% 7,04% 7,04%
Disconteringsvoet - doorexploiteren 4,68% - 8,82% 4,68% - 8,82% 4,68% - 8,82% 4,68% - 8,82% 4,68% - 8,82%

Disconteringsvoet - uitponden 4,98% - 7,80% 4,98% - 7,80% 4,98% - 7,80% 4,98% - 7,80% 4,98% - 7,80%

2022 2023 2024 2025 2026 e.v.

1,80% 1,90% 1,90% 1,90% 2,00%

Disconteringsvoet - doorexploiteren 5,26% - 9,35% 5,26% - 9,35% 5,26% - 9,35% 5,26% - 9,35% 5,26% - 9,35%

Parameters woongelegenheden

Parameters bedrijfsmatig-, maatschappelijk- en zorg onroerend goed

Mutatiekans bij doorexploiteren (gem.)

Mutatiekans bij uitponden (gem.)

Markthuurstijging

2022 2023 2024 2025 2026 e.v.

Doorexploitatiescenario

Instandhoudingsonderhoud parkeerplaats per jaar € 84 € 84 € 84 € 84 € 84

Instandhoudingsonderhoud garagebox per jaar € 199 € 199 € 199 € 199 € 199

Uitpondscenario

Instandhoudingsonderhoud parkeerplaats per jaar € 49 € 49 € 49 € 49 € 49

Instandhoudingsonderhoud garagebox per jaar € 144 € 144 € 144 € 144 € 144

Disconteringsvoet - doorexploiteren 5,14% - 5,24% 5,14% - 5,24% 5,14% - 5,24% 5,14% - 5,24% 5,14% - 5,24%

Disconteringsvoet - uitponden 5,00% - 5,10% 5,00% - 5,10% 5,00% - 5,10% 5,00% - 5,10% 5,00% - 5,10%

Parameters parkeergelegenheden
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● Exit yield

● Mutatie- en verkoopkans

● Exit yield Deze vrijheidsgraad is toegepast. De taxateur acht een modelmatige eindwaardeberekening conform het Handboek niet 

realistisch. Door taxateur vastgestelde exit yields zijn als vrijheidsgraad gebruikt.

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 HW Wonen. Taxateur heeft op 

complexniveau referenties geraadpleegd, uit de NVM-database.

● Disconteringsvoet Deze vrijheidsgraad is toegepast. De taxateur acht een eigen inschatting beter passend bij de portefeuille van HW Wonen.

● Onderhoud

Deze vrijheidsgraad is toegepast. In beginsel geldt de historische mutatiegraad als uitgangspunt.

Deze vrijheidsgraad 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.

Deze vrijheidsgraad is wel toegepast. Toelichting taxateur: in een aantal 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.

Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur acht een inschatting van regulier onderhoud op basis van de 

Vastgoedtaxatiewijzer 2021 beter passend.

● Mutatie- en verkoopkans

Deze vrijheidsgraad is toegepast bij complex 760 aangezien hier erfpacht van toepassing is.

Voor parkeergelegenheden:

● Markthuur(stijging)

Voor woningen:

● Schematische vrijheid Deze vrijheidsgraad is toegepast; waarbij per BOG/MOG/ZOG type inschattingen gemaakt zijn voor respectievelijk de 

looptijd bij herziening en mutatiekans.

● Markthuur(stijging) Deze vrijheidgraad is toegepast. De taxateur heeft op complexniveau referenties geraadpleegd uit de NVM-database.

● 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 risico-inschatting gemaakt.

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 HW Wonen. Taxateur heeft op 

complexniveau referenties geraadpleegd, uit de NVM-database.

● Exploitatiescenario Deze vrijheidsgraad is toegepast, daar waar taxateur een van beide scenario's niet realistisch acht.

● Erfpacht

Zowel de leegwaarde als leegwaardestijging zijn als vrijheidsgraad gebruikt. De taxateur acht een eigen inschatting beter 

passend bij de portefeuille van HW Wonen. Taxateur heeft op complexniveau referenties geraadpleegd, uit de NVM-

database.

Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur is van mening dat de disconteringsvoet die tot stand komt op grond van de 

basisversie onvoldoende recht doet aan de afwijkende risicoprofielen van de complexen onderling, en heeft derhalve per 

complex een  inschatting gemaakt van de disconteringsvoet. 

Voor BOG / MOG / ZOG:

Deze vrijheidsgraad is toegepast. In beginsel geldt de historische mutatiegraad als uitgangspunt.

● Disconteringsvoet

● Onderhoud Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur acht een inschatting van regulier onderhoud op basis van de 

Vastgoedtaxatiewijzer 2021 beter passend.

● Leegwaarde(stijging)

● Leegwaarde(stijging)

● Disconteringsvoet

● 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 HW Wonen. Taxateur heeft op 

complexniveau referenties geraadpleegd, uit de NVM-database.



 

JAARVERSLAG 2021 96 

Overige mutaties 

Onder de posten 'Overboeking van DAEB naar niet-DAEB-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 2021 totaal 938 (2020: 1.005). Het aantal woningen dat naar verwachting komend jaar 

verkocht zal worden, bedraagt 9 gesplitst in 9 DAEB- en 0 niet-DAEB-woningen. De verwachte opbrengstwaarde van 

deze woningen bedraagt 1.902 duizend euro; de boekwaarde van deze woningen bedraagt 326 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 Waarborgfonds 

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 Deelneming 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 obligoverplichting is opgenomen onder de ‘Niet in de balans 

opgenomen rechten en verplichtingen’.  Het niet-DAEB-vastgoed in exploitatie is gefinancierd middels de verstrekte 

Herclassificaties 31 december 31 december

2021 2020

Saldo herclassificatie / herkwalificatie 1.902 4.380

Aantal verhuureenheden 9 26

Boek-/marktwaarde verhuureenheden 326 649

Effect op toename herwaarderingsreserve 1.576 3.131

Effect op afname herwaarderingsreserve 0 0

1.902 3.780

Effect op overige waardeverminderingen winst- en verliesrekening 0 0

Effect op overige waardevermeerderingen winst- en verliesrekening 0 0

1.902 3.780

Aantal verhuureenheden 0 3

Boek-/marktwaarde verhuureenheden 0 211

Effect op toename herwaarderingsreserve 0 389

Effect op afname herwaarderingsreserve 0 0

0 600

Effect op overige waardeverminderingen winst- en verliesrekening 0 0

Effect op overige waardevermeerderingen winst- en verliesrekening 0 0

0 600

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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startlening uit de DAEB-tak. 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 219 

miljoen euro.  

 

Beleidswaarde 

De beleidswaarde van de onroerende en roerende zaken in exploitatie gebaseerd bedraagt 826,0 miljoen euro (2020: 

710,0 miljoen euro); uitgesplitst in DAEB en niet-DAEB vastgoed respectievelijk 668,9 en 157,1 miljoen euro. Omvang 

van de vier afslagen van marktwaarde naar beleidswaarde:  

 

 
 

De voornaamste uitgangspunten (gemiddeld per woning teruggerekend) van de beleidswaarde luiden als volgt: 
 

 
 
Specificatie beleidswaarde (x 1 miljoen euro) 

  

Voor zover afwijkend voor de bepaling van de marktwaarde in verhuurde staat gehanteerde uitgangspunten, zijn de 

gehanteerde uitgangspunten voor de toekomstige exploitatie - zoals toegepast voor de bepaling van de beleidswaarde 

van de activa in exploitatie - afgeleid van de meerjarenbegroting (ontwikkeling streefhuur, onderhoudslasten en de 

lasten van verhuur & beheer) en geënt op de wettelijke voorschriften opgenomen in RTiV artikel 151. 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 onderstaande tabellen wordt aangegeven welk effect een positieve of negatieve aanpassing van deze 

uitgangspunten heeft op de beleidswaarde:  

 
 

DAEB Niet-DAEB Totaal Totaal

vastgoed vastgoed 31 december 31 december

2021 2020

Marktwaarde per 31 december 1.471.139 218.673 1.689.812 1.518.566

-47.258 9.765 -37.493 30.698

-480.504 -39.940 -520.444 -513.306 

-252.154 -28.432 -280.586 -288.924 

-22.350 -2.964 -25.314 -37.045 

Totaal afslagen -802.266 -61.571 -863.837 -808.577 

Beleidswaarde per 31 december 668.873 157.102 825.975 709.989

Afslag wegens beschikbaarheid (doorexploiteerscenario)

Afslag wegens betaalbaarheid (beleidshuur)

Afslag wegens kwaliteit (onderhoud)

Afslag wegens beheer (beheerkosten)

Ultimo 2021 Ultimo 2020

637 623

2.610 2.582

805 841

6,38 5,67

Streefhuur per maand (in € 1)

Beleidsonderhoudsnorm (in € 1)

Beleidsbeheernorm (in € 1)

Disconteringsvoet (in %)

Ultimo 2021 Ultimo 2020

669 557

157 153

826 710

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 -53.936 -16.152 -70.088 

€ 25 hoger 41.491 4.998 46.489

€ 100 hoger -27.033 -2.857 -29.890 

Disconteringsvoet

Streefhuur per maand

Lasten onderhoud en beheer per jaar
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2.2 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden  

Een overzicht van de onroerende zaken verkocht onder voorwaarde is in het volgende 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 9,5% in 2021 en 12,3% in 2020. Jaarlijks wordt er een actualisatie van de waarderingen doorgevoerd 

op basis van de meest recente WOZ-waarden gecorrigeerd met de NVM-Transactiecijfers over de periode tussen de 

peildatum voor de WOZ-waarde en 31 december van het boekjaar. Vanaf 2015 worden er overigens geen woningen 

meer onder een VoV-regeling overgedragen aan derden. De teruggekochte 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 11 doorverkocht (v.o.n.) en 1 woning is in exploitatie genomen en derhalve 

verantwoord onder de post "Vastgoed in exploitatie". Voor 7 woningen zijn de "Koopgarant"-voorwaarden afgekocht. 

 

 

 

 

 

 

Totaal Totaal

31 december 31 december

2021 2020

Stand per 1 januari

Contractprijs (verkochte woningen) 29.861 32.795

Cumulatieve waardeveranderingen 12.786 7.790

Boekwaarde 42.647 40.585

Mutaties in het boekjaar

Investeringen 0 0

Desinvesteringen

-Overboeking  naar vastgoed in exploitatie 0 0

-Overboeking naar vastgoed bestemd voor de verkoop -3.582 -2.934 

Waardeveranderingen 4.476 4.996

Saldo 894 2.062

Stand per 31 december

Contractprijs (verkochte woningen) 26.279 29.861

Cumulatieve waardeveranderingen 17.262 12.786

Boekwaarde 43.541 42.647

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden Totaal Totaal

31 december 31 december

2021 2020

Aantal verkochte eenheden 1 januari 218 235

Verkopen boekjaar 0 0

Terugkopen boekjaar -19 -17 

Aantal verkochte eenheden 31 december

199 218
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2.3 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 

Een overzicht van het vastgoed in ontwikkeling is in het volgende schema opgenomen: 

  

 

In het boekjaar werd ter zake vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de eigen exploitatie een bedrag van 265,2 duizend 

euro (2020: 476,9 duizend euro) aan bouwrente geactiveerd. Bij niet-specifiek gefinancierde nieuwbouwprojecten werd 

een gemiddelde rentevoet gehanteerd van 3,00 procent (2020: 3,00 procent).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal Totaal

31 december 31 december

2021 2020

Stand per 1 januari

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

Mutaties in het boekjaar

Investeringen 7.065 17.133

Desinvesteringen 0 0

Waardeveranderingen -5.407 23.856

Overboeking naar DAEB vastgoed in exploitatie -4.397 -43.534 

Overboeking naar niet-DAEB vastgoed in exploitatie 0 0

Saldo -2.739 -2.545 

Stand per 31 december

Aanschafprijs 13.157 10.489

Cumulatieve waardeverminderingen -20.962 -15.789 

Boekwaarde -7.805 -5.300 

Opgenomen in voorziening onrendabele investeringen

 en herstructureringen 8.786 9.020

Boekwaarde onder aftrek van voorziening 981 3.720
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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:  

 

 
 

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 respectievelijk financiële 

lease. De historische aanschafwaarde van de volledig afgeschreven onroerende en roerende zaken ten dienste van de 

exploitatie bedraagt 1.599 duizend euro per 31 december 2021 (2020: 1.251 duizend euro). 

 

4.   Financiële vaste activa 

De mutaties in de financiële vaste activa zijn in het volgende schema samengevat: 

 

Bedrijfs- Inventarissen Vervoer- Overige zaken Totaal Totaal

gebouwen en middelen 31 december 31 december

grond 2021 2020

Stand per 1 januari

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

Mutaties in het boekjaar

Investeringen 104 3 0 231 338 843

Buitengebruikstellingen en afstotingen 0 0 -29 -101 -130 -361 

Afschrijvingen -285 -43 -84 -294 -706 -714 

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 29 0 29 356

Saldo -181 -40 -84 -164 -469 124

Stand per 31 december

Cumulatieve verkrijgingsprijs 7.824 388 479 2.675 11.366 11.158

Cumulatieve afschrijvingen

  (inclusief bijzondere waardeverminderingen) -4.006 -311 -174 -2.073 -6.564 -5.887 

Boekwaarde 3.818 77 305 602 4.802 5.271

Deelnemingen Vorderingen op Latente Leningen u/g Totaal Totaal

maatschappijen belasting- 31 december 31 december

waarin wordt vorderingen 2021 2020

deelgenomen

Stand per 1 januari 0 750 2.866 77 3.693 4.482

Mutaties in het boekjaar

Aankopen, verstrekte leningen 0 0 0 0 0 0

Desinvesteringen 0 0 0 0 0 0

Vrijval / aflossingen 0 0 0 -4 -4 -3 

Waardeverminderingen 2 0 0 0 2 5

Terugneming van waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

Aandeel in resultaat deelnemingen -2 0 0 0 -2 -5 

Verrekenbare tijdelijke verschillen 0 0 720 0 720 -785 

Totaal mutaties 0 0 720 -4 716 -789 

Stand per 31 december 

Boekwaarden 0 750 3.586 73 4.409 3.693
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4.1 Deelnemingen

 
 

HW Wonen heeft een deelneming met een negatieve nettovermogenswaarde van 156 duizend euro (2020: 153 duizend 

euro). Deze wordt derhalve op nihil gewaardeerd. Ter hoogte van deze negatieve waarde is een voorziening getroffen. 

 

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 

herziene leningovereenkomst  loopt 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 activiteiten onderworpen aan vennootschapsbelasting. Tot 2008 was 

HW Wonen alleen voor haar commerciële activiteiten 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 2020 

en derhalve van toepassing op het jaar 2021. 

 

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 2,15 procent (2020 2,87 procent). 

  

Vastgoedbeleggingen in exploitatie 

HW Wonen voert in duurzaamheid haar beleid als toegelaten 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. 

Aandeel Resultaat Nettovermogens

2021 waarde per

31-12-2021

Ontwikkelingsmaatschappij Hoeksche Waard B.V. te Oud-Beijerland 100% -2 -156 

Latentie 

Afschrijvingen

Latentie (dis)agio 

Leningen

Totaal                    

31 december     

2021

Totaal                    

31 december     

2020

Stand per 1 januari 2.586 280 2.866 3.651

Mutaties in het boekjaar

Dotatie ten gunste van het resultaat 0 -17 -17 -837 

Vrijval ten laste van het resultaat 69 619 688 0

Saldering met latente belastingverplichting 49 0 49 52

Totaal mutaties 118 602 720 -785 

Stand per 31 december 2.704 882 3.586 2.866

Verrekenbare tijdelijke verschillen 2.704 882 3.586 2.866

Compensabele verliezen

Totaal latente belastingvordering(en) 2.704 882 3.586 2.866

Hiervan is kortlopend (<1 jaar) 254 636 890 439
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Afschrijvingspotentieel 

Daarnaast vindt waardering van het fiscaal afschrijvingspotentieel plaats. Dit afschrijvingspotentieel betreft het verschil 

tussen de fiscale waarde en de marktwaarde dat 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 verantwoord 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. 

 

In 2021 heeft HW Wonen een VSO gesloten met de Belastingdienst inzake de fiscale verwerking van de 

volkshuisvestelijke bijdrage in het kader van de leningruil met Vestia. Deze volkshuisvestelijke bijdrage van 4,8 miljoen 

euro kan HW Wonen in twee jaar ten laste van het fiscale resultaat brengen. Commercieel wordt de volkshuisvestelijke 

bijdrage in zijn geheel in aftrek genomen in 2021. Hierdoor ontstaat een tijdelijk verschil van nominaal 0,6 miljoen euro 

dat in 2022 weg valt. 

 

4.5 Leningen u/g 

Het betreft de volgende categorieën leningen:  

 
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. 

 

5. Voorraden 

5.1 Vastgoed bestemd voor verkoop 

 
           

Per ultimo 2021 zijn er totaal 938 (2020: 1.005) woningen verantwoord als bestaand vastgoed bestemd voor verkoop. 

De verwachting is dat 9 woningen met een marktwaarde van 1.902 duizend euro binnen een jaar worden verkocht. De 

verwachte bruto-opbrengst bedraagt 2.310 duizend euro.  

       

5.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop: 

 

31 december 31 december

2021 2020

Leningen derden 73 77

Totaal boekwaarde leningen u/g 73 77

31 december 31 december

2021 2020

Nieuwbouw; opgeleverde nieuwbouw beschikbaar voor verkoop 0 0

Bestaand bezit; leeg voor verkoop (overgeheveld vanuit vastgoedbeleggingen in exploitatie) 2.310 6.341

Terugkoop Koopgarant: beschikbaar voor doorverkoop 0 920

Boekwaarde per 31 december 2.310 7.261

31 december 31 december

2021 2020

Stand per 1 januari 2.097                     354                        

Betaalde kosten 101                        2.000                     

Overboeking van MVA in ontwikkeling -                              -                              

Overboeking naar onderhanden werk 3.652-                     448-                        

1.454-                     1.906                     

Dotatie / ontrekking voorziening voor verwachte verliezen 2.065                     191                        

Stand per 31 december 611                        2.097                     
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Dit betreffen koopwoningen die per 31 december 2021 in ontwikkeling zijn maar nog niet zijn verkocht. In de kostprijs 

van het vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop is ultimo 2021 voor een bedrag van 38,5 duizend euro (2020: 

92,3 duizend euro) aan rente geactiveerd met een rentevoet van 3,00 procent (2020: 3,00 procent).  

 

5.3 Overige voorraden

 
 

6. Onderhanden projecten

 

Dit betreffen koopwoningen die per 31 december 2021 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: 

 
 

In het boekjaar werd ter zake vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop en onderhanden werk een bedrag van 

22,5 duizend euro (2020: 16,9 duizend euro) aan bouwrente geactiveerd. Bij niet-specifiek gefinancierde 

nieuwbouwprojecten werd een gemiddelde rentevoet gehanteerd van 3,00 procent (2020: 3,00 procent).  

 

Van de op balansdatum openstaande onderhanden projecten bedraagt het cumulatief totaal van tot dan toe 

verantwoorde omzet 0,0 duizend euro (2020: 0,0 duizend euro). Het totaal van de ontvangen voorschotten bedraagt 

0,0 duizend euro (2020: 0,0 duizend miljoen euro). Er is geen sprake van ingehouden bedragen op betalingen van 

termijnfacturen (2020: 87,9 duizend euro). 

 

7. Vorderingen 

7.1 Huurdebiteuren

 
 

31 december 31 december

2021 2020

Onderhoudsmaterialen 19 21

Totaal overige voorraden 19 21

31 december 31 december

2021 2020

Stand per 1 januari -                              -                              

Betaalde kosten 911                        4-                             

Toegerekende winsten / verliezen 1.988-                     33                           

Gedeclareerde termijnen 2.575-                     324-                        

Overboeking naar voorraad verkoopwoningen -                              295                        

Overboeking van voorraad verkoopwoningen in ontwikkeling 3.652                     -                              

Gevormde voorziening te verwachten verliezen -                              -                              

-                              -                              

Gerealiseerde winst / verlies -                              -                              

Stand per 31 december -                              -                              

Uitgaven t/m Uitgaven Ontvangsten t/m Ontvangsten Resultaat t/m Resultaat

vorig boekjaar huidig boekjaar vorig boekjaar huidig boekjaar vorig boekjaar huidig boekjaar

Immanuel in 's-Gravendeel 2.439                                234                            -                              1.758                     0 915-                        

Dam fase II in Strijen 1.174                                674                            -                              783                        0 1.065-                     

Suze Groenwegstraat in Strijen 39                                      4                                -                              35                           0 8-                             

3.652                                912                            -                              2.576                     -                              1.988-                     

31 december 31 december

2021 2020

Huurdebiteuren 502                        548                        

Af: voorziening wegens oninbaarheid 128-                        107-                        

Totaal huurdebiteuren 374                        441                        
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De achterstand huurdebiteuren per eind 2021 is 0,67 procent van de netto jaarhuur (2020: 0,77 procent). Onder de 

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

         

7.2 Vorderingen op groepsmaatschappijen

 
 

Over de rekening-courant verhouding wordt geen rente in rekening gebracht. 

 

7.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen 

 
 

7.4 Overige vorderingen

     

De overige vorderingen 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 

gevormd. 

 

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

gevormd.   

 

 

9. Liquide middelen

 
 

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar. 

31 december 31 december

2021 2020

Ontwikkelingsmij Hoeksche Waard BV 28 28

31 december 31 december

2021 2020

Nog te vorderen BTW -                         -                         

Nog te vorderen vennootschapsbelasting 5.381                     359                        

5.381                     359                        

31 december 31 december

2021 2020

Nog te ontvangen depotbedragen notaris 8                             88                           

Huurvorderingen in het WSNP traject 4                             4                             

Overige contract gebonden vorderingen bewoners en vertrokken bewoners 78                           73                           

Overige niet contract gebonden vorderingen 11                           48                           

Af: voorziening wegens oninbaarheid 35-                           35-                           

Totaal overige vorderingen 66                           178                        

31 december 31 december

2021 2020

Niet vervallen rente u/g 1 2

PC privé project / fietsenplan 1 2

Vooruitbetaalde licentiekosten e.d. 14 37

Overige  184 69

Totaal overlopende activa 200 110

31 december 31 december

2021 2020

Rekening-courant banken 1.899                     1.058                     

Spaarrekeningen banken 0                             0                             

Totaal liquide middelen 1.899                     1.058                     
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10. Eigen vermogen 

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:  

 
 

 

Herwaarderingsreserve 

In de herwaarderingsreserve zijn de ongerealiseerde waardevermeerderingen van de onroerende zaken in exploitatie 

opgenomen. Er is sprake van een ongerealiseerde 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 

 

Wettelijke reserve  

De wettelijke reserve bestaat uit de wettelijke reserve voor geactiveerde ontwikkelingskosten. Voor geactiveerde 
ontwikkelingskosten is een wettelijke reserve gevormd ter grootte van de boekwaarde ervan, ten bedrage van 880 
duizend euro (2020: EUR 0). 
 

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021     

Het resultaat na belastingen over 2021 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 
2021 ad. 164.365 duizend euro ten gunste van de overige reserves te brengen. 
 

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020       

De jaarrekening 2020 is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen gehouden op 18 juni 2021. De 

vergadering heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel. 

      

Beleidswaarde       

Per 31 december 2021 is in totaal 977,1 miljoen euro aan ongerealiseerde herwaarderingen in het eigen vermogen 

begrepen (2020: 846,7 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 waarderingsgrondslag en daaruit 

afgeleide ministeriële besluiten geldend ten tijde van het opmaken van de jaarverslaggeving. 

 

Uitgaande van waardering tegen beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie is een bedrag van 864 miljoen euro 

(2020:  809 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 DAEB-bezit in exploitatie te realiseren zijn beperkt door wettelijke 

maatregelen en maatschappelijke ontwikkelingen zoals demografie en ontwikkeling van de behoefte aan sociale (DAEB) 

huurwoningen. Omdat de doelstelling van 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. 

Herwaarderings-

reserve

Wettelijke 

reserve

Overige    

reserves

Totaal

Stand per 1 januari 2020 759.641 0 352.652 1.112.293

Mutaties in het boekjaar 2020:

- Overboekingen 87.042 0 -87.042 0

- Resultaat bestemming 0 0 112.092 112.092

Stand per 1 januari 2021 846.683 0 377.702 1.224.385

Mutaties in het boekjaar 2021: 0

- Overboekingen 130.380 880 -131.260 0

- Resultaat bestemming 0 0 164.365 164.365

Stand per 31 december 2021 977.063 880 410.807 1.388.750
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Daarnaast zal bij mutatie van de woning slechts in uitzonderingssituaties de huur worden verhoogd tot de markthuur 

en zijn de werkelijke onderhouds- en beheerslasten hoger dan ingerekend in de marktwaarde, voortvloeiend uit de 

beoogde kwaliteit- en beheersituatie van de corporatie. 

 

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:  

  
 

Per ultimo 2021 zijn er nog 3 woningen in exploitatie die destijds zijn aangekocht waarbij een korting op de taxatieprijs 

is ingehouden waarna de voormalige eigenaren de betreffende woning 'om niet' mogen huren. 

 

12. Voorzieningen 

12.1 Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw en herstructureringen  

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

  

De voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw en herstructureringen betreft het per saldo verlieslatende 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 10.377 duizend euro (2020: 20.125 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:  

31 december 31 december

2021 2020

Stand per 1 januari 42 69

Mutaties in het boekjaar

Ontrekkingen in het boekjaar 0 0

Vervallen bijdrage -23 -29

Rentetoevoeging 1 2

Stand per 31 december 20 42

Toekomstige 

investeringen in 

bestaande 

complexen

Toekomstige 

investeringen in 

nieuwbouw-

projecten
31 december 31 december

2021 2020

Stand per 1 januari 20.441 9.021 29.462 21.154

Mutaties in het boekjaar

Toevoeging ten laste van het resultaat 12.642 4.865 17.507 14.580

Onttrekkingen -10.287 0 -10.287 -986 

Vrijval ten gunste van het resultaat -6.796 -5.099 -11.895 -5.286 

Totaal mutaties -4.441 -234 -4.675 8.308

Stand per 31 december 16.000 8.787 24.787 29.462
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De voorziening latente belastingverplichtingen is gevormd voor belastbare tijdelijke verschillen in de fiscale waardering 

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 49 duizend euro binnen een jaar verrekend kan worden 

(2020: 48 duizend euro). Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar noot 4.4 Latente belastingvorderingen. 

       

12.3 Overige voorzieningen       

Het verloop van de post overige voorzieningen is als volgt: 

 
 

Van de voorzieningen is een bedrag ad. 301 duizend euro (2020: 314 duizend euro) als een verplichting op lange termijn 

aan te merken. Het betreffen hier de voorzieningen met betrekking tot de te verrekenen (pro-rata) Btw-afdrachten en 

de voorziening jubileumuitkering/ loopbaanontwikkelingsbudget. 

 

Voorziening jubileumuitkering/loopbaanontwikkelingsbudget  

De jubileumvoorziening heeft betrekking op uitkeringen aan medewerkers op basis van de duur van het dienstverband. 

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, (2020: 3,00 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 15,9 duizend euro (2020: 29,6 duizend euro). Het bedrag van de voorziening 

dat naar verwachting na meer dan 5 jaar wordt afgewikkeld bedraagt 232,1 duizend euro (2020: 227,4 duizend euro). 

 

Een werknemer heeft conform de CAO Woondiensten per kalenderjaar recht op een individueel 

loopbaanontwikkelingsbudget 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 in verband met de negatieve nettovermogenswaarde een voorziening getroffen van 156 duizend euro 

(2020: 153 duizend euro). 

 

 

31 december 31 december

2021 2020

Stand per 1 januari 0 0

Mutaties in het boekjaar

Toevoeging ten laste van het resultaat 0 0

Vrijval ten gunste van het resultaat -49 -52 

Saldering met latente belastingvorderingen 49 52

Totaal mutaties 0 0

Stand per 31 december 0 0

pro-rata jubileum- negatief saldo 31 december 31 december

BTW-afdrachten uitkering / deelneming 2021 2020

ontwikkelings-

budget

Stand per 1 januari 4 340 153 497 465

Mutaties in het boekjaar

Toevoegingen ten laste van het resultaat 1 0 2 3 33

Vrijval ten gunste van het resultaat 0 -28 0 -28 -1 

Oprenting en verandering discontovoet 0 0 0 0 0

Totaal mutaties 1 -28 2 -25 32

Stand per 31 december 5 312 155 472 497
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13. Langlopende schulden 

13.1 en 13.2: Leningen overheid en kredietinstellingen 

 

 
Overige mutaties:  

Het betreft hier de agio met betrekking tot de verstrekte lening in het kader van de ‘Leningruil Vestia’.  

 

De leningenportefeuille bestaat uit de volgen soorten leningen: 

  
 

Het gewogen gemiddelde rentepercentage van de leningenportefeuille, zonder het effect van afgeleide financiële rente-

instrumenten, bedraagt 2,11% (2020: 2,53%). 

 

Van de opgenomen vastrentende leningen is de gewogen gemiddelde rente 2,23% (2020: 2,67%). 

 

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 

liquiditeitsopslag 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 Renterisico van de toelichting Financiële instrumenten. 

 

Drie variabel rentende leningen (roll-over leningen) met een variabel rentepercentage gelijk aan de 1-maands 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. 

 

Schulden / Schulden Totaal Totaal

leningen krediet- 31 december 31 december

overheid instellingen 2021 2020

Stand per 1 januari 0 277.754 277.754 267.213

- Nieuw opgenomen leningen 0 41.088 41.088 45.000

- Mutatie variabele roll-overleningen 0 -4.000 -4.000 -8.000 

 -Aflossingen 0 -27.481 -27.481 -26.459 

- Overige mutaties 0 4.798 4.798 0

Saldo 0 292.159 292.159 277.754

Marktwaarde per 31 december 0 372.286 372.286 387.538

Schulden / leningen overheid en schulden aan kredietinstellingen 0 292.159 292.159 277.754

Af: Aflossingsverplichting komend jaar 0 6.117 6.117 22.126

Stand per 31 december 0 286.042 286.042 255.628

Schulden / Schulden Totaal Totaal

leningen krediet- 31 december 31 december

overheid instellingen 2021 2020

- Looptijd tussen een en vijf jaar 0 33.627 33.627 28.554

- Looptijd langer dan vijf jaar 0 252.416 252.416 227.074

0 286.042 286.042 255.628

Schulden / Schulden Totaal Totaal

leningen krediet- 31 december 31 december

overheid instellingen 2021 2020

- Vastrentende leningen 0 264.361 264.361 250.754

- Variabel rentende leningen 0 8.000 8.000 12.000

- Basisrenteleningen 0 15.000 15.000 15.000

- Agio leningruil Vestia 0 4.798 4.798 0

0 292.159 292.159 277.754
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In de schulden aan kredietinstellingen zijn ultimo 2021 vier leningen met een variabele hoofdsom opgenomen ter 

grootte van 8 miljoen euro (2020: 12 miljoen euro). Het maximaal op te nemen bedrag voor deze leningen samen 

bedraagt 20 miljoen euro (2020: 20 miljoen euro). 

 

Borging door Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

Het totaal van door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw geborgde leningen bedraagt 282,3 miljoen euro (2020: 

272,0 miljoen euro). 

 

In het boekjaar hebben drie renteconversies plaatsgevonden: 

 
 

Looptijd 

De gewogen gemiddelde looptijd van de leningenportefeuille bedraagt ultimo 2021 17,3 jaar (2020: 15,7 jaar). 

 
 

 

13.4 Terugkoopverplichting woningen verkocht onder voorwaarden

 

HW Wonen heeft ultimo 2021 uit hoofde van de regeling Koopgarant een terugkoopverplichting inzake 199 woningen 

(2020: 218 woningen). De terugkoopverplichting betreft de terugkoopverplichting van onroerende zaken die onder een 

regeling Verkoop onder Voorwaarden zijn overgedragen aan derden. De terugkoopverplichting wordt jaarlijks 

gewaardeerd en getoetst aan de bij overdracht ontstane verplichting. Bij de jaarlijkse toetsing van de 

Geldgever Restant hoofdsom Restant looptijd Datum aanpassing Percentage      

oud

Percentage 

nieuw

BNG Bank € 817.150 10 1-4-2021 4,210% 0,050%

BNG Bank € 3.380.653 10 1-10-2021 4,990% -0,050%

BNG Bank € 1.230.382 11 30-12-2021 3,950% 0,320%

Soort lening

aantal bedrag aantal bedrag

Annuïtair 0 0 36 31.843

Fixe 0 0 38 232.518

Roll-Over 0 0 4 8.000

Basisrente 0 0 2 15.000

Leningruil Vestia 0 0 1 4.798

Totaal 0 0 81 292.159

KredietinstellingenOverheden

31 december 31 december

2021 2020

Saldo per 1 januari

Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht 30.382 33.207

Herwaarderingen 9.913 5.948

Boekwaarde per 1 januari 40.295 39.155

Mutaties in het boekjaar:

- Verminderingen als gevolg van terugkoop -3.369 -2.825

- waardemutatie terugkoopverplichting 3.586 3.965

Totaal mutaties boekjaar 217 1.140

Vervaardigingsprijs/ Reële waarde op moment verkoop 27.013 30.382

Herwaarderingen 13.499 9.913

Boekwaarde per 31 december 40.512 40.295
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terugkoopverplichting wordt rekening gehouden met de waardeontwikkelingen van onroerende zaken en specifieke 

contractvoorwaarden met derden. 

 

Vanaf 2015 worden er geen woningen meer onder een VOV-regeling overgedragen aan derden. De teruggekochte 

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 8,2 procent (2020: 10,1 procent), stijgt de 

terugkoopverlichting in 2021 met 3.586 duizend euro (2020: 3.965 duizend euro). 

 

   

14. Kortlopende schulden              

Deze post is als volgt samengesteld: 

  
 

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 2021 

5 miljoen euro (2020: 5 miljoen euro) en de rente 1-maands Euribor + 150 basispunten.   

  

14.4  Belastingen en premies sociale verzekeringen 

 
 

31 december 31 december

2021 2020

14.1 Schulden aan overheid 0 0

14.2 Schulden aan kredietinstellingen 6.117 22.126

14.3 Schulden aan leveranciers en handelskredieten 1 4.806

14.4 Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.049 1.315

14.5 Onderhanden projecten 0 0

14.6 Overlopende passiva 7.564 6.895

Totaal  14.731 35.142

31 december 31 december

2021 2020

- Kortlopend deel langlopende schulden 0 0

Totaal 0 0

31 december 31 december

2021 2020

- Bankkrediet 0 0

- Kortlopend deel langlopende schulden 6.117 22.126

Totaal 6.117 22.126

31 december 31 december

2021 2020

- Omzetbelasting 885 1.121

- Loonheffing 168 198

- Pensioenpremies -4 -4

- Vennootschapsbelasting 0 0

Totaal 1.049 1.315
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14.5 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.  

 

14.6 De overlopende passiva zijn als volgt te specificeren: 

  

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. De nog te ontvangen facturen betreffen 

de kosten die ten laste komen van het boekjaar 2021, voor deze facturen was het in verband met de overgang naar ons 

nieuwe ERP-systeem niet meer mogelijke om deze tijdig in het oude ERP-systeem te verwerken. 

 

Financiële instrumenten 

HW Wonen maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die HW Wonen 

blootstelt aan markt-, valuta-, rente-, kasstroom-, krediet- en liquiditeitsrisico. Om deze risico’s te beheersen heeft HW 

Wonen 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 HW Wonen te beperken. 

HW Wonen zette in het verleden afgeleide financiële instrumenten in, zijnde interest rate swaps om risico’s te 

beheersen. De laatste renteswap loopt medio 2022 af. Afgeleide instrumenten worden niet ingezet voor 

handelsdoeleinden. 

 

Kredietrisico  

HW Wonen loopt kredietrisico over leningen en vorderingen opgenomen onder financiële vaste activa, handels- en 

overige vorderingen en liquide middelen. Het maximale kredietrisico dat HW Wonen loopt bedraagt 3,4 miljoen euro 

(2020: 2,6 miljoen euro) en bestaat uit de volgende posten: 

31 december 31 december

2021 2020

Stand per 1 januari -                              153                        

Gedeclareerde termijnen -                              205                        

Verkopen boekjaar -                              162-                        

Betaalde kosten -                              43-                           

Overboeking naar voorraad verkoopwoningen -                              153-                        

Overboeking van voorraad verkoopwoningen in ontwikkeling -                              -                              

Gevormde voorziening -                              -                              

-                              -                              

Gerealiseerde winst / verlies -                              -                              

Stand per 31 december -                              -                              

31 december 31 december

2021 2020

- niet vervallen rente o/g 2.627 3.195

- vooruit ontvangen huren 535 847

- te verrekenen stook- en servicekosten 735 420

- waarborgsommen 79 73

- niet opgenomen verlofdagen 354 299

- overig; nog te ontvangen facturen 3.233 2.060

Totaal 7.563 6.894
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Het totaal aan huurvorderingen dat achterstallig is, bedraagt 502 duizend euro. Hiervoor is een waardeverminderingen 

getroffen van 128 duizend euro (2020: 548 duizend euro respectievelijk 107 duizend euro). 

De vorderingen op de deelneming Ontwikkelingsmaatschappij Hoeksche Waard B.V. bedraagt 750 duizend euro 
langlopend en 28 duizend euro kortlopend. 

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 HW Wonen risico ten aanzien van de 

toekomstige kasstromen. Met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt HW Wonen risico’s over de 

marktwaarde. Met betrekking tot bepaalde variabel rentende schulden heeft HW Wonen rentederivaten afgesloten, 

waarbij de variabele rente wordt omgezet naar een vaste rente. 

Het rente- en looptijdenbeleid van HW Wonen is erop gericht om het renterisico van de lening portefeuille van het 

lopende boekjaar onder de gehanteerde 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 2020

Liquide middelen 1.899 1.058

Leningen u/g 73 77

Overige vorderingen 268 288

Huurdebiteuren 374 441

Vorderingen op deelnemingen 778 778

3.392 2.642
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Op basis van de huidige leningenportefeuille en meerjarenbegroting 2022 – 2031 ziet het verwachte renterisico er als 

volgt uit: 

 

 
 

HW Wonen loopt renterisico als gevolg van volatiliteit van variabel rentende leningen en als gevolg van herfinanciering 
van vastrentende leningen. Dit kan als volgt worden weergegeven (excl. agio Vestia lening): 

Restant looptijd leningen (x 1.000 euro)  

 

 

Valutarisico 

HW Wonen is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valutarisico’s. 

 

Prijsrisico 

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

 

Liquiditeitsrisico 

HW Wonen bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. Het management ziet 

erop toe dat voor HW Wonen steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te kunnen 

voldoen en dat tevens voldoende financiële ruimte onder de beschikbare faciliteiten 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 financiële 

instrumenten, te weten renteswaps. Renteswaps zijn aangegaan ter dekking van het renterisico op variabel rentende 

leningen.  

2021 2020

     < 1 jaar 5.529 22.126

  1 - 3 jaar 12.968 19.291

  3 - 5 jaar 16.449 22.263

5 - 10 jaar 43.271 115.814

   >10 jaar 209.144 98.260

287.361 277.754
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Concentratie liquiditeitsrisico 

HW Wonen zorgt voor diversificatie van de liquiditeitsbronnen en het behoud van toegang bij meerdere banken en 
andere financiële instellingen waar liquiditeiten kunnen worden verkregen en besteedt aandacht aan de gevolgen van 
het wegvallen van deze financieringsbronnen. De partijen waarbij leningen zijn afgesloten bestaan uit de volgende 
instellingen: 

 

 

Uit bovenstaande opstelling blijkt dat het liquiditeitsrisico 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. Aandeelhouders 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 hoogheemraadschap. 
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 HW Wonen over de volgende kredietruimte: een niet door zakelijke zekerheid 
gedekt rekening-courantkrediet van 5 miljoen euro (2020: 5 miljoen euro). De te betalen rente bedraagt Euribor plus 
150 basispunten. Over het niet getrokken gedeelte van de kredietfaciliteit wordt een bereidstellingprovisie van 25 
basispunten op jaarbasis in rekening gebracht (2020: 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 rente-instrumenten 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 

rentederivaten (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 Jaarverslaggeving 

in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en RJ-uitingen. 

2021 2020

BNG Bank 175.539 171.674

NWB Bank 64.822 58.954

Aegon 15.000 15.000

SRLEV 10.000 10.000

Achmea 10.000 10.000

NN Investment 7.000 7.000

Süddeutsche KV 5.000 5.000

ASR 0 126

287.361 277.754
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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 rentebetalingen van de afgesloten leningen afgedekt door 

rentederivaten. Per ultimo 2021 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 hedging-instrument (het rentederivaat) en de hedged items 

onderliggend aan de af te dekken rentebetalingen (de roll-over leningen) wordt tegen kostprijs op de balans opgenomen 

en gewaardeerd. Een eventuele hedge-ineffectiviteit wordt in de winst-en-verliesrekening 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 instrumenten wordt bepaald aan de hand van de 

biedprijs. De reële waarde van niet-beursgenoteerde 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. 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 liquiditeitsrisico 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 liquiditeitsopslagen. 

 

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 

Investeringsverplichtingen 

De niet uit de balans blijkende verplichtingen voor nieuwbouw en verbetering van woningen bedragen circa 25,9 miljoen 

euro exclusief btw (2020: 26,9 miljoen euro). 

 

Obligo Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

Gebaseerd op artikel 18 van het Reglement van Deelneming van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 
hebben toegelaten instellingen een obligoverplichting naar het WSW. De verplichting is voorwaardelijk. Dit obligo is 
opeisbaar indien het totale risicovermogen van het WSW onder het garantieniveau (0,25 procent van het geborgd 
schuldrestant) daalt. De obligoverplichting bestaat uit het jaarlijks obligo en het gecommitteerd obligo. De maximale 
netto omvang van het jaarlijks obligo is vastgesteld op 0,25 procent van het schuldrestant per 31 december van het 
laatst verstreken kalenderjaar. Bij het huidige tarief van 25 procent vennootschapsbelasting resulteert dit in een 
maximale omvang van het jaarlijks obligo van 0,3333 procent bruto. De jaarlijkse obligoheffing wordt verantwoord 
onder de rentelasten en soortgelijke kosten. Wanneer het jaarlijks obligo onvoldoende is om het risicovermogen aan te 
vullen doet het WSW een beroep op het gecommitteerd obligo. Het gecommitteerd obligo stellen de deelnemers zeker 
door middel van een obligolening. De obligolening is een door het WSW geborgde variabele hoofdsomlening die 
deelnemer aangaat met een geldgever en waarvan na trekking de gelden rechtstreeks worden gestort op een daartoe 
aangewezen rekening van het WSW. De obligolening weegt voor de totale hoofdsom mee in de dekkingsratio en 
onderpandsratio van de deelnemer. Jaarlijks stelt het WSW de omvang van het gecommitteerd obligo vast op basis van 
het schuldrestant per 31 december van het laatst verstreken kalenderjaar. Indien nodig verzoekt het WSW de 

Geldgever Bedrag                                        

(x 1 miljoen euro)

Ingangsdatum Einddatum Rente Vast Rente 

Variabel

Waarde 31-12-2021       

(x 1 miljoen euro)

Rabobank 5,0 1 juni 2012 1 juni 2022 3,97% 6m Eur +0% -0,2 
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deelnemer vervolgens om de hoogte van de obligolening hierop aan te passen. Wanneer het WSW een beroep doet op 
het gecommitteerd obligo heeft de deelnemer - naast een trekking op de obligolening - de mogelijkheid om aan dit 
verzoek te voldoen door storting van liquide middelen dan wel een combinatie van beide. HW Wonen heeft ultimo 2021 
7,151 miljoen euro aan obligolening (met variabele hoofdsom) aangetrokken. Ultimo 2021 is geen bedrag of op de 
lening getrokken noch heeft storting van liquide middelen plaatsgevonden. De jaarlijkse obligoverplichting uit hoofde 
van geborgde leningen door de borgsteller bedraagt ultimo 2021 0,68 miljoen euro. In totaal dus 7,83 miljoen euro 
(2020: 10,6 miljoen euro).  

 

Obligo Woningborg 

Woningborg-deelnemers hebben naar de Woningborg N.V. aan de hand van de stand van aangemelde plannen een 

zogeheten obligoverplichting. Per 31 december 2021 zijn bij Woningborg N.V. geen plannen aangemeld. Het obligo is 

daarom nihil (2020: 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 herfinancieren van leningen. Voor deze borging van leningen verlangt 

het WSW van Stichting HW Wonen een zekerstelling dat Stichting 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 2021 een onherroepelijke volmacht verleend op het DAEB vastgoed voor de 

vestiging van het recht van hypotheek en pand, in lijn met 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 800 miljoen euro (te vermeerderen met rente, boete en 

kosten begroot op 20% van dit bedrag derhalve in totaal ten belope van 960 miljoen euro). 

 

Leaseverplichting 

HW Wonen kan financiële en operationele leasecontracten 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 HW Wonen optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd. Vergoedingen die 
worden ontvangen als stimulering voor het afsluiten van een overeenkomst 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 winst-en-verliesrekening gebracht, tenzij een andere 
toerekeningsystematiek meer representatief is voor het patroon van de met het leaseobject te verkrijgen voordelen. 

Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan ter zake van operationele leasing.  De resterende 
looptijd kan als volgt worden gespecificeerd: 

Leaseverplichtingen (x 1.000 euro)  

 

De operationele-leaseobjecten betreft kantoorapparatuur (kopieerapparaten/printers) en sinds 2021 tevens een 
bedrijfsauto. 

 

2021 2020

     < 1 jaar 51 44

  1 - 5 jaar 96 112

    > 5 jaar 0 0

147 156
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Erfpachtverplichtingen  

Een deel van de onroerende goederen is gebouwd op grond met erfpachtverplichtingen. Het jaarlijkse bedrag aan 
canonverplichtingen bedraagt 10 duizend euro. De canonverplichtingen lopen jaarlijks. 

 

 

Terugkoopplichten en terugkooprechten   

Ultimo 2021 heeft HW Wonen de volgende terugkoopplichten en terugkooprechten die kwalificeren als een 
verkooptransactie:  

 

 

1) Slimmer Kopen 
In ’s-Gravendeel zijn in het verleden 10 woningen verkocht onder ‘Slimmer Kopen’- voorwaarden. Anders dan bij de 
Koopgarant-variant geldt hier voor ons geen terugkoopplicht, maar een terugkooprecht. De korting die op deze 
woningen is verstrekt bedraagt 446 duizend euro. In 2021 zijn geen woningen teruggekocht en weer doorverkocht, 
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 aansprakelijk. 

 

Bijdrageheffing kosten Autoriteit woningcorporaties (Aw) 

In artikel 61c van de Woningwet is bepaald dat toegelaten 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 WOZ-waarde (beide) op 31 december van het voorafgaande jaar. 

In de bijlage bij brief Bijdrageheffing Aw 2021 heeft de minister aangegeven dat de bijdrage voor alle toegelaten 
instellingen in de kosten van de Autoriteit Woningcorporaties 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 WOZ-
waarde van de woongelegenheden in eigendom van de corporatie en haar dochtermaatschappijen. 

 

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 toegelaten 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 vastgesteld. De verdeling van de bijdrage 

2021 2020

Niet langer dan 1 jaar 10 9

10 9

2021 2020

Koopgarant (zie onroerende zaken V.o.V.) 199 218

Slimmer Kopen¹ 7 7

206 225
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over de toegelaten instellingen wordt gedaan aan de hand van de door hen ingediende dVi over het voorgaande 

verslagjaar. Voor 2021 heeft de minister van BZK  de totale bijdrage vastgesteld op nihil (2020: nihil). 

 

Verhuurderheffing 

De verhuurderheffing wordt berekend over de totale WOZ-waarde van de huurwoningen tot de huurtoeslaggrens (tot 
752,33 euro per maand), verminderd met 50x de gemiddelde WOZ waarde van de woningen. Rijksmonumenten worden 
vrijgesteld van deze berekening. De WOZ-waarde per object was voor de berekening van de heffing 2021 gemaximeerd 
op 315 duizend euro. Deze grens wordt jaarlijks geïndexeerd. Het tarief in 2021 bedroeg 0,526 procent en bedraagt in 
2022 0,332 procent. De daling in het tarief heeft als doel de woningcorporaties tegemoet te komen voor de 
huurbevriezing en compensatie te bieden voor de aanscherping van renteaftrekbeperking. In combinatie met de 
verlaging van de verhuurderheffing in 2022 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met 
Aedes afspraken gemaakt over de inzet van de extra investeringsruimte. De afspraken gaan over het uitfaseren van alle 
sociale huurwoningen met een slecht energielabel (E, F, G), de bouw van meer sociale huurwoningen en de bouw van 
tijdelijke- flexwoningen, geclusterde woonvormen voor ouderen en het ombouwen van panden naar woningen. 

 

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 Ontwikkelingsmaatschappij Hoeksche Waard B.V. Op deze B.V. bestaat een 

vordering uit hoofde van een verstrekte lening. Deze B.V. vormt met Assink Vastgoed Projectontwikkeling B.V. een 

vennootschap onder firma, genaamd VOF Union-Assink. 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.  

 

3.6 Toelichting op de functionele winst- en verliesrekening (x € 1.000) 
 

15. Huuropbrengsten 

  
 

Waarvan huuropbrengsten DAEB vastgoed in exploitatie 

  
 

Waarvan huuropbrengsten niet-DAEB vastgoed in exploitatie 

  

2021 2020

Nettohuur 72.340 70.868

Af: huurderving wegens leegstand -246 -250

     huurderving wegens oninbaarheid -2 -79

72.092 70.539

2021 2020

Nettohuur 62.725 61.372

Af: huurderving wegens leegstand -204 -184

     huurderving wegens oninbaarheid 0 -51

62.521 61.137

2021 2020

Nettohuur 9.615 9.496

Af: huurderving wegens leegstand -42 -66

     huurderving wegens oninbaarheid -2 -28

9.571 9.402
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De te ontvangen netto huur is gewijzigd als gevolg van 

   
 
Alle huuropbrengsten zijn gerealiseerd in Nederland. De gemiddelde verhoging van de nettohuur over 2021 die HW Wonen heeft 

doorgevoerd is 0,11 procent (2020: 2,42 procent).  

 

Vanaf 2017 geldt de nieuwe methode voor de huursombenadering. 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 2021 is 1,6% (2020: 1,4%). Het maximale huursomstijgingspercentage voor woningcorporaties bedraagt over 2021 

dus 2,6% (2020: 2,4%).  

 

Uitvoering gevend aan de motie Beckerman c.s. van de Tweede Kamer is door de minister besloten dat de huren in de gehele sociale 

secter (alle lopende gereguleerde huurcontracten) worden bevroren. De maximale jaarlijkse huurverhoging per 1 juli 2021 heeft 

derhalve 0,00% bedragen. Met instemming van het Huurdersplatform Hoeksche Waard zijn voor huurders die niet in aanmerking 

kwamen voor deze huurbevriezing de volgende percentages doorgevoerd voor de huurverhoging per 1 juli: 

 

 
  

 

De geografische onderverdeling van de netto-huuropbrengsten kan als volgt worden weergegeven: 

  
 

De huurderving wegens leegstand is als volgt te specificeren: 

  
 

De huurderving over het boekjaar bedraagt 0,34 procent (2020: 0,35 procent) van de nettojaarhuur. De achterstand huurdebiteuren 

per eind 2021 is 0,69 procent van de nettojaarhuur (2020: 0,77 procent). 

2021 2020

Jaarhuur (zonder aanpassingen) 70.868 69.736

-     verhoging wegens algemene huurverhoging en wegens woningverbetering 1.207 925

-     eenmalige huurverlaging 2021 -265 0

-     huuraanpassing intramuraal zorgvastgoed 90 51

-     het in exploitatie komen van nieuwe woningen en woongebouwen 762 441

-     huurharmonisatie 266 283

-     verkoop van woningen -381 -361

-     sloop van woningen -231 -164

-     huurverlaging i.v.m. verhuurbaarheid bedrijfsonroerendgoed 24 -43

-     correctie BTW garages 0

72.340 70.868

Doelgroep Huurverhoging

Huurders van een sociale huurwoning met een inkomen tot en met € 44.655 0,00%

   (netto huur wordt afgetopt op streefhuur en de rekenhuur op de liberalisatiegrens)

Huurders van een sociale huurwoning met een inkomen boven € 44.655 0,00%

1,40%Huurders van een woning in de vrije sector met een geliberaliseerd huurcontract (niet 

inkomensafhankelijk verhoogd)

2021 2020

Gemeente Hoeksche Waard 71.930 70.453

Gemeenten Dordrecht / Zwijndrecht / Rotterdam 410 415

72.340 70.868

2021 2020

- frictieleegstand 8 16

- mutatie onderhoud 120 200

- te verkopen woningen 0 0

- projecten / renovaties 61 48

- niet woningen 35 25

- overig 22 -39

246 250
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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 servicedienst) zijn te verdelen in: 

  
 

2021 2020

Te ontvangen vergoeding inzake leveringen en diensten 1.415 1.799

Af: Derving wegens leegstand en oninbaarheid -41 -22

1.374 1.777

2021 2020

Gas, water, elektra en schoonmaken 1.440 1.685

Warmtebemetering 25 24

Overige kosten 30 68

Onderhoudskosten t.l.v.levering goederen en diensten 0 0

Glasverzekering 44 56

Totaal 1.539 1.833

2021 2020

Toegerekende personeelskosten 2.456 2.416

Toegerekende overige organisatiekosten 1.827 1.755

Toegerekende afschrijvingen 295 283

Totaal 4.578 4.454

2021 2020

Onderhoudsuitgaven (niet cyclisch) 6.717 6.607

Onderhoudsuitgaven (cyclisch) 12.265 11.343

Totaal onderhoudslasten 18.982 17.950

Toegerekende personeelskosten 2.125 2.175

Toegerekende overige organisatiekosten 1.643 1.810

Toegerekende afschrijvingen 242 255

Totaal lasten onderhoudsactiviteiten 22.992 22.190

Lasten onderhoudsactiviteiten DAEB-vastgoed in exploitatie 19.746 20.005

Lasten onderhoudsactiviteiten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 3.246 2.185

Totaal lasten onderhoudsactiviteiten 22.992 22.190

2021 2020

Mutatie-onderhoud 1.598 2.034

Klachtenonderhoud 3.042 2.893

Contractonderhoud 2.077 1.680

Planmatig onderhoud per woning 2.837 2.318

Planmatig onderhoud per complex 8.711 8.433

Onderhoudsdeel VvE-bijdrage 717 592

Totaal 18.982 17.950
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20. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 

 
21. Nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling  

  
 

2021 2020

OZB 1.633 1.595

Waterschapsbelasting 754 694

Rioolheffing 947 701

Verhuurderheffing 7.291 7.842

Verzekeringskosten 219 199

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 683 630

Totaal 11.527 11.661

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling

2021 2020

Bruto-opbrengst verkopen nieuwbouw 9.284 2.383

Af: verleende korting op taxatieprijs

     verleende Koopgarantkortingen 0 0

Netto-opbrengst verkopen bestaand bezit 9.284 2.383

     reeds gerealiseerd verlies voorgaand boekjaar 0 0

     voorziening 0 -1.011

Verkoopresultaat nieuwbouw 9.284 1.372

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling

2021 2020

Af: stichtingskosten 9.142 1.408

     verkoopkosten 0 0

Totaal lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling 9.142 1.408

Toegerekende kosten verkocht vastgoed in ontwikkeling

2021 2020

Lonen en salarissen 38 46

Overige organisatiekosten 15 22

Toegerekende afschrijvingen 3 4

Financieringskosten 0 0

Totaal 56 72
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22. Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 

 

  

2021 2020

Bruto-opbrengst verkopen bestaand bezit 15.147 9.115

Af: verleende korting op taxatieprijs 0 0

     verleende Koopgarantkortingen 0 0

Netto-opbrengst verkopen bestaand bezit 15.147 9.115

Af: boekwaarde -12.189 -7.579

     externe verkoopkosten -618 -519

     toegerekende organisatie kosten -261 -206

Verkoopresultaat bestaand bezit 2.079 811

Terug- en doorverkoop Koopgarant

Bruto-opbrengst doorverkopen Koopgarant 4.299 2.305

Af: verleende korting op taxatieprijs 53 0

     verleende Koopgarantkortingen 0 0

4.352 2.305

Af: Bruto-terugkoopkosten Koopgarant -3.360 -1.662

     winstdeling t.g.v. verkoper 0 0

     externe verkoopkosten -147 -75

     toegerekende organisatie kosten -78 -61

Verkoopresultaat terug- en doorverkoop Koopgarant 767 507

Mutatie terugkoopverplichting verkoop onder voorwaarden 0 0

767 507

Totaal verkoopopbrengsten inclusief resultaat VoV bestaand bezit 2.846 1.318

Waarvan verkoopresultaat DAEB-vastgoed in exploitatie

2021 2020

Bruto-opbrengst verkopen bestaand bezit 12.422 7.729

Af: verleende korting op taxatieprijs 0 0

     verleende Koopgarantkortingen 0 0

Netto-opbrengst verkopen bestaand bezit 12.422 7.729

Af: boekwaarde -10.088 -6.426

     externe verkoopkosten -506 -453

     toegerekende organisatie kosten -226 -145

Verkoopresultaat bestaand bezit 1.602 705

Terug- en doorverkoop Koopgarant

Bruto-opbrengst doorverkopen Koopgarant 2.839 1.069

Af: verleende korting op taxatieprijs 53 0

     verleende Koopgarantkortingen 0 0

2.892 1.069

Af: Bruto-terugkoopkosten Koopgarant -2.252 -886

     winstdeling t.g.v. verkoper 0 0

     externe verkoopkosten -105 -44

     toegerekende organisatie kosten -53 -28

Verkoopresultaat terug- en doorverkoop Koopgarant 482 111

Mutatie terugkoopverplichting verkoop onder voorwaarden 0 0

482 111

Totaal verkoopopbrengsten inclusief resultaat VoV bestaand bezit 2.084 816
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23.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

  
 

Waarvan verkoopresultaat niet-DAEB-vastgoed in exploitatie

2021 2020

Bruto-opbrengst verkopen bestaand bezit 2.725 1.386

Af: verleende korting op taxatieprijs 0 0

     verleende Koopgarantkortingen 0 0

Netto-opbrengst verkopen bestaand bezit 2.725 1.386

Af: boekwaarde -2.101 -1.153

     externe verkoopkosten -112 -66

     toegerekende organisatie kosten -35 -61

Verkoopresultaat bestaand bezit 477 106

Terug- en doorverkoop Koopgarant

Bruto-opbrengst doorverkopen Koopgarant 1.460 1.236

Af: verleende korting op taxatieprijs 0 0

     verleende Koopgarantkortingen 0 0

1.460 1.236

Af: Bruto-terugkoopkosten Koopgarant -1.108 -776

     winstdeling t.g.v. verkoper 0 0

     externe verkoopkosten -42 -31

     toegerekende organisatie kosten -25 -33

Verkoopresultaat terug- en doorverkoop Koopgarant 285 396

Mutatie terugkoopverplichting verkoop onder voorwaarden 0 0

285 396

Totaal verkoopopbrengsten inclusief resultaat VoV bestaand bezit 762 502

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

2021 2020

Waardeveranderingen vastgoed in ontwikkeling voor eigen exploitatie 6.566 3.169

Waardeveranderingen vastgoed in ontwikkeling voor de verkoop 0 -191

Waardeveranderingen onrendabele investeringen en herstructureringen 16.074 15.735

Waardeveranderingen grond- en ontwikkelposities 57 143

Totaal overige waardeveranderingen vastgoedpertefeuille 22.697 18.856

2021 2020

Waardeverminderingen 23.965 20.526

Terugname van waardeverminderingen -1.268 -1.670

Totaal overige waardeveranderingen vastgoed in ontwikkeling

     bestemd voor eigen exploitatie 22.697 18.856
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23.2 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille   
 

  
 

 
 
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. 

De onrendabele investeringen bestaan uit:

2021 2020

Onrendabele top NB-GR444 - Immanuel 's-Gravendeel 0 33

Onrendabele top NB-GR447 - Centrumplan 's-Gravendeel 0 -3

Onrendabele top NB-HE109 - Wilhelminaplein Heinenoord 0 -150

Onrendabele top NB-HE110 - Tienvoet Heinenoord -1 0

Onrendabele top NB-MA212 - Fazant Maasdam 645 3

Onrendabele top NB-MY308 - Laan van Westmolen Mijnsheerenland 57 12

Onrendabele top NB-MY311 - Burg. de Jongplein Mijnsheerenland 78 1

Onrendabele top NB-MY312 - Ter Kuilestraat vd Waalstraat  Mijnsheerenland 83 6

Onrendabele top NB-NB240 - Wilhelminastr Nieuw-Beijerland -212 510

Onrendabele top NB-ND330 - Bomenbuurt Numansdorp 30 25

Onrendabele top NB-ND399 - Flexwonen Numansdorp 734 8

Onrendabele top NB-OB051 - De Gorzen Oud-Beijerland 52 0

Onrendabele top NB-OB765 - Open Waard Oud-Beijerland -1.039 3.507

Onrendabele top NB-OB775 - Thomaskerk Oud-Beijerland -4 0

Onrendabele top NB-OB786 - Tooropstraat Oud-Beijerland 0 -601

Onrendabele top NB-PH348 - Wonen in Piershil Piershil 46 267

Onrendabele top NB-PU412 - Oranjehof Puttershoek 2.395 0

Onrendabele top NB-PU416 - Rustenburgstraat Puttershoek 0 -171

Onrendabele top NB-PU420 - Nieuw Weverseinde Puttershoek 0 -389

Onrendabele top NB-PU421 - Laning Puttershoek 44 43

Onrendabele top NB-ST613 - Sportlaan Strijen 2.548 131

Onrendabele top NB-ST618 - Land van Esschen Strijen 4 10

Onrendabele top NB-ST620 - Dam fase II Strijen 0 -104

Onrendabele top NB-ST629 - Hooistoof Strijensas -11 0

Onrendabele top NB-ST630 - S Groenwegstraat Strijensas 0 -26

Onrendabele top NB-WE510 - van Gaesbeekstraat Westmaas 0 -80

Onrendabele top NB-WE513 - De Roolaan/Kartuizerveld Westmaas 0 -3

Onrendabele top NB-WE571 - Koetsveldlaan Westmaas 1.174 93

Onrendabele top DU-MY313 Mijnsheerenland 0 -142

Onrendabele top diverse duurzaamheidsprojecten 16.074 15.877

22.697 18.856

DAEB-vastgoed in exploitatie

2021 2020

Toename marktwaarde 147.424 95.958

Afname marktwaarde 0 -3.229

Totaal overige waardeveranderingen DAEB-vastgoed in exploitatie 147.424 92.729

Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie

2021 2020

Toename marktwaarde 20.089 14.749

Afname marktwaarde 0 -1.851

Totaal overige waardeveranderingen niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 20.089 12.898
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23.3 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden  

 
 
Voor een verdere toelichting op de totstandkoming van de marktwaarde en de niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
van het vastgoed verkocht onder voorwaarden wordt verwezen naar de toelichting op de vastgoedbeleggingen. 
  
 
23.4  Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop 

 
 
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 
niet-gerealiseerde waardeverandering.  
 
 

24.  Nettoresultaat overige activiteiten  

 
 
 

25. Afschrijvingen (im)materiële vaste activa  

 
 
 
 

2021 2020

Waardeveranderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 4.476 4.996

Waardeveranderingen verplichtingen uit hoofde van onroerende 

zaken verkocht onder voorwaarden -3.586 -3.965

Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed verkocht

onder voorwaarden 890 1.031

2021 2020

Toename marktwaarde 408 2.153

Afname marktwaarde 0 0

Totaal overige waardeveranderingen vastgoed in ontwikkeling

     bestemd voor verkoop 408 2.153

2021 2020

Bruto-opbrengst

- Energieprestatievergoedingen (EPV) 160 54

- WKO-installaties 263 213

- Overige opbrengsten 24 60

Totaal opbrengsten 447 327

Kosten

- WKO-installaties 121 150

- Overige kosten 639 16

Lonen en salarissen 4 4

Overige organisatiekosten 3 3

Totaal kosten 767 173

Totaal nettoresultaat overige activiteiten -320 154

2021 2020

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 706 715

Totaal afschrijvingen op (im)materiële vaste activa 706 715
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26 en 27 Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten  

 
 
 
Gedurende 2021 zijn er gemiddeld 101 personeelsleden (exclusief bestuur en ingehuurd personeel), ofwel 90,1 fte's in 
dienst (2020: gemiddeld 100 personeelsleden resp. 87,5 fte’s). Deze personeelsomvang (gemiddeld aantal personen) is 
als volgt onder te verdelen naar de verschillende functionele gebieden (in fte’s): 

 
 
 
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 uitkeringsovereenkomst. De belangrijkste kenmerken van de pensioenregeling zijn: 
 

• Er is sprake van een middelloonregeling. 

• Er is sprake van een ouderdoms- en nabestaandenpensioen. 

• De pensioen (richt)leeftijd is 68 jaar. 

• De regeling kent zowel een partner- en wezenpensioen, waarbij het partner- en wezenpensioen is verzekerd door 

middel van een opbouwregeling (uitkeringsovereenkomst). Voor het ouderdomspensioen, partnerpensioen en 

wezenpensioen stelt het bestuur van het pensioenfonds jaarlijks een premie vast. Deze is momenteel vastgesteld 

op 27% van de pensioengrondslag gecorrigeerd met de deeltijdfactor. 

• Als de middelen van het pensioenfonds het toelaten, zal het bestuur van het pensioenfonds de ingegane 

pensioenen en de premievrije aanspraken van gewezen deelnemers aanpassen overeenkomstig de 

consumentenprijsindex voor alle huishoudens. Voor actieve deelnemers geldt dat het bestuur streeft naar 

verhoging met de loonontwikkeling van de branche Woningcorporaties. De toeslagverlening is voorwaardelijk. Er 

Lonen en salarissen

2021 2020

Bruto salarissen incl.ziekengeld 5.206 4.823

Ontvangen ziekengeld -116 -61

5.090 4.762

Sociale Lasten

2021 2020

Sociale lasten bedrijfsvereniging 922 855

Sociale lasten in % van de salarissen 17,7 17,7

Pensioenlasten

2021 2020

Pensioenpremie 691 836

Pensioenlasten in percentage van de salarissen 13,3 17,3

Totaal lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 6.703 6.453

2021 2020

Team Wonen 37,9 36,0

Team Vastgoed projectontwikkeling 2,9 6,0

Team Vastgoed beheer 8,7 5,7

Team Vastgoed verkoop 3,0 4,3

Team Directie en staf 21,7 19,9

Team Bedijfsvoering 15,9 15,6

Totaal 90,1 87,5
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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 
onbepaalde 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/premiekorting. 

 
De (maand)dekkingsgraad van SPW bedraagt ultimo 2021 126,0 procent (ultimo 2020: 109,4 procent). De 
beleidsdekkingsgraad bedraagt ultimo 2021 118,8 procent (ultimo 2020 103,1 procent). Met deze beleidsdekkingsgraad 
voldoet het pensioenfonds aan de minimaal vereiste 104,2 procent die is voorgeschreven door De Nederlandse Bank 
(DNB). Er is daarom geen sprake van een dekkingstekort. De dekkingsgraad is wel lager dan de vereiste dekkingsgraad 
van 126,8 procent.  
 
SPW heeft daarom in het eerste kwartaal van 2022 het SPW Herstelplan 2022 bij DNB ingedient waarin wordt 
aangetoond hoe het pensioenfonds verwacht dat binnen tien jaar tijd de dekkingsgraad herstelt tot het niveau van de 
vereiste dekkingsgraad. 
 
Het bestuur heeft verder een financieel crisisplan opgesteld waarin is beschreven welke aanvullende maatregelen 
kunnen worden genomen om tijdig herstel mogelijk te maken. Het bestuur zal, indien blijkt dat het fonds niet tijdig kan 
herstellen, conform dit financieel crisisplan, aanvullende maatregelen moeten nemen. 
 
Tevens heeft het bestuur van het pensioenfonds in 2021 besloten de opgebouwde aanspraken van (gewezen) 
deelnemers en de ingegane pensioenen per 1 januari 2022 te verhogen met een gedeeltelijke toeslag. Er was ruimte 
voor een gedeeltelijke toeslag omdat de beleidsdekkingsgraad per eind oktober 2021 hoger was dan 110 procent. Voor 
gewezen deelnemers en pensioengerechtigden was de ambitie van het fonds 1,30 procent (stijging van de prijzen in de 
periode van juli 2020 tot en met juli 2021) en is een toeslag verleend van 0,61 procent. Voor actieve deelnemers was 
de ambitie van het fonds 2,25 procent (cao-verhogingen in de sector in de periode van 31 juli 2020 tot en met 31 juli 
2021) en is een toeslag verleend van 1,05 procent. 
 
 

28. Overige organisatiekosten  

 
 
 
 

2021 2020

Totale organisatiekosten 12.684 12.704

Af: toegerekende organisatiekosten verhuur en beheer 4.578 4.454

Af: toegerekende organisatiekosten onderhoud 4.009 4.239

Af: toegerekende organisatiekosten verkoop nieuwbouw 56 73

Af: toegerekende organisatiekosten verkoop bestaand bezit 338 268

Af: toegerekende organisatiekosten leefbaarheid 443 385

Af: toegerekende organisatiekosten overige activiteiten 7 7

Totaal overige organisatiekosten 3.253 3.278

Bij: Volkshuisvestelijke bijdrage en saneringsheffing 4.798 0

Bij: bijdrageheffing Aw 26 53

Bij: directe overige organisatiekosten 817 809

Totaal overige organisatiekosten 8.894 4.140
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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 
bedrijfskosten.  
 
De organisatiekosten zijn als volgt opgebouwd: 

 
 
De overige organisatiekosten zijn als volgt te specificeren:  

  
 
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. 

 
 
 

2021 2020

Lonen en salarissen 6.703 6.453

Afschrijvingen 706 715

Overige bedrijfskosten 5.275 5.536

Totaal organisatiekosten 12.684 12.704

2021 2020

Governance en bestuur 921 1.272

Portfolio- /assetmanagement 305 385

Treasury 123 122

Jaarverslag en control 2.147 1.861

Personeel en organisatie 531 394

Ondernemingsraad 43 53

Volkshuisvestelijke bijdrage leningruil Vestia 4.798 0

Bijdrageheffing Aw 26 53

Totaal overige organisatiekosten 8.894 4.140

KPMG 

Accountants 

N.V.

Overig KPMG-

netwerk

Totaal KPMG

2021 2021 2021

Onderzoek van de jaarrekening 153 0 153

Meerwerk controle jaarrekening 2020 10 0 10

Andere controle werkzaamheden 17 0 17

Fiscale advisering 0 0 0

Andere niet-controlediensten 0 0 0

180 0 180

2020 2020 2020

Onderzoek 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
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De in de tabel vermelde honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2021 (2020) hebben betrekking op de totale 
honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2021 (2020), ongeacht of de werkzaamheden in het boekjaar 2021 
(2020) zijn verricht. De in de tabel vermelde honoraria voor andere controlewerkzaamheden 2021 (2020) hebben 
betrekking op de totale honoraria van de assurance-opdrachten ten aanzien van naleving van specifieke wet- en 
regelgeving en cijfermatige verantwoording (dVi). 
 

29. Leefbaarheid  

 
 
De leefbaarheidskosten verdeeld in DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie  

 
 
 

30. Financiële baten en lasten 
 
30.1  Rentebaten 

 
 
30.2  Rentelasten 

 
 

2021 2020

Leefbaarheid (niet-cyclisch) 460 398

Leefbaarheid (cyclisch) 150 150

Totaal leefbaarheid 610 548

2021 2020

Leefbaarheid DAEB-vastgoed in exploitatie 610 548

Leefbaarheid niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 0 0

Totaal leefbaarheid 610 548

2021 2020

Geactiveerde rente materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling 326 586

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 18 43

Rente op liquide middelen 0 0

Totaal rente baten 348 633

2021 2020

Toegevoegde rente aan:

- egalisatierekeningen 1 2

Rente langlopende schulden:

- leningen overheid 0 0

- leningen kredietinstellingen (niet geborgd WSW) 235 274

- leningen kredietinstellingen (geborgd WSW) 5.616 6.673

Rentelasten ineffectieve renteswaps 224 370

Rente op liquide middelen 50 13

Rente overige schulden 272 10

Totaal rente lasten 6.398 7.342
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In het boekjaar werd ter zake vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de eigen exploitatie een bedrag van 326,2 duizend 
euro (2020: 586,2 duizend euro) aan bouwrente geactiveerd. Bij niet-specifiek gefinancierde nieuwbouwprojecten werd 
een gemiddelde rentevoet gehanteerd van 3 procent.  
 

 
31. Belastingen

 
 
Aanvullende raming verschuldigde vennootschapsbelasting 2016 tot en met 2019 
Als gevolg van voortschrijdende berekeningen van de verschuldigde vennootschapsbelasting is de raming voor 2016 tot 
en met 2020 met 0,2 miljoen euro verhoogd. 
 
Mutatie latente belastingen 
De mutatie latente belasting heeft betrekking op (dis)agio leningen (602 duizend euro) en afschrijvingen (118 duizend 
euro). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 2020

Acute belastinglast

-Raming verschuldigde vennootschapsbelasting boekjaar 2.155 6.271

-Aanvullende raming te verrekenen vennootschapsbelasting voorgaande jaren 200 -7.053

Latente belastingen

-Mutatie latente belastingen -720 785

Totale belastingen 1.635 3

2021 2020

Belastingdruk (in %)

-Raming verschuldigde vennootschapsbelasting boekjaar 1,30 5,59

-Aanvullende raming te verrekenen vennootschapsbelasting voorgaande jaren 0,12 -6,29

Latente belastingen

-Mutatie latente belastingen -0,43 0,70

Totale belastingen 0,98 0,00
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De volgende cijfermatige aansluiting tussen het toepasselijke en het effectieve tarief kan worden gegeven: 

 
 
 
 
 
Het wettelijke belastingtarief bedraagt over de eerste 245 duizend euro 15,0 procent en over het hogere bedrag 25,0 
procent.  
 
HW Wonen heeft en had te maken met belangrijke onzekerheden in haar Vpb positie als gevolg van diverse 

bezwaarschriften. De belangrijkste onzekerheden zijn hieronder toegelicht. 

 
Afwaardering sloopwoningen tot grondwaarde 
HW Wonen wacht momenteel op de uitspraak (verwachting: 3e kwartaal 2022) van de Hoge Raad (HR) inzake ons geschil 
met de Belastingdienst over de afwaardering van de fiscale boekwaarde van te slopen vastgoed tot aan de marktwaarde 
van de ondergrond. Op basis van “het warenhuisarrest” claimt HW Wonen dat dit volgens goed koopmangebruik tot 
uitdrukking zou mogen komen. De Belastingdienst wil echter de hogere bedrijfswaarde van het te slopen onroerend 
goed als bodemwaarde hanteren.  
 
 
Wordt HW Wonen door de HR in het gelijk gesteld dan betekend dit: 
 

• dat er in het jaar 2011 nog een afwaardering mag worden genomen op het te slopen vastgoed van circa € 6,3 
miljoen; 

• dat dit bedrag bovenop het reeds beschikte verlies ad € 19,2 miljoen komt. Het totaal verrekenbare verlies 2011 
komt daarmee op € 25,5 miljoen; 

2021

Commercieel resultaat voor belastingen 166.002

Correcties:

- Totaal waardeveranderingen -146.114

- Fiscaal toegelaten afschrijvingen -1.517

- Resultaat deelnemingen -2

- Fiscaal verkoopresultaat na HIR -288

- Correctie verkoopopbrengst onroerende goederen -4.045

- Bijdrageheffing Autoriteit woningcorporaties 26

- Volkshuisvestelijke bijdrage Vestia lening 2.399

- Niet fiscaal aftrekbare kosten onderhoud e.d. -952

- Correctie toegerekende rente projecten -245

- Voorlopige berekeningen opgeleverde projecten -22.133

- Terugname fiscale afwaardering 9.107

- Generieke renteaftrekbeperking (ATAD) 6.416

- Overige verschillen 64

-157.284

Belastbaar bedrag 2021 8.718

Acute belastinglast 2021 2.155
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• voor de jaren na 2011 op gelijke wijze mag worden afgewaardeerd op gelijksoortige projecten. Dit komt voor het 
jaar 2014 uit op een afwaardering van € 3,8 miljoen en voor 2015 op € 1,4 miljoen; 

• fiscale verkoopresultaten van projecten herrekend moeten worden; 

• fiscale activering van nieuw opgeleverd vastgoed herzien moeten worden. 

• Het Eigen Vermogen en het resultaat (na belasting) naar boven kan worden bijgesteld met een bedrag van ca. € 2,9 
miljoen. 
 

Gezien de onzekerheid of HW Wonen in het gelijk wordt gesteld zijn deze afwaarderingen niet verwerkt in de aangifte 
en in de jaarrekening. 
 
Generieke afwaardering Vastgoed 
De Belastingdienst heeft het standpunt ingenomen dat een generieke afwaardering van huurwoningen op basis van 
gedaalde WOZ-waarden alleen mogelijk is als sprake  is van een duurzame waardedaling. Op grond van het 
voorzichtigheidsbeginsel en de VSO-2 staat het HW Wonen echter vrij om, ongeacht de duurzaamheid, het vastgoed af 
te waarderen (Inmiddels is er een, lagere, rechtspraak waaruit blijkt dat de VSO-2 tekst met betrekking tot de WOZ-
waardeontwikkeling en de mogelijkheid tot afwaardering letterlijk gevolgd kan worden). HW Wonen heeft hiervoor 
gekozen en per ultimo het jaar 2013 de huurwoningen waarvan de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2014 met 
meer dan 10% is gedaald ten opzichte van de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2008 afgewaardeerd met een 
bedrag ad € 173,1 miljoen. Bij de afwaarderingssystematiek geldt dat als de WOZ-waarden weer stijgen, en deze stijgt 
vanaf ongeveer het jaar 2014, de afwaardering weer maximaal dient te worden teruggenomen tot de eerder genomen 
afwaardering min de afschrijvingslast die ten laste van het resultaat zou zijn gebracht als niet zou zijn afgewaardeerd.  
 
De fiscale afwaardering van het vastgoed is verwerkt in de jaarrekening en d.m.v. een bezwaarschrift in de aangifte. De 
belastingdienst is in 2020 met deze afwaardering akkoord gegaan en heeft daartoe alle aanslagen t/m 2018 op € 0,- 
beschikt en de reeds betaalde bedragen teruggestort. In de aangifte vanaf het jaar 2019 en jaarrekening 2020 e.v. wordt 
inmiddels ook al weer de terugname van de afwaardering verwerkt 
 
Waardering Blaauwweg 
Eind 1999 heeft (de rechtsvoorganger van) HW Wonen van Trivire 50%  het onverdeeld eigendom verkregen van 199 
woningen gelegen in complex Blaauwweg te Dordrecht. De afspraak toentertijd hierbij is gemaakt dat wanneer Trivire 
kenbaar zou maken deze woningen terug te willen kopen dit tegen een vastgelegde prijsbepalingssystematiek zou 
geschieden. Trivire heeft in 2017 de woningen teruggekocht. Geconstateerd is dat bij de opstelling van de fiscale 
openingsbalans 2008 van HW Wonen met deze waarde-drukkende koopoptie geen rekening is gehouden en zijn de 
woningen volgens de normaal geldende regels op 70% WOZ-waarde (circa € 7,7 miljoen) gewaardeerd. Dit is met de 
Belastingdienst besproken en overeengekomen is dat de waarde op de fiscale openingsbalans met ca. € 3,7 miljoen ten 
last van het Eigen Vermogen naar beneden zal worden bijgesteld. 
 
In de aangifte en jaarrekening is (het negatieve resultaat op) de verkoop niet verwerkt.  Dit zal alsnog gebeuren nadat 
de HR uitspraak heeft gedaan inzake het geschil 2011. 
 
 

32. Resultaat deelnemingen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 2020

Ontwikkelingsmaatschappij HW Wonen -2 -5

Totaal resultaat deelnemingen -2 -5
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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 2021 

WNT-verantwoording 2021 HW Wonen 

De WNT is van toepassing op HW Wonen. Het voor HW Wonen toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021  175 

duizend euro dit betreft bezoldigingsklasse F.  

 

1. Bezoldiging topfunctionarissen  

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling 

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 

vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als 

topfunctionaris worden aangemerkt. 

 

Gegevens 2021    

bedragen x € 1 D. Lausberg  J. Schudde  

Functiegegevens Directeur-bestuurder Directeur-Bestuurder  

Aanvang en einde functievervulling in 

2021 

01/01 – 31/12 01/02 – 31/12  

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte)   

1,0 1,0  

Dienstbetrekking?  ja ja  

Bezoldiging    

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
138.695 126.623  

Beloningen betaalbaar op termijn 18.438 16.901  

Subtotaal  157.133  143.524  

    

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
175.000 160.136  

    

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
N.v.t.  N.v.t.   

    

Bezoldiging 157.133 143.524  

    

Het bedrag van de overschrijding en de 

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. 
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Gegevens 2020    

bedragen x € 1 D. Lausberg   

Functiegegevens Directeur-bestuurder   

Aanvang en einde functievervulling in 

2020 

09/04– 31/12   

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte)  

1,0   

Dienstbetrekking? ja   

    

Bezoldiging    

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
108.554   

Beloningen betaalbaar op termijn 16.841   

Subtotaal 125.395   

    

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
137.877   

    

Bezoldiging 125.395   

 

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12. Deze 

categorie was in 2021 niet van toepassing voor HW Wonen.  

 

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen  

 

Gegevens 2021    

bedragen x € 1 P.C. van der Linden 
B.K.A. van 

Rijsbergen 

A.H.C. van 

Heijningen 

Functiegegevens Voorzitter            Lid Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12  01/01 – 31/12 

    

Bezoldiging    

Bezoldiging 20.250 13.550 13.550 

    

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
26.250 17.500 17.500 

    

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
N.v.t. N.v.t. N.v.t.  

Bezoldiging 20.250 13.550 13.550 

    

Het bedrag van de overschrijding en de 

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.  
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Gegevens 2020    

bedragen x € 1 P.C. van der Linden 
B.K.A. van 

Rijsbergen 

A.H.C. van 

Heijningen 

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01-31/12 01/01-31/12 01/01 – 31/12 

    

Bezoldiging    

Bezoldiging 21.800 14.550 14.550 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
28.350 18.900 18.900 

 

 

Gegevens 2021    

bedragen x € 1 R.A.M.M. Gradus S.M. Keijl  

Functiegegevens Lid            Lid  

Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12  

    

Bezoldiging    

Bezoldiging 13.559 13.550  

    

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
17.500 17.500  

    

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
N.v.t. N.v.t.  

Bezoldiging 13.559 13.550  

    

Het bedrag van de overschrijding en de 

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 2020    

bedragen x € 1 R.A.M.M. Gradus S.M. Keijl  

Functiegegevens             Lid Lid  

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01-31/12 01/09-31/12  

    

Bezoldiging    

Bezoldiging          14.550 4.850  

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
18.900 6.300  

 

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder 

Deze categorie was in 2021 niet van toepassing voor HW Wonen. 

 
1e Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 
Deze categorie was in 2021 niet van toepassing voor HW Wonen. 
 
1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop anticumulatie bepaling van toepassing is 
Deze categorie was in 2021 niet van toepassing voor HW Wonen. 
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1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop anticumulatiebepaling van toepassing is 

Deze categorie was in 2021 niet van toepassing voor HW Wonen. 

 

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen 

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen 

die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt  

Deze categorie was in 2021 niet van toepassing voor HW Wonen. 

 

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 

2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.  

 

Gebeurtenissen na balansdatum 
Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum.  

 

3.7 Gescheiden balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht (DAEB en niet-DAEB) 

 

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, winst-en-

verliesrekeningen en kasstroomoverzichten voor de DAEB-tak en voor de niet-DAEB-tak opnemen. Het belang van HW 

Wonen in de niet-DAEB-tak is als deelneming verantwoord en daarmee onderdeel van het vermogen van de DAEB-tak. 

Bij de overzichten in de toelichting behorende tot de jaarrekening zijn vergelijkende cijfers over 2020 opgenomen. 

Uitgangspunten 

Het vermogen van de DAEB-tak zoals opgenomen in de gescheiden balans omvat tevens het vermogen van de 

vermogenswaarde van het belang in de niet-DAEB-tak. Het resultaat van de DAEB-tak omvat om deze reden ook het 

resultaat van het belang in de niet-DAEB-tak.  

De uitgangspunten en grondslagen voor toerekening van activa, verplichtingen, baten, lasten respectievelijk kasstromen 

zijn als volgt: 

• Wanneer activa, verplichtingen, baten, lasten respectievelijk kasstromen volledig toezien op DAEB- of niet- DAEB-

activiteiten, zijn deze volledig aan de DAEB-tak respectievelijk niet-DAEB-tak toegerekend; 

• Wanneer deze toezien op zowel DAEB- als niet-DAEB-activiteiten, zijn deze op basis van verdeelsleutels, te weten: 

• Op basis van de Activity Based Costing (kostenplaats)-methode, waarbij per fte wordt bepaald voor welke 

activiteit(en) een persoon is ingezet, of 

• Het aantal DAEB-verhuureenheden ten opzichte van het aantal niet-DAEB-verhuureenheden in exploitatie. 

• Vorderingen, verplichtingen, baten, lasten respectievelijk kasstromen uit hoofde van vennootschapsbelasting 

worden toegerekend aan de DAEB- of niet-DAEB-tak op basis van de bij het vorige punt genoemde verdeelsleutel. 

Latente posities uit hoofde van waarderingsverschillen tussen commercieel en fiscaal worden voor zover deze 

betrekking hebben op leningen en derivaten volledig toegerekend aan de DAEB-tak. Voor zover deze betrekking 

hebben op het afschrijvingspotentieel 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 834 woningen, waarvan 513 woningen met een huurprijs boven de liberalisatiegrens 

en 321 woningen met een huurprijs die nog onder de liberalisatiegrens ligt. Deze 321 woningen zullen eveneens 
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marktconform verhuurd worden als de huidige huurder de woning verlaat, of na mutatie overgaan naar de DAEB-tak. 

Daarnaast verhuren we in de Niet-DAEB-tak ook 332 parkeergelegenheden en 66 bedrijfsmatige eenheden. Met de 

Niet-DAEB 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 Niet-DAEB komt volledig ten goede van de DAEB. 
 

Nettovermogenswaarde Niet-DAEB 

De Niet-DAEB-tak is te beschouwen als eigendom van de DAEB-tak. Daarom wordt de nettovermogenswaarde van de 

Niet-DAEB op de balans van de DAEB gewaardeerd. Het resultaat van de Niet-DAEB over 2021 bedraagt 27,2 miljoen 

euro (2020: 17,4 miljoen euro) en is toegevoegd aan het eigen vermogen van de Niet-DAEB. Ultimo boekjaar bedraagt 

de nettovermogenswaarde 198,7 miljoen euro (2020: 171,5 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 meegekregen van 

de DAEB. Deze lening bedroeg 1 januari 2017 58,3 miljoen euro en moet, beschouwd over een periode van vijf jaar, in 

hetzelfde tempo als de geborgde leningenportefeuille 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 2021 is een 

bedrag van 4,5 miljoen euro afgelost. De stand van de interne lening per 31 december 2021 is daarmee 25,8 miljoen 

euro. 
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Balans per 1 januari (x € 1.000) - DAEB

DAEB DAEB

31 december 2021 31 december 2020

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa 774 0

Vastgoedbeleggingen 2

DAEB vastgoed in exploitatie 2.1 1.471.139 1.319.158

Niet DAEB vastgoed in exploitatie 2.1 0 0

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 2.2 21.279 21.437

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 2.3 778 3.720

Totaal van vastgoedbeleggingen 1.493.196 1.344.315

Materiële vaste activa 3

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de

exploitatie 3.1 4.221 4.623

Financiële vaste activa 4

Aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen

  van deelneming in groepsmaatschappijen 4.1 198.694 171.526

Vorderingen op groepsmaatschappijen 4.2 25.849 30.349

Vorderingen op maatschappijen waarin wordt

   deelgenomen 4.3 0 0

Latente belastingvordering(en) 4.4 2.329 1.704

Leningen u/g 4.5 0 0

Totaal van financiële vaste activa 226.872 203.579

                                                              

Totaal van vaste activa 1.725.063 1.552.517

Vlottende activa

Voorraden 5

Vastgoed bestemd voor verkoop 5.1 2.310 6.211

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 5.2 0 0

Overige voorraden 5.3 17 19

Totaal van voorraden 2.327 6.230

Onderhanden projecten 6 0 0

Vorderingen 7

Huurdebiteuren 7.1 315 373

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 4.023 471

Overige vorderingen 7.3 54 82

Overlopende activa 7.4 156 94

                                                              

Totaal van vorderingen 4.548 1.020

Liquide middelen 9 1.069 900

                                                              

Totaal van vlottende activa 7.944 8.150

                                                              

Totaal van activa 1.733.007 1.560.668
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DAEB DAEB

31 december 2021 31 december 2020

Passiva

Eigen vermogen 10

Herwaarderingsreserves 10.1 977.063 846.683

Wettelijke reserve 10.2 880 0

Overige reserves 10.3 410.807 377.702

                                                              

Totaal van eigen vermogen 1.388.750 1.224.385

Egalisatierekening 11 0 0

Voorzieningen 12

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 12.1 24.685 27.548

Voorziening latente belastingverplichtingen 12.2 0 0

Overige voorzieningen 12.3 278 39

                                                              

Totaal van voorzieningen 24.963 27.587

Langlopende schulden 13

Schulden aan overheid 13.1 0 0

Schulden aan banken 13.2 286.042 255.628

Schulden aan groepsmaatschappijen 13.3 0 0

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken

  verkocht onder voorwaarden 13.4 19.298 19.871

Overige schulden 0 0

Totaal van langlopende schulden 305.340 275.499

Kortlopende schulden 14

Schulden aan overheid 14.1 0 0

Schulden aan banken 14.1 6.117 22.126

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 14.2 1 4.271

Schulden ter zake van belastingen, premies sociale

 sociale verzekeringen en pensioenen 14.3 922 0

Onderhanden projecten 14.4 0 0

Overlopende passiva 14.5 6.914 6.800

Totaal van kortlopende schulden 13.954 33.196

Totaal van passiva 1.733.007 1.560.668
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Balans per 1 januari (x € 1.000) - Niet-DAEB

Niet-DAEB Niet-DAEB

31 december 2021 31 december 2020

Actief

Vaste activa

Immateriële vaste activa 107 0

Vastgoedbeleggingen 2

DAEB vastgoed in exploitatie 2.1 0 0

Niet DAEB vastgoed in exploitatie 2.1 218.673 199.408

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 2.2 22.262 21.210

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 2.3 203 0

Totaal van vastgoedbeleggingen 241.138 220.618

Materiële vaste activa 3

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de

exploitatie 3.1 581 648

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 1.257 1.162

Leningen u/g 4.5 73 77

Totaal van financiële vaste activa 2.080 1.989

                                                              

Totaal van vaste activa 243.906 223.255

Vlottende activa

Voorraden 5

Vastgoed bestemd voor verkoop 5.1 0 1.050

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 5.2 611 2.097

Overige voorraden 5.3 2 3

Totaal van voorraden 613 3.149

Onderhanden projecten 6 0 0

Vorderingen 7

Huurdebiteuren 7.1 58 67

Vorderingen op groepsmaatschappijen 7.2 28 28

Vorderingen op maatschappijen waarin wordt

   deelgenomen 7.4 0 0

Belastingen en premies van sociale verzekering 7.6 1.358 0

Overige vorderingen 7.3 12 96

Overlopende activa 7.4 46 16

                                                              

Totaal van vorderingen 1.502 207

Liquide middelen 9 830 158

                                                              

Totaal van vlottende activa 2.946 3.515

                                                              

Totaal van activa 246.851 226.770
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Niet-DAEB Niet-DAEB

31 december 2021 31 december 2020

Passief

Eigen vermogen 10

Herwaarderingsreserves 10.1 112.646 92.859

Wettelijke reserve 10.2 107 0

Overige reserves 10.3 85.941 78.668

                                                              

Totaal van eigen vermogen 198.694 171.526

Egalisatierekening 11 20 42

Voorzieningen 12

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 12.1 101 1.914

Voorziening latente belastingverplichtingen 12.2 0 0

Overige voorzieningen 12.3 194 159

                                                              

Totaal van voorzieningen 295 2.073

Langlopende schulden 13

Schulden aan overheid 13.1 0 0

Schulden aan banken 13.2 0 0

Schulden aan groepsmaatschappijen 13.3 25.849 30.349

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken

  verkocht onder voorwaarden 13.4 21.214 20.424

Overige schulden 0 0

Totaal van langlopende schulden 47.063 50.773

Kortlopende schulden 14

Schulden aan overheid 14.1 0 0

Schulden aan banken 14.1 0 0

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 14.2 0 535

Schulden ter zake van belastingen, premies sociale

 sociale verzekeringen en pensioenen 14.3 127 1.427

Onderhanden projecten 14.4 0 0

Overlopende passiva 14.5 652 395

Totaal van kortlopende schulden 779 2.357

Totaal van passiva 246.851 226.770
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Winst- en verliesrekening  (x € 1.000)

Functioneel model 2021 2020

DAEB DAEB

Huuropbrengsten 62.521 61.137

Opbrengsten servicecontracten 1.350 1.555

Lasten servicecontracten -1.482 -1.606

Overheidsbijdragen 0 0

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten -4.024 -3.906

Lasten onderhoudsactiviteiten -19.748 -20.005

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -10.600 -10.804

Totaal van netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 28.017 26.371

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 0

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 0

Toegerekende organisatiekosten 0 0

Toegerekende financieringskosten 0 0

Totaal van netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 0

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 14.703 8.302

Toegerekende organisatiekosten -279 -173

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -12.341 -7.312

Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 2.083 817

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -23.519 -16.570

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

  vastgoedportefeuille 147.424 92.729

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

  vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden 578 115

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

  vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop 408 1.970

Totaal van waardeveranderingen vastgoedportefeuille 124.891 78.244

Opbrengsten overige activiteiten 413 299

Kosten overige activiteiten -607 -155

Totaal van netto resultaat overige activeiteiten -194 144

Overige organisatiekosten -8.397 -3.631

Kosten omtrent leefbaarheid -610 -548

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 794 1.095

Rentelasten en soortgelijke kosten -6.396 -7.354

Totaal van financiële baten en lasten -5.602 -6.259

Totaal van resultaat voor belastingen 140.188 95.138

Belastingen -2.991 -478

Resultaat deelnemingen 27.168 17.432

Totaal van resultaat na belastingen 164.365 112.092
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Winst- en verliesrekening  (x € 1.000)

Functioneel model 2021 2020

Niet-DAEB Niet-DAEB

Huuropbrengsten 9.571 9.402

Opbrengsten servicecontracten 24 222

Lasten servicecontracten -57 -227

Overheidsbijdragen 0 0

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten -554 -548

Lasten onderhoudsactiviteiten -3.244 -2.186

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -927 -855

Totaal van netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 4.813 5.808

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 9.284 1.372

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling -9.142 -1.408

Toegerekende organisatiekosten -56 -73

Toegerekende financieringskosten 0 0

Totaal van netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 86 -109

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 4.031 2.525

Toegerekende organisatiekosten -60 -94

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -3.209 -1.929

Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 762 502

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 822 -2.286

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

  vastgoedportefeuille 20.089 12.898

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

  vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden 312 916

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

  vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop 0 183

Totaal van waardeveranderingen vastgoedportefeuille 21.223 11.711

Opbrengsten overige activiteiten 34 28

Kosten overige activiteiten -160 -19

Totaal van netto resultaat overige activeiteiten -126 9

Overige organisatiekosten -496 -509

Kosten omtrent leefbaarheid 0 0

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 109 185

Rentelasten en soortgelijke kosten -557 -635

Totaal van financiële baten en lasten -448 -450

Totaal van resultaat voor belastingen 25.814 16.962

Belastingen 1.356 475

Resultaat deelnemingen -2 -5

Totaal van resultaat na belastingen 27.168 17.432
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Kasstroomoverzicht  (x €  1.000)
(volgens de directe methode)

Kasstroom uit operationele activiteiten

Ontvangsten:

  Huurontvangsten 62.024 60.859 

  Vergoedingen 2.220 2.106 

  Overheidsontvangsten 0 0 

  Overige bedrijfsontvangsten 101 81 

  Renteontvangsten 555 647 

Saldo ingaande kasstromen 64.900 63.693 

Uitgaven:

  Erfpacht -10 -9 

  Betalingen aan werknemers

    -Lonen en salarissen -4.474 -4.176 

    -Sociale lasten -810 -681 

    -Pensioenlasten -607 -733 

  Onderhouduitgaven -16.528 -15.531 

  Overige bedrijfsuitgaven -11.939 -10.487 

  Renteuitgaven -6.777 -7.756 

  Sectorspecifieke heffing onafhankelijk

     van het resultaat -195 0 

  Verhuurdersheffing -6.862 -7.381 

  Leefbaarheid externe uitgaven niet

    investeringsgebonden -167 -162 

  Vennootschapsbelasting -5.635 -661 

Saldo uitgaande kasstromen -54.004 -47.577 

Kasstroom uit operationele activiteiten 10.896 16.116 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

MVA ingaande kasstroom

  Verkoopontvangsten bestaande huur 11.749 7.395 

  Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) 2.421 1.056 

  Verkoopontvangsten nieuwbouw 0 0 

  Verkoopontvangsten grond 0 0 

  Verkoopontvangsten i.v.m. herclassificatie 113 213 

  (Des)investeringsontvangsten overig 0 0 

Tussentelling ingaande kasstroom MVA 14.283 8.664 

MVA uitgaande kasstroom

  Nieuwbouw huur -7.898 -18.276 

  Verbeteruitgaven -24.753 -14.333 

  Leefbaarheid externe uitgaven projectgebonden 0 0 

  Aankoop -4.074 -1.391 

  Nieuwbouw verkoop 0 0 

  Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop -1.445 -1.152 

  Aankoop i.v.m. herclassificatie 0 -798 

  Investeringen overig -948 -730 

  Externe kosten bij verkoop 0 0 

Tussentelling uitgaande kasstroom MVA -39.118 -36.680 

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA -24.835 -28.016 

Financiële vaste activa

  Ontvangsten verbindingen 0 0 

  Ontvangsten overig 4.500 5.000 

  Uitgaven verbindingen 0 0 

  Uitgaven overig 0 0 

Saldo in- en uitgaande kasstromen FVA 4.500 5.000 

Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten -20.335 -23.016 

2020

DAEB

2021

DAEB
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Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ingaand

  Nieuwe te borgen leningen 37.088 45.000 

  Nieuwe ongeborgde leningen 0 0 

Uitgaand

  Aflossingen geborgde leningen -26.765 -32.602 

  Aflossingen ongeborgde leningen -716 -1.880 

  Aflossingen interne lening 0 0 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 9.607 10.518 

Toename (afname) geldmiddelen 168 3.618 

Wijziging kortgeld 0 -2.202 

Aansluiting liquide middelen

Liquide middelen per 1 januari 901 -515 

Liquide middelen per 31 december 1.069 901 

Toename (afname) van geldmiddelen -168 -3.618 

2021 2020

DAEB DAEB
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Kasstroomoverzicht  (x €  1.000)
(volgens de directe methode)

Kasstroom uit operationele activiteiten

Ontvangsten:

  Huurontvangsten 9.582 9.365 

  Vergoedingen 341 326 

  Overheidsontvangsten 0 0 

  Overige bedrijfsontvangsten 14 11 

  Renteontvangsten 8 20 

Saldo ingaande kasstromen 9.945 9.722 

Uitgaven:

  Erfpacht 0 0 

  Betalingen aan werknemers

    -Lonen en salarissen -616 -586 

    -Sociale lasten -112 -174 

    -Pensioenlasten -84 -103 

  Onderhouduitgaven -2.657 -1.771 

  Overige bedrijfsuitgaven -1.574 -1.322 

  Renteuitgaven -555 -647 

  Sectorspecifieke heffing onafhankelijk

     van het resultaat -3 0 

  Verhuurdersheffing -429 -432 

  Leefbaarheid externe uitgaven niet

    investeringsgebonden 0 0 

  Vennootschapsbelasting -776 -93 

Saldo uitgaande kasstromen -6.807 -5.128 

Kasstroom uit operationele activiteiten 3.138 4.594 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

MVA ingaande kasstroom

  Verkoopontvangsten bestaande huur 2.626 1.332 

  Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) 1.500 1.216 

  Verkoopontvangsten nieuwbouw 0 0 

  Verkoopontvangsten grond 1.769 524 

  Verkoopontvangsten i.v.m. herclassificatie 0 798 

  (Des)investeringsontvangsten overig 0 0 

Tussentelling ingaande kasstroom MVA 5.895 3.870 

MVA uitgaande kasstroom

  Nieuwbouw huur -1.273 -76 

Verbeteruitgaven -997 -1.165 

  Leefbaarheid externe uitgaven projectgebonden 0 0 

  Aankoop 0 0 

  Nieuwbouw verkoop -574 -1.289 

  Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop -775 -1.012 

  Aankoop i.v.m. herclassificatie -113 -213 

  Investeringen overig -131 -103 

  Externe kosten bij verkoop 0 0 

Tussentelling uitgaande kasstroom MVA -3.863 -3.857 

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA 2.032 12 

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 2.036 16 

2020

Niet-DAEB       

2021

Niet-DAEB       
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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 -4.500 -5.000 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -4.500 -5.000 

Toename (afname) geldmiddelen 674 -390 

Wijziging kortgeld 0 0 

Aansluiting liquide middelen

Liquide middelen per 1 januari 158 546 

Liquide middelen per 31 december 830 158 

Toename (afname) van geldmiddelen -671 389 

2021 2020

Niet-DAEB       Niet-DAEB       
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Aldus opgesteld,  

 

Ondertekening 

 

Oud-Beijerland, 13 juni 2022 

 

Bestuur, 

 

 

 

 

 

D.J.F. Lausberg      J.C. Schudde RA   

 

 

 

 

Aldus vastgesteld,  

 

Ondertekening 

 

Oud-Beijerland, 13 juni 2022 

 

Raad van Commissarissen 

 

 

 

 

 

mr. B.K.A. van Rijsbergen, voorzitter   ir. R.A.M.M. Gradus  

 

 

 

 

 

A.H.C. van Heijningen     S.M.  Keijl RA CISA 
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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 onafhankelijke accountant 

Hierna is de controleverklaring van onze onafhankelijke accountant opgenomen: 
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Controleverklaring van de 
onafhankelijke accountant 
Aan: de Raad van Commissarissen van Stichting HW Wonen 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 

Ons oordeel 
Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van 
de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting HW Wonen per 31 december 
2021 en van het resultaat over 2021 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 2021 van Stichting HW Wonen (hierna ‘de toegelaten instelling’) 
te Oud-Beijerland gecontroleerd.  
De jaarrekening bestaat uit: 

— de balans per 31 december 2021; 
— de winst-en-verliesrekening over 2021; en 
— 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 2021 vallen. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting HW Wonen 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 hebben onze controlewerkzaamheden bepaald in het kader van de jaarrekeningcontrole 
als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van continuïteit, fraude en niet naleven wet- en 
regelgeving en de kernpunten van onze controle moeten in dat kader worden bezien en niet 
als afzonderlijke oordelen of conclusies. 
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 15,8 miljoen 
— 1% van de totale activa 
 

Continuïteit, fraude & niet naleven wet- en regelgeving 
— Continuïteit: geen significante continuïteitsrisico’s geïdentificeerd 
— Fraude en niet naleven wet- en regelgeving: risico op het doorbreken interne beheersing 

door het management en het risico van de niet-zakelijke totstandkoming van vastgoed-
gerelateerde inkopen 

 

Kernpunten 
— Waardering vastgoed in exploitatie 
— Bepaling en toelichting beleidswaarde vastgoed in exploitatie 
— Zakelijke totstandkoming van vastgoed-gerelateerde inkopen 
 

Oordeel 
Goedkeurend 

Materialiteit 
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de 
jaarrekening als geheel bepaald op EUR 15,8 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 (operationele opbrengsten en kosten) alsmede 
de investeringen en desinvesteringen in het vastgoed 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%). 
Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de 
materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling Controleprotocol WNT 
2021. 
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.  
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Wij hebben met de Raad van Commissarissen afgesproken dat wij tijdens onze controle 
geconstateerde afwijkingen boven de EUR 750 duizend aan hen rapporteren alsmede kleinere 
afwijkingen, waaronder afwijkingen met betrekking tot de operationele transactiestromen 
(operationele opbrengsten en kosten) alsmede de investeringen en desinvesteringen in het 
vastgoed boven de EUR 70 duizend, en afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve 
redenen relevant zijn. 

Controleaanpak continuïteit – geen significante continuïteitsrisico’s geïdentificeerd  
Het bestuur heeft zijn continuïteitsbeoordeling uitgevoerd en geen significante continuïteits-
risico’s geïdentificeerd. Onze procedures om de continuïteitsbeoordeling van het bestuur te 
beoordelen omvatten onder andere: 

— overwegen of de door het bestuur uitgevoerde continuïteitsrisicoanalyse alle relevante 
informatie bevat waarvan wij als gevolg van de controle kennis hebben; 

— identificeren van de (des)investeringsplannen door middel van het doornemen van de 
meerjarenbegroting en het evalueren van de (financiële) haalbaarheid van deze 
(des)investeringsplannen alsmede de financierbaarheid hiervan;  

— analyseren of de ruimte in de financiële ratio’s en de (verwachte) ontwikkeling daarin aan-
leiding geven tot een risico op het doorbreken van de door de externe toezichthouders 
gestelde normen. 

Op basis van onze analyse van de financiële positie, de financieringspositie mede in relatie tot 
de voorgenomen (des)investeringen, verwachte operationele resultaten en cashflows en de 
omgeving van de entiteit hebben wij geen significante continuïteitsrisico’s geïdentificeerd.  

Controleaanpak risico van fraude en het niet naleven van wet- en regelgeving 
In hoofdstuk 5 van het bestuursverslag beschrijft het bestuur de procedures ten aanzien van 
de risico’s op fraude en niet-naleven van wet- en regelgeving en neemt de Raad van 
Commissarissen deze beschrijving in beschouwing. 
In het kader van onze controle hebben wij inzicht verkregen in de toegelaten instelling en de 
bedrijfsomgeving, en hebben wij de opzet en de implementatie beoordeeld van het risico-
management van de toegelaten instelling met betrekking tot fraude en niet-naleving van wet- 
en regelgeving. Onze werkzaamheden omvatten onder andere het evalueren van de 
integriteitscode, gedragscode en agressieprotocol, statuut interne beheersing, de klokken-
luidersregeling, jaarverslag 2021 van de vertrouwenspersoon van HW Wonen en de 
procedures van de toegelaten instelling om aanwijzingen van mogelijke fraude en niet-naleven 
van wet- en regelgeving te onderzoeken. Bovendien hebben wij inlichtingen ter zake 
ingewonnen bij het bestuur, de Raad van Commissarissen en bij andere relevante functies 
zoals de Corporatiecontroller en de externe vertrouwenspersoon integriteit & ongewenste 
omgangsvormen. Wij hebben onder meer de volgende controlewerkzaamheden uitgevoerd: 

— evaluatie van nevenfuncties van het bestuur, met speciale aandacht voor goedkeuring van 
en verantwoording over deze nevenfuncties met betrekking tot mogelijke 
belangenconflicten; 

— evalueren van correspondentie met regelgevende en toezichthoudende autoriteiten 
waaronder de Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en 
van verklaringen door advocaten ten behoeve van accountants. 
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Daarnaast hebben wij werkzaamheden uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de wet- en regel-
geving die op de toegelaten instelling van toepassing is en hebben de volgende rechts-
gebieden geïdentificeerd die de meest waarschijnlijke oorzaak zouden kunnen zijn voor een 
materieel effect op de jaarrekening: 
― Woningwet; 
― Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 
Wij hebben de risicofactoren voor fraude en niet-naleven van wet- en regelgeving geëvalueerd 
om na te gaan of deze factoren duiden op een risico op een afwijking van materieel belang in 
de jaarrekening. 
In overeenstemming met het bovenstaande en met de controlestandaarden hebben wij de 
volgende risico’s geïdentificeerd ten aanzien van fraude die relevant zijn voor onze controle, 
inclusief de relevante veronderstelde risico’s vastgelegd in de Nederlandse controle-
standaarden. Dit betreffen het hierna beschreven risico op het doorbreken van de interne 
beheersing door het management en het risico op niet-zakelijke totstandkoming van vastgoed-
gerelateerde inkopen (zie ‘De kernpunten van onze controle’). 
Wij beoordelen het veronderstelde frauderisico met betrekking tot de omzetverantwoording 
(huuropbrengsten en verkoopopbrengsten bestaand bezit) als niet relevant in verband met het 
sterk geprotocolleerd zijn van de huurprijsbepaling en de verkoopprijsbepaling. Voorts is de 
gemiddelde omvang van de huursom relatief laag en hebben de huuropbrengsten een 
periodiek en voorspelbaar karakter. 
Het doorbreken van interne beheersing door het management (een verondersteld risico).  

Risico 

— Het management is in een unieke positie om fraude te plegen door de mogelijkheid het 
proces van financiële verslaggeving en resultaten te manipuleren door middel van het 
doorbreken van de interne beheersing die anderszins effectief lijken te werken. 

Controleaanpak:  
— Wij hebben de opzet en de implementatie geëvalueerd van interne beheersings-

maatregelen die relevant zijn voor het mitigeren van de risico’s op fraude, zoals het 
identificeren van werkzaamheden met betrekking tot journaalposten en de schattingen die 
ten grondslag liggen aan de bepaling van de balanspost ‘Waardering vastgoed in 
exploitatie’ en ‘Bepaling en toelichting beleidswaarde vastgoed in exploitatie’. 

— Wij hebben een data-analyse uitgevoerd op journaalposten met een hoger risico 
gerelateerd aan het onderscheid tussen investeren en onderhoud. Waar we onverwachte 
journaalposten of andere risico's identificeerden via onze data-analyse, hebben we aan-
vullende controlewerkzaamheden uitgevoerd om op elk geïdentificeerd risico in te spelen. 
Deze werkzaamheden omvatten ook het herleiden van transacties naar de broninformatie. 

— Wij hebben voor significante schattingen de oordeelsvormingen en veronderstellingen van 
het management geëvalueerd. Wij verwijzen naar de kernpunten van de controle 
‘Waardering vastgoed in exploitatie’ en ‘Bepaling en toelichting beleidswaarde vastgoed in 
exploitatie’, voor onze aanpak met betrekking tot het geïdentificeerde risico. 
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— We hebben elementen van onvoorspelbaarheid in onze controleaanpak opgenomen, zoals 
het hanteren van een incidenteel lagere grenswaarde bij de data-analyse van de zakelijke 
totstandkoming van vastgoed-gerelateerde inkopen en het beoordelen van de declaraties 
van het bestuur en de Raad van Commissarissen.  

Wij hebben onze risico-inschatting en controleaanpak en resultaten gecommuniceerd aan het 
bestuur en aan de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen. 
Onze controlewerkzaamheden leidden niet tot aanwijzingen en/of andere redelijke 
vermoedens van fraude en niet-nakomen van wet- en regelgeving die van materieel belang 
zijn voor onze controle. 

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.  
 

Waardering vastgoed in exploitatie 

Omschrijving 
Zoals toegelicht hoofdstuk 3.5, 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 2021 (het Handboek)’ 
wordt bepaald, EUR 1.689,8 miljoen per 31 december 2021. Dat komt neer op 96% van het 
balanstotaal van de toegelaten instelling. Bij toepassing van de full versie worden vrij-
heidsgraden en andere assumpties gebruikt om te komen tot de marktwaarde in verhuurde 
staat op complexniveau. De vrijheidsgraden en andere assumpties worden bepaald op basis 
van de oordeelsvorming van het bestuur. Voor de waardering van het vastgoed in exploitatie 
zijn de markthuur(stijging), leegwaarde(stijging), disconteringsvoet, (achterstallig) onder-
houd, erfpacht en mutatie- en verkoopkans belangrijke vrijheidsgraden en assumpties 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 assumpties 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, gericht op het hiervoor beschreven kernpunt alsmede op het 
veronderstelde risico van doorbreking van de interne beheersing door het management, 
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 vast-
goed in exploitatie; 

— het evalueren van de deskundigheid en onafhankelijkheid van de taxateur die is 
ingeschakeld door het management;  

— het evalueren van de aard, diepgang en consistentie van de externe taxatie-
werkzaamheden; 
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— 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 en 
WOZ-beschikkingen;  

— het toetsen, mede op basis van deelwaarneming, van de redelijkheid van de aannames 
bij toepassing van vrijheidsgraden aan onder andere marktreferenties en privaat-
rechtelijke 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 

3.5, paragraaf 2.1 DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie aan de Woningwet. 

Onze observatie 
Wij vinden de door het bestuur gehanteerde vrijheidsgraden en assumpties voor de 
vaststelling van de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie evenwichtig. 
Tevens zijn wij van mening dat de toelichting in de jaarrekening in hoofdstuk 3.5, 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 3.5, 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 toezicht-
houders 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 beleids-
waardebepaling 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, gericht op het hiervoor beschreven kernpunt alsmede op het 
veronderstelde risico van doorbreking van de interne beheersing door het management, 
bestonden onder andere uit: 
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— 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 controleren van de redelijkheid van de op- en afslagen van de marktwaarde, waarbij 
de volgende onderdelen met name zijn getoetst: 
— het toetsen van 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; 

— het toetsen van 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; 

— het toetsen van de afslag voor kwaliteit (onderhoudskosten), met name dat de 
toegepaste onderhoudsnormen zijn afgeleid van de meerjaren-onderhoudsbegroting 
en uitgaven betreffen die als onderhoud geclassificeerd dienen te worden; 

— het toetsen van 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 3.5, paragraaf 
2.1 DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie toereikend is. 
 
Zakelijke totstandkoming van vastgoed-gerelateerde inkopen 

Omschrijving 
De toegelaten instelling investeert substantiële bedragen om het vastgoed te verbeteren 
en te onderhouden alsmede om nieuw vastgoed te ontwikkelen. Zoals toegelicht in het 
kasstroomoverzicht in hoofdstuk 3.3 van de jaarrekening is in 2021 EUR 25,8 miljoen 
uitgegeven aan verbeteruitgaven, EUR 19,2 miljoen aan onderhoud en EUR 9,2 miljoen 
aan nieuwbouw. Gegeven de omvang en de inherente risico’s van deze inkopen 
onderkennen wij een risico van niet-zakelijke totstandkoming van deze transacties 
resulterend in een risico op mogelijke fraude en/of corruptie door de bij deze transacties 
betrokken functionarissen van de toegelaten instelling. 
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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 zakelijke totstandkoming van materiële vastgoed-
gerelateerde inkopen; 

— het uitvoeren van een data-analyse op aard en omvang van de inkopen en het 
op basis daarvan selecteren van vastgoed-gerelateerde inkopen. Van de 
geselecteerde vastgoed-gerelateerde inkopen hebben wij onderzocht of de toegelaten 
instelling de zakelijke totstandkoming heeft gewaarborgd door: 

- een meervoudige aanbesteding te hebben uitgevoerd, of; 
- een (externe) kostprijs deskundige te hebben ingeschakeld, of; 
- een andersoortige procedure te hebben uitgevoerd, zoals een toets aan 

vergelijkbare inkopen; en, 
- vaststellen dat de transactie is geautoriseerd conform de interne geldende 

autorisatieprocedure.  
Onze observatie 
Wij hebben vastgesteld dat de toegelaten instelling voldoende maatregelen heeft getroffen 
om de zakelijke totstandkoming van de geselecteerde vastgoed-gerelateerde inkopen te 
waarborgen. 

 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anti-
cumulatiebepaling, 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 het jaarverslag opgenomen andere informatie  
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag 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 voor het 

bestuursverslag en de overige gegevens. 

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.  
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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 
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 die op grond van artikel 36 van de Woningwet vereist is. 

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 tot nu toe 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 jaar-
rekening 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. Daarbij is het bestuur, onder toezicht van de Raad van Commissarissen, 
verantwoordelijk voor het voorkomen en ontdekken van fraude en de niet naleving van wet- 
en regelgeving en het nemen van maatregelen om de gevolgen, voor zover mogelijk, 
ongedaan te maken en herhaling te voorkomen. 
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. 
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze doelstelling is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daar-
mee 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 waar-
door het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 
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 een 
jaarrekeningcontrole is te vinden op de website van de Koninklijke Nederlandse 
Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) op: nl_oob_01.pdf (nba.nl). Deze beschrijving is 
onderdeel van onze controleverklaring. In aanvulling hierop hebben we de Regeling 
Controleprotocol WNT 2021 in acht genomen.  
Den Haag, 13 juni 2022 
KPMG Accountants N.V. 
J.G.A. Bruinsma RA 

https://www.nba.nl/globalassets/tools-en-voorbeelden/standaardpassages/nl_oob_01.pdf
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Verhuureenheden ultimo 2021 

Aantal 

in eigendom 

DAEB 

Aantal 

in eigendom 

niet-DAEB 

Totaal aantal 

in eigendom 

Zelfstandige huurwoningen 

tot kwaliteitskortingsgrens 1.030 9 1.039 

van kwaliteitskortingsgrens tot 1e aftoppingsgrens 5.463 132 5.595 

van 1e aftoppingsgrens tot 2e aftoppingsgrens 651 28 679 

Van 2e aftoppingsgrens tot liberalisatiegrens 879 152 1.031 

Boven liberalisatiegrens 141 513 654 

Totaal zelfstandige huurwoningen 8.164 834 8.998 

Intramuraal zorgvastgoed 712 0 712 

Totaal woongelegenheden 8.876 834 9.710 

Parkeerplaatsen - 332 332 

Bedrijfs- & maatschappelijk onroerend goed (BOG/MOG) 31 66 97 

Overig bezit 15 0 15 

Totaal niet-woongelegenheden 46 398 444 

Totaal verhuureenheden 8.922 1.232 10.154 

Aedes Benchmark 2021 2020 

Totaalscore prestatievelden BCCC CBCC 

Prestatieveld: Huurdersoordeel B C 

Nieuwe huurders (gemiddelde sector: 7,7) 7,3 8,0 

Huurders met reparatieverzoek (gemiddelde sector: 7,7) 7,6 7,4 

Vertrokken huurders (gemiddelde sector: 7,6) 8,0 7,7 

Prestatieveld: Bedrijfslasten C B 

Bedrijfslasten per vhe (gemiddelde sector: € 846,-) € 925,- € 811,- 

Prestatieveld: Duurzaamheid C C 

Prestatieveld Onderhoud & Verbetering C C 

Beschikbaarheid & Betaalbaarheid 

Deelscore Beschikbaarheid C - 

Deelscore Betaalbaarheid B - 

Deelscore Huisvesting doelgroepem B - 

Bijlage 1: Kerncijfers 
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Organisatie  2021 2020 

Aantal medewerkers 101 100 

Gemiddeld FTE 90,1 87,5 

Verhouding man/vrouw 38%/62% 38%/62% 

Gemiddelde lengte dienstverband 13 jaar 14 jaar 

Gemiddelde leeftijd 48 jaar 48 jaar 

Ziekteverzuim 6,9% 7,6% 

Instroom aantal medewerkers 9 7 

Doorstroom aantal medewerkers 4 5 

Uitstroom aantal medewerkers 8 4 

 
 

Financiële ratio’s ultimo 2021* Norm Totaal 

DAEB-tak   

ICR >1,4 2,8 

Loan-to-Value (o.b.v. beleidswaarde) <85,0% 39,1% 

Solvabiliteit (o.b.v. beleidswaarde) >15,0% 60,4% 

Dekkingsratio (o.b.v. marktwaarde) <70,0% 24,4% 

Onderpandratio (o.b.v. marktwaarde) <70,0% 22,4% 

Niet-DAEB-tak   

ICR >1,8 6,6 

Loan-to-Value (o.b.v. beleidswaarde) <75,0% 16,5% 

Solvabiliteit (o.b.v. beleidswaarde) >40,0% 74,0% 

Dekkingsratio (o.b.v. marktwaarde) <70,0% 11,8% 

Totaal   

ICR >1,4 3,1 

Loan-to-Value (o.b.v. beleidswaarde) <85,0% 34,8% 

Solvabiliteit (o.b.v. beleidswaarde) >15,0% 58,9% 

Solvabiliteit (o.b.v. marktwaarde) n.v.t. 79,1% 

Dekkingsratio (o.b.v. marktwaarde) <70,0% 22,7% 

Onderpandratio (o.b.v. marktwaarde) <70,0% 22,4% 

*) o.b.v. cijfers jaarrekening 2021 
 
 

Financiële resultaten 2021 2020 

Huuropbrengsten (in € x mln) 72,1 70,5 

Huurderving (in %) 0,34% 0,35% 

Kasstroom uit operationele activiteiten (in € x mln) 14,0 20,7 

Netto resultaat na belastingen (in € x mln) 164,4 112,1 

Marktwaarde in verhuurde staat (in € x mln) 1.689,8 1.518,6 

Stijging marktwaarde in verhuurde staat (in %) 11,3% 8,3% 

Beleidswaarde (in € x mln) 826,0 710,0 

Eigen vermogen (in € x mln) 1.388,8 1.224,4 

Leningportefeuille (in € x mln) 287,4 277,8 

Gemiddeld rentepercentage (in %) 2,11% 2,53% 
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