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Voorwoord 
 
In 2020 is verder gewerkt aan de realisatie van het ondernemingsplan “Dicht bij Huis” 2018-2022. En 
het was een bijzonder jaar: sinds maart 2020 heeft Nederland te kampen met de gevolgen van het 
coronavirus. Tot en met heden kunnen we als Woonbedrijf ieder1 onze belangrijkste dagelijkse 
activiteiten voortzetten, namelijk het verhuren van betaalbare woningen, rekening houdende met 
de maatregelen die noodzakelijk zijn om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te 
beperken. Wij proberen een goede balans te zoeken tussen het waarborgen van de veiligheid van 
onze huurders en medewerkers en het zoveel mogelijk op peil houden van onze dienstverlening. 
Voorlopig zullen we rekening moeten blijven houden met het virus. Daarom blijven we 
voorzorgsmaatregelen nemen om de verspreiding van het virus te minimaliseren en tegelijkertijd 
gaan we zo goed mogelijk door met onze dienstverlening. 
 
Het coronavirus heeft een grote impact op onze maatschappij, ons dagelijks leven en de economie. 
Voor onze huurders kan dit ook grote gevolgen hebben, met name voor flexwerkers, ondernemers 
en zzp’ers die met een (al dan niet tijdelijke) inkomensterugval geconfronteerd worden. Hier 
anticipeert en reageert Woonbedrijf ieder1 zo goed mogelijk op. Waar nodig is maatwerk geleverd 
aan mensen die financiële ruimte nodig hadden. Ook is de huurverhoging voor al onze huurders 
uitgesteld van 1 juli tot 1 oktober. Op deze wijze konden wij onze huurders tegemoet komen en de 
gevolgen van de eerste golf wat verzachten. 
 
Door de aanwezige financiële buffers en de omvang van de toekomstige kasstromen is Woonbedrijf 
ieder1 in staat om haar kernactiviteiten regulier voort te zetten. Financieel staan we er goed voor 
en er is een stevige basis voor het realiseren van de ambities. Complicerende factor hierbij is het ad 
hoc overheidsingrijpen waarmee de gehele corporatiesector met regelmaat wordt geconfronteerd 
en dient te schakelen in het opnieuw matchen van (toekomstige) opgaven en de hiervoor 
beschikbare middelen.  
  
Woonbedrijf ieder1 heeft in 2020 € 22 miljoen geïnvesteerd in woningverbeteringen en toch heeft 
Woonbedrijf ieder1 op papier winst gemaakt. Dit wordt veroorzaakt door de boekhoudregels die ons 
verplichten om de waardestijgingen van onze woningen mee te nemen in het jaarresultaat en 
investeringen juist niet mee te nemen in het resultaat. De WOZ-waarden van woningen in Nederland 
zijn ook in 2020 fors gestegen. De waarde van ons vastgoed zelf is met € 66 miljoen gestegen. Het 
beheerresultaat over 2020 bedraagt € 22,3 miljoen (exclusief investeringen). Dat is lager dan het 
beheerresultaat van vorig jaar. Deze daling is met name ontstaan doordat in 2020 meer onderhoud 
is uitgevoerd. Het totale jaarresultaat (waardestijgingen en beheerresultaat) bedraagt ongeveer  
€ 67,1 miljoen. Het jaarresultaat zit dus ‘in de stenen’ en is geen geldstroom.   
 
De druk op de woningmarkt is in 2020 niet alleen maar een Randstad-probleem gebleken. Ook in ons 
verzorgingsgebied hebben we de slaagkans van woningzoekenden sterk zien dalen en de zoektijden 
zien toenemen. De coronamaatregelen zijn daar maar deels debet aan. In de gemeenten Zutphen en 
Deventer zijn nauwelijks nieuwe woningen toegevoegd aan de voorraad waardoor de doorstroming 
beperkt was. Woonlasten van huurders stijgen, ondanks het gematigde huurbeleid van 
woningcorporaties. Woonbedrijf ieder1 beperkte in 2020 de huurverhoging tot een inflatiecorrectie. 
Ook hebben we ons bestaande huurbeleid gewijzigd om de betaalbaarheid te verbeteren; bij circa 
1.350 woningen heeft dit in 2020 direct tot huurverlaging geleid. 
 
De huurderstevredenheid van onze dienstverlening is iets gedaald van een 7,6 naar een 7,5. Deze 
daling is volledig veroorzaakt door de contactbeperkingen tijdens corona. We hebben er vertrouwen 
in dat de opgaande lijn in 2021 weer wordt ingezet en zien dit ook al terug in de recente metingen.  
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Het beperken van het energieverbruik van onze woningen is een belangrijke doelstelling van 
Woonbedrijf ieder1. Enerzijds om de milieubelasting te verminderen en anderzijds om de 
woonlasten te verminderen. In 2020 is onze grote opdracht geweest om de executiekracht van de 
organisatie met name op het terrein van Vastgoed te verbeteren. Dat is gelukt, we hebben 510 
woningen opgeleverd die zijn verbeterd tot een A-label. Ook is het planmatig 
onderhoudsprogramma volledig uitgevoerd conform vooraf begrote planning. Door deze 
onderhoudswerkzaamheden hebben we onze doelstelling op duurzaamheid gerealiseerd en de 
achterstand van vorig jaar ingelopen. In het afgelopen jaar zijn er logeerwoningen ingericht. De 
woningen worden aangeboden om tijdelijk in te wonen als bij een woningverbetering niet in de 
eigen gehuurde woning gewoond kan worden. De huurders zijn hierover zeer te spreken en vinden 
het fijn dat zij een tijdelijke woning krijgen aangeboden. 
 
Er zijn veel initiatieven ontwikkeld om de inbreng van huurders op onze bedrijfsvoering te 
vergroten. Maar de coronamaatregelen hebben bij een aantal van deze initiatieven tot uitstel 
geleid. In het derde kwartaal is een samenwerkingsovereenkomst getekend met het nieuwe bestuur 
van HuurdersBIJ1, zij zetten actief in op meer contact met de achterban.  
 
De verbouwing van ons kantoorpand aan de Overstichtlaan verloopt voorspoedig. De oplevering van 
het pand zal naar verwachting plaats vinden in het tweede kwartaal van 2021. Om huurders ook 
tijdens deze verbouwing goed te kunnen ontvangen is op de parkeerplaats een tijdelijke unit 
geplaatst.  
 
Alles overziend zijn we goed op weg. De komende jaren blijft het verbeteren van de 
klanttevredenheid veel aandacht van de organisatie vragen. We maken stappen, maar de gewenste 
positieve ontwikkeling blijft kwetsbaar. Ook het realiseren van onze duurzaamheids-ambities door 
ingrijpende energierenovaties van onze woningen zetten wij door. We moeten met elkaar de 
schouders eronder blijven zetten om in 2022 de afgesproken doelen te halen.  
 
Wij bedanken iedereen die heeft bijgedragen aan de resultaten 2020. Dit zijn al onze 
samenwerkingspartners in Deventer en Zutphen, de vele huurders die hun vrije avonden hebben 
opgeofferd om bij te dragen en - niet in de laatste plaats - onze betrokken medewerkers. 
 
 
Joke Hofman 
 
Directeur-bestuurder Woonbedrijf ieder1  
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Deel A Bestuursverslag  

1. Ambities ondernemingsplan 
Dit hoofdstuk beschrijft de prestaties van Woonbedrijf ieder1 in 2020 conform de ambities uit het 
ondernemingsplan “Dicht bij Huis”. 

1.1 Ondernemingsplan “Dicht bij Huis” 
In het najaar van 2018 is het ondernemingsplan “Dicht bij Huis” vastgesteld. Dit ondernemingsplan 
is opgesteld in samenspraak met een groep betrokken huurders en diverse andere stakeholders. De 
looptijd is 5 jaar, tot eind 2022. In het ondernemingsplan zijn vier ambities beschreven: 

• Wij bieden voldoende betaalbare woningen. 
• Wij zijn er ook voor de volgende generatie. 
• Wij werken begripvol, professioneel en efficiënt. 
• Wij leven samen op deze aarde. 

Aan alle ambities zijn concrete doelstellingen gehangen, waardoor wij de voortgang maandelijks via 
een dashboard kunnen volgen. Als we nu de balans opmaken, constateren we dat we met een aantal 
onderdelen aardig op weg zijn om onze doelen voor eind 2022 te behalen, maar dat er ook zorgen 
zijn. Met name de beschikbaarheid van nieuwe sociale huurwoningen en de leefbaarheid in onze 
wijken staat onder druk.  
 
In hoofdstuk 1.1 geven we een samenvatting van de resultaten uit 2020. Vanaf hoofdstuk 1.2 vindt 
per onderdeel een verdere verdieping plaats.  
 
Wij bieden voldoende betaalbare woningen 
In 2020 hebben we een aantal ingrepen in ons normale huurbeleid gedaan om de huren zo laag 
mogelijk te houden. De jaarlijkse huurverhoging is wederom beperkt tot de inflatiecorrectie, maar 
tegelijkertijd hebben we de huren van circa 1.350 woningen verlaagd met gemiddeld € 44 per 
maand.  Ook is de huurverhoging uitgesteld van 1 juli tot 1 oktober om huurders te ontzien tijdens 
de eerste coronagolf. 
 
De druk op de woningmarkt is in 2020 niet alleen maar een regionaal Randstad-probleem gebleken. 
We hebben de slaagkans van woningzoekenden in 2020 ook in onze regio sterk zien dalen en de 
zoektijden zien toenemen. De coronamaatregelen zijn daar maar deels debet aan. In de gemeenten 
Zutphen en Deventer zijn nauwelijks nieuwe woningen aan de voorraad toegevoegd waardoor de 
doorstroming beperkt was.  
 
De huurderstevredenheid van onze dienstverlening is gedaald van een 7,6 naar een 7,5. Deze daling 
is veroorzaakt door de contactbeperkingen als gevolg van de coronamaatregelen. We hebben er 
vertrouwen in dat de opgaande lijn in 2021 weer wordt ingezet. 
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Tabel 1: Wij bieden voldoende betaalbare woningen 

Kerntaken Eenheid Norm 2022 
 

Realisatie 
2020 

 
Realisatie 

2019 

Slaagkans 
% 
Deventer 
Zutphen 

 
> 30% 
> 30% 

 
17% 
19% 

 
27% 
26% 

Zoektijd 
Aantal maanden 
Deventer 
Zutphen 

 
< 9,0 
< 9,0 

 
11,4 
12,6 

 
12,7 
10,6 

 
Betaalbaarheid  
(gemiddelde huur) 

 
€ per woning 

 
€ 575* + 

 “≤ inflatie 
+1%" per jaar  

 
€ 566,84 

 
€ 559,57 

Kwaliteit van de woning cijfer 1-10 7,5 6,9 6,8 

Huurderstevredenheid cijfer 1-10 ≥8,0 7,5 7,6 

 
Wij zijn er ook voor de volgende generatie 
Deze ambitie houdt in dat Woonbedrijf ieder1 zorgvuldig met haar middelen omgaat, zodat onze 
continuïteit geborgd is. Dit houdt in dat we er ondanks stijgende WOZ-waarden in beide gemeenten 
financieel goed voor staan, mede door te sturen op onze bedrijfs- en onderhoudslasten. Dat is ook 
van groot belang omdat we forse investeringen in duurzaamheid en nieuwbouw gepland hebben in 
de komende jaren.  
 
De professionalisering van het assetmanagement leidt tot een betere sturing op de 
vastgoedportefeuille, waarvan we de effecten in de komende jaren gaan zien.   
 
Tabel 2: Wij zijn er ook voor de volgende generatie 

Continuïteit Eenheid Norm 2022 
 

Realisatie 
2020 

 
Realisatie 

2019 

Waardeontwikkeling Loan tot value (LTV) 
- DAEB 
- niet-DAEB 

 
< 75% 
< 65% 

44,0%  46,6% 

Kasstromen Intrest Coverage Ratio (ICR) 
- DAEB 
- niet-DAEB 

 
> 1,6 
> 1,8 

2,9 2,9 

Omvang woningportefeuille Aantal 
Deventer 
Zutphen 

 
8.088 
6.028 

 
8.040 
6.107 

 
8.065 
6.112 

Verdeling woningportefeuille Huurprijsklassen 
Deventer 
Zutphen 

 
55/25/20 
55/25/20 

 
55/26/19 
55/25/20 

 
56/25/19 
56/25/19 

Woningtype  
Appartementen zonder lift 

Aantal 
Deventer 
Zutphen 

 
2.712 
1.587 

 
2.766 
1.816 

 
2.776 
1.818 
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Wij werken begripvol, professioneel en efficiënt 

In 2020 was de tweede fase gepland van ons persoonlijk leiderschapsprogramma dat wij samen met 
opleidingscentrum ‘de Baak’ hebben ontwikkeld. Door de coronamaatregelen hebben wij dit 
programma niet volledig kunnen uitvoeren. Tegelijkertijd heeft de professionalisering van de 
organisatie niet stil gestaan. Er hebben diverse bedrijfsbrede opleidingen plaatsgevonden, 
bijvoorbeeld rondom het assetmanagement, huurbeleid, projectcommunicatie en 
projectmanagement. Door deze kennis en meer aandacht voor de klant zijn we steeds beter in staat 
om maatwerk te leveren waar nodig is.  
 
De medewerkerstevredenheid is ten opzichte van 2019 gestegen van een 7,7 naar een 7,8. Wat 
betreft de bedrijfslasten scoren we wederom ver onder het gemiddelde.  De dalende trend op de 
onderhoudslasten is ook in 2020 doorgezet, al is dat nog niet zichtbaar in de Benchmark omdat hier 
met een meerjaars-gemiddelde wordt gerekend. 
 
Tabel 3: Wij werken begripvol, professioneel en efficiënt 

Kwaliteit van de organisatie Eenheid Norm 2022 
 

Realisatie 
2020 

 
Realisatie 

2019 

Medewerkerstevredenheid Cijfer totaal niveau > 8,0 7,8 7,7 

Klantgerichte organisatie Cijfer op specifieke vraag > 8,0 8,0 7,7 

Efficiënte organisatie: 
Bedrijfslasten 

Categorie bedrijfslasten  
(Aedes benchmark) B A A 

Efficiënte organisatie: 
Onderhoudslasten 

Categorie onderhoudslasten  
(Aedes benchmark) B C C 

 
We leven samen op deze aarde 
In 2020 is onze grote opdracht geweest om de executiekracht van de organisatie met name op het 
terrein van Vastgoed te verbeteren. Dat is heel goed gelukt: we hebben 510 woningen opgeleverd 
die zijn verbeterd tot een A-label. Ook is het planmatig onderhoudsprogramma nagenoeg volledig 
uitgevoerd. Door deze onderhoudswerkzaamheden hebben we onze doelstelling op duurzaamheid 
gerealiseerd en de achterstand van vorig jaar ingelopen.  
 
Er zijn veel initiatieven ontplooid om de huurders meer te betrekken bij onze bedrijfsvoering, maar 
de coronamaatregelen hebben tot uitstel geleid. Het nieuwe bestuur van onze 
huurdersvertegenwoordiging, HuurdersBIJ1, is na de zomer operationeel geworden en zet actief in 
op meer contact met de achterban.  
 
De leefbaarheid in onze wijken is onvoldoende verbeterd. Wel zijn met beide gemeenten afspraken 
gemaakt over het gezamenlijk formuleren van wijkvisies met bijbehorende buurtaanpak. In 2021 
gaan we hier hopelijk de eerste resultaten van zien.  
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Tabel 4: Wij leven samen op deze aarde 

Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen Eenheid Norm 2022 

 
Realisatie 

2020 

 
Realisatie 

2019 

Energiezuinig Gemiddelde energie-index 1,52 1,52 1,57 

Legitimatie % aantal actieve hoofdhuurders / 
totaal aantal hoofdhuurders 

2% 
(300) 

1,5% 
(225) 0,5% 

Leefbaarheid 
% aantal buurten met minimaal 
een voldoende / totaal aantal 
buurten (waar wij bezit hebben) 

100% 
(65/65) 

91% 
(59/65) 

91% 
(59/65) 

 

1.2 Wij zorgen voor voldoende betaalbare woningen 
Goed en betaalbaar wonen; dat willen wij onze huurders bieden. We richten ons daarbij op mensen 
met een lager inkomen, maar ook op de middengroepen die door de situatie op de woningmarkt in 
de knel komen. Met de gemeenten Deventer en Zutphen zijn ook in 2020 prestatieafspraken 
gemaakt om dit te realiseren. 

1.2.1 Slaagkans en zoektijd 
 
Slaagkans 
Om de druk op de woningmarkt weer te geven wordt gebruik gemaakt van de definitie slaagkans. De 
slaagkans betreft het aantal verhuringen gedeeld door het aantal actief woningzoekenden en laat 
het aandeel actief woningzoekenden zien dat in de gevraagde periode een woning heeft gevonden.  
Het aantal actief woningzoekenden is het aantal woningzoekenden dat minimaal één keer in het 
betreffende jaar op een woning heeft gereageerd. 
  
In onderstaande tabel wordt het aantal actief woningzoekenden uit de woonplaats en verhuringen in 
dezelfde woonplaats weergegeven met de daaruit voortkomende slaagkans. De tabel bevat de 
totalen van alle corporaties in Zutphen en Deventer.  
 
Tabel 5: Ontwikkeling van de slaagkans 
    

Norm 2022 
 

Realisatie 
2020 

 
Realisatie 

2019 
Deventer Actief Woningzoekenden   3.287 3.157 

  Verhuringen   561 842 

  Slaagkans > 30% 17% 27% 

Zutphen Actief Woningzoekenden   1.312 1.267 

  Verhuringen   252 344 

  Slaagkans > 30% 19% 26% 

 
Het aantal actief woningzoekenden is toegenomen t.o.v. van 2019. Dit is een landelijke trend en 
wordt onder andere veroorzaakt door de verbeterde economische omstandigheden en de verdunning 
van de huishoudens in Nederland. Doordat het aantal verhuringen is afgenomen, is de slaagkans in 
beide steden fors gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. 
 
  



Woonbedrijf ieder1 – Jaarverslag 2020  11 

Zoektijd 
De zoektijd (gepubliceerde woningen) is het verschil in maanden tussen de datum van het 
ondertekenen van het huurcontract en de datum van de oudste reactie van de woningzoekende, 
waarbij alleen opvolgende jaren waarin minimaal één keer is gereageerd worden meegenomen. 
Voor dit jaarverslag wordt de gemiddelde zoektijd per stad aangehouden.  
 
Tabel 6: Gemiddelde zoektijd in maanden 
  

Norm 2022 
 

Realisatie 
2020 

 
Realisatie 

2019 
Deventer <9,0 11,4 12,7 

Zutphen <9,0 12,6 10,6 

 

Gekeken naar slaagkans en zoektijd is de kans dat men een woning vond in 2020 in zowel Deventer 
als Zutphen dus afgenomen, terwijl de gemiddelde zoektijd in Deventer omlaag is gegaan en in 
Zutphen gestegen. 

1.2.2 Toewijzingen 
Toewijzing van sociale huurwoningen vindt plaats binnen Europese regelgeving. Al vanaf 2011 moet 
minstens 90% van de sociale huurwoningen (woningen met een huurprijs tot en met € 737,14,) 
worden toegewezen aan huishoudens met een jaarinkomen tot en met € 39.055,-. In 2016 is deze 
toewijzingsregel van 90% tijdelijk - tot 2021 - aangepast naar de 80%-10%-10% regel. Dat betekent 
het volgende: De woningcorporatie moet jaarlijks ten minste 80% van de vrijkomende sociale 
huurwoningen aan huishoudens met een jaarinkomen tot en met € 39.055,- toewijzen. Daarnaast 
mogen corporaties 10% van de vrijkomende woningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen 
tussen € € 39.055,- en € 43.574,-. Deze 10% kan echter ook worden toegewezen aan huishoudens 
met een inkomen tot en met € 39.055,-. De overige, maximaal 10% van de vrijkomende woningen, 
mogen woningcorporaties vrij toewijzen.  
 
In onderstaande tabel is te zien hoe binnen Woonbedrijf ieder1 de toewijzing van sociale 
huurwoningen met betrekking tot de staatsteunregeling heeft plaatsgevonden. Woonbedrijf ieder1 
wijst binnen de gestelde normen toe. 
 
Tabel 7: Staatssteunregeling (80/10/10) 

  2020 2020 2019 2019 

Huishoudinkomen tot € 39.055*  682 95,5% 967 95,4% 

Huishoudinkomen tussen € 39.055 en € 43.574* 30 4,2% 42 4,1% 

Huishoudinkomen hoger dan € 43.574* 2 0,3% 5 0,5% 

  714 100% 1.014 100% 
* prijspeil 2020 
 
Passend toewijzen 
Woningcorporaties moeten sinds 2016 bij het toewijzen van sociale huurwoningen voldoen aan de  
passendheidsnorm. Dat betekent: van de woningtoewijzingen aan huishoudens met een inkomen tot 
en met de huurtoeslaggrens heeft minstens 95 procent een kale huur tot en met de 
aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag. Woonbedrijf ieder1 heeft in 2020 99,6% van haar woningen 
passend toegewezen. Daarmee wordt voldaan aan de wetgeving. 
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Tabel 8: Passend toewijzen 

  2020 2020 2019 2019 
Passend toegewezen 500 99,6% 740 98,9% 
Niet passend toegewezen 2 0,4% 8 1,1% 
  502 100% 748 100% 

 
Toewijzingen op basis van urgentie  
Een urgentieverklaring wordt alleen in uitzonderlijke en dringende situaties toegekend. Er moet 
sprake zijn van een noodsituatie. Op grond van urgentiecriteria (zoals medische of sociale indicatie, 
leeftijd, woon-werkafstand of herstructurering) kan voorrang worden toegekend bij de toewijzing 
van een sociale huurwoning. Hierover zijn binnen het convenant woonruimteverdeling afspraken 
gemaakt tussen de woningcorporaties in de regio Stedendriehoek. In 2020 heeft Woonbedrijf ieder1 
52 woningen toegewezen op basis van urgentieverklaringen t.o.v. 57 in 2019 en 61 in 2018. 
 
Woonkeus afspraken 60/20/20 
Binnen Woonkeus Stedendriehoek is afgesproken 60% van de woningen aan te bieden met een 
huurprijs tot en met € 619,01 (1e aftoppingsgrens), 20% met een huurprijs van € 619,01 tot en met 
€ 663,40 (2e aftoppingsgrens) en de laatste 20% met een huurprijs van € 663,40 tot en met € 737,14 
(liberalisatie-grens). Hierbij is een bandbreedte afgesproken van 10%. 
 
Tabel 9: Verdeling verhuringen naar huurprijsklasse 

  2020 2020 2019 2019 

1e aftoppings-grens 448 62,7% 675 66,5% 
2e aftoppings-grens 155 21,7% 159 15,7% 
Tot liberalisatie-grens 111 15,5% 181 17,8% 
  714 100% 1.015 100% 

 
De percentages blijven binnen de gestelde bandbreedte. Het aantal absolute verhuringen op 
totaalniveau is in 2020 met een verschil van 301 t.o.v. 2019 fors minder. De grootste verschillen 
zitten in de categorie tot de 1e aftoppingsgrens (127 minder) en de categorie 2e aftoppingsgrens tot 
de liberalisatiegrens (70 minder). Daarnaast is het aantal verhuringen in de categorie 2e 
aftoppingsgrens tot de liberalisatiegrens aan het afnemen, doordat de doorstroming naar de 
koopmarkt stagneert. 
 
Statushouders 
De gemeenten Deventer en Zutphen maken jaarlijks met de corporaties afspraken over de plaatsing 
van statushouders in sociale huurwoningen. In Zutphen zijn 18 statushouders geplaatst. Doordat er 
in 2019 meer statushouders geplaatst zijn dan gevraagd is er een voorstand van 12 statushouders 
ontstaan die meegenomen is naar 2020. Daarmee wordt voldaan aan de taakstelling van 29. Voor 
Deventer gold in 2020 een taakstelling van 41. Hier zijn uiteindelijk 40 statushouders geplaatst. 
Voor beide steden geldt dat de aantallen inclusief de gezinsherenigingen zijn.   
 
Tabel 10: Huisvesting statushouders Deventer en Zutphen (Aantal woningen) 

Huisvesting statushouders Resultaat 
2020  

Resultaat 
2019  

Deventer 16* 25 
Zutphen 5** 11 
Totaal 18 36 

* Waarvan 15 in 2020 en 1 in 2021 afgemeld in Woonkeus 
** Waarvan 3 in 2020 en 2 in 2021 afgemeld in Woonkeus 
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1.2.3 Betaalbaarheid 
De betaalbaarheid van de woningen van Woonbedrijf ieder1 wordt voor een belangrijk deel bepaald 
door de hoogte van de huur. Ook in 2020 heeft Woonbedrijf ieder1 bij de jaarlijkse huuraanpassing 
alleen de inflatiecorrectie toegepast.   
 
Huursombenadering 
In 2020 geldt - net als in 2019 - een huursombenadering. Deze benadering beperkt de gemiddelde 
huurontwikkeling van alle (zelfstandige) huurwoningen van een corporatie. In 2020 mag de 
huursomontwikkeling met niet meer dan de inflatie + 1% stijgen. Het inflatiepercentage was in 2020 
1,6 procent. Alleen de huurverhoging van woningen die een vol jaar aan dezelfde huurder zijn 
verhuurd, tellen per 1 juli 2020 mee in de huursombenadering. Ook de huuraanpassing van woningen 
die een nieuwe huurder krijgen is (in tegenstelling tot 2019) vanaf 2020 niet meer opgenomen in de 
huursom. In 2020 is het stijgingspercentage van de huren 1,15% van de huursom. De gemiddelde 
huur is in 2020 gestegen van € 560,41 naar € 566,84. 
 
Huurachterstand  
Om de huurachterstand zo veel mogelijk te beperken heeft Woonbedrijf ieder1 een strak 
incassoproces ingericht. Wanneer de huur niet tijdig betaald is, ontvangt de huurder binnen acht 
dagen een betalingsherinnering. Na een tweede aanmaning, na 14 dagen, zoekt Woonbedrijf ieder1 
eerst contact met de huurder om tot een oplossing te komen. Deze vroegtijdige signalering en de 
samenwerkingsafspraken over uitvoering van schuldhulpverlening (met Perspectief en de gemeente 
in Zutphen en het Budget Adviesbureau in Deventer) dragen bij aan het voorkomen van 
ontruimingen. 
De totale huurachterstand is in 2020 met € 30.000,- toegenomen. Deze toename is met name 
gerealiseerd door de kortlopende huurachterstanden t/m 90 dagen. Het aantal betalingsregelingen 
is gedaald. In 2019 zijn er 644 betalingsregelingen afgesloten, in 2020 611.  
 
Tabel 11: Huurachterstand (bedragen x € 1.000) 

Primaire processen Eenheid Deventer Zutphen Resultaat 
2020 

Resultaat 
2019 

Huurachterstand  Openstaand saldo -/- voorziening 547 403 950 920 

 
Oninbaar deel van de huursom 
Het oninbare deel van de huursom wordt uitgedrukt in een percentage van de totale jaarlijkse bruto 
huursom. In 2020 is het percentage huursomoninbaarheid t.o.v. 2019 stabiel gebleven op 0,06%. 
Voor de uitstaande huurvorderingen ouder dan 90 dagen wordt een voorziening getroffen ter 
dekking van het risico van het niet ontvangen van uitstaande huurvorderingen. 
 
Ontruimingen 
Woonbedrijf ieder1 spant zich in om ontruimingen te voorkomen. Dit doet zij samen met 
hulpverlenende instanties in beide steden. Door krachten te bundelen worden huurders met een 
beginnende huurachterstand geholpen, zodat erger voorkomen wordt. Door er zo vroeg mogelijk bij 
te zijn, wordt een gang naar de rechter voorkomen. 
 
Ten opzichte van 2019 is het aantal ontruimingen gedaald van 27 naar 11 in 2020, dit heeft te 
maken met een minder stringent beleid dat we vanwege corona hebben gehanteerd. Van maart t/m 
juni 2020 zijn geen ontruimingen aangezegd. Daarnaast zijn er in samenwerking met de gemeenten 
en netwerkpartners extra inspanningen geleverd om ondanks de beperkende maatregelen als gevolg 
van corona toch in contact te komen en hulp te bieden. 



Woonbedrijf ieder1 – Jaarverslag 2020  14 

Bij twee ontruimingen die in 2020 in Deventer hebben plaatsgevonden, was alleen sprake van 
huurachterstand. Deze huurders wilden geen gebruik maken van het vangnet en de hulpverlening in 
de gemeente Deventer. In de overige drie gevallen was er sprake van problematiek met een 
multidisciplinair karakter. Dit betekent dat een ontruimingsvonnis is verkregen op basis van 
huurachterstanden, maar er feitelijk ook sprake was van onaangepast woongedrag (bijvoorbeeld 
buurtoverlast, criminaliteit en/of woonfraude). In 2020 heeft Woonbedrijf ieder1 in de gemeente 
Deventer 26 ontruimingen aangezegd. 

Van de ontruimingen die in Zutphen hebben plaatsgevonden, waren 2 van de 6 ontruimingen 
multidisciplinair van aard. In twee gevallen is er ontruimd op basis van overlast (juridische 
procedure) en in een geval bleek de huurder niet zijn hoofdverblijf te hebben in de woning.  In een 
geval wilde de huurder geen gebruik maken van het vangnet en hulpverlening. Er zijn in 2020 in 
Zutphen 23 ontruimingen aangezegd. 

Tabel 12: Oorzaak ontruimingen 

Oorzaak ontruiming  Financieel Overlast  Hennep Totaal 
2020 

Totaal 
2019 

Deventer 5 - - 5 12 

Zutphen 4 2 - 6 15 

Totaal 9 2 - 11 27 

 

1.2.4 Kwaliteit van de woning 
 
Woningverbetering en planmatig onderhoud 
Het onderhouden en verbeteren van woningen is in 2020 voortvarend opgepakt en tot uitvoer 
gebracht. 
 
In het eerste halfjaar van 2020 heeft de voorbereiding van de Ketensamenwerking op het gebied van 
Keukens, Badkamer en Toilet (KBT) alsmede buiten- en binnen schilderwerk (exterieur / interieur) 
plaatsgevonden. Dat heeft ertoe geleid dat in de tweede helft van 2020 nagenoeg de volledige 
jaaropgaaf in uitvoering is gegeven. 
 
In teamverband heeft de afdeling Vastgoed in 2020 kunnen zorgen voor verdere standaardisering van 
haar processen. Aan het eind van het jaar is voor asbest een standaard werkwijze geformuleerd 
voor uitvoering. In komend jaar wordt een audit uitgevoerd om te beoordelen of het beleid goed 
geïmplementeerd is en werkt. Ook wordt komend jaar destructief asbestonderzoek bij mutatie in 
het proces opgenomen. Hierdoor is medio 2023 meer data beschikbaar om de dan startende 
doelstelling, asbest vrij maken van de wooneenheden, mogelijk te maken. De bij de projecten 2020 
betrokken wooneenheden zijn al asbestvrij opgeleverd.  
 
Ook is er volop aandacht voor de evaluatiefase van een project om een belangrijke bijdrage te 
leveren om de database van ons bezit op een hoger plan te krijgen. Data wordt de komende jaren 
alleen maar belangrijker omdat we steeds meer willen weten over ons eigen bezit. Op het gebied 
van brandveiligheid en andere wettelijke verplichtingen is het team op de hoogte. Daarnaast is het 
Programma van Eisen Nieuwbouw in 2020 herijkt en is er aandacht voor de interne samenwerking. 
 
Leerpunten uit de afgesloten projecten worden gebruikt om nieuwe projecten kwalitatief maar ook 
qua communicatie met de huurder, effectiever uit te voeren. Dit was in 2020 al zichtbaar bij de 
Initiatie- & Analysefase die gedurende dit jaar in voorbereidingstijd werd bekort en ook op  
kwalitatief betere gekwantificeerde data kon plaatsvinden. Een verbetering die ook in 2021 
doorgezet zal worden, waardoor een cyclus van 24 maanden gaat ontstaan. 
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De woningverbeteringsprojecten worden uitgevoerd ten behoeve van de verbetering van de  
kwaliteit van de woningportefeuille. Hiermee wordt tevens een bijdrage geleverd aan de 
doelstellingen veilig & gezond en energetische verbetering. 

Nieuwbouw/Sloop 
In 2020 zijn de lopende, relatief kleine, nieuwbouwprojecten met de betrokken stakeholders verder 
richting uitgangspunten voor uitvoeringsplanvorming gebracht en wordt realisatie voorzien in 2021.  
Voorbereidingen (GREX projecten) zijn in uitvoering en komen tot besluitvorming. Na 
besluitvorming, die voorzien is in 2021 alsmede 2022, is uitvoering van de onderliggende 
deelprojecten te verwachten in 2022-2028. 
 
Verkoop 
Verkoop wordt vanaf 2020 in het assetmanagement voornamelijk als instrument ingezet om 
portefeuilledoelstellingen uit het strategisch voorraadbeleid te realiseren. In het verleden had het 
voornamelijk als doel kasstromen te realiseren ten behoeve van de financiering van de 
transformatieopgave. In 2020 is de aansluiting tussen het strategisch voorraadbeleid en de 
complexstrategieën verder geoptimaliseerd. Dit heeft ertoe geleid dat de omvang van de 
verkoopportefeuille is afgenomen. 
 
Tabel 13: Woningverbeteringsprojecten in 2020 (bedragen x € 1.000, incl. BTW) 

 
Projectnaam  Rayon 

Totaal 
aantal 

woningen 

Aantal 
woningen 
in 2020 

 
Uitgaven 

2020 

Mulderskamp Zutphen 75 29 836 
Deventerwegkwartier fase 2 Zutphen 73 73 3.674 
Johan van Oldenbarneveldstraat / Van Limburg Stirumstraat Zutphen 37 37 2.549 
Berkenlaan / Emmerikseweg Zutphen 48 36 1.904 
Van der Vegtestraat Zutphen 39 31 2.588 
Schouwlaak Zutphen 64 40 2.497 
Thorbeckesingel Zutphen 13 13 899 
Van Heemstrastraat Zutphen 108 25 1.845 
Brucknerstraat Zutphen 36 7 338 
Mozartstraat Zutphen 27 3 207 
Keppelstraat (Planmatig Onderhoud) Zutphen 18 18 424 
Van Hasseltstraat  (Planmatig Onderhoud) Zutphen 10 10 153 
    548 322 17.914 
Joost van den Vondellaan Deventer 141 141 5.623 
Buiten Noorderberg Deventer 33 8 372 
Hagedoornstraat, Verwerstraat en Tuindorp Deventer 67 39 2.013 
    241 188 8.008 
Totaal WB1 789 510 25.922 
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1.2.5 Stichting Woonwagenbeheer Deventer 
Op 23 juni 2020 hebben Rentree en Woonbedrijf ieder1 gezamenlijk de Stichting Woonwagenbeheer 
Deventer opgericht. Aanleiding vormde een verzoek van de gemeente Deventer om haar 
woonwagenstandplaatsen en woonwagens over te dragen aan de corporaties in Deventer.  Er is 
gekozen voor een gezamenlijke stichting om zo de verantwoordelijkheid te delen en om te zorgen 
voor uniformiteit in handelen. Op 25 juni 2020 zetten de gemeente Deventer en de Stichting 
Woonwagenbeheer Deventer hun handtekening onder een overeenkomst om de standplaatsen en 
woonwagens van de gemeente over te dragen aan de stichting. Vanaf september 2020 zijn de 
standplaatsen en (gehuurde) woonwagens gefaseerd overgedragen. Ook Rentree heeft aangegeven 
haar standplaatsen en woonwagens over te willen dragen aan de Stichting Woonwagenbeheer 
Deventer. Deze zijn ultimo 2020 overgedragen. De Stichting Woonwagenbeheer Deventer heeft de 
uitvoering van de verhuur, het beheer en het onderhoud uitbesteed. De huurders van de 
standplaatsen en woonwagens merken niets van de verandering. De verhuur, beheer en het 
onderhoud worden nog steeds verzorgd door hetzelfde bedrijf dat de werkzaamheden in het 
verleden ook uitvoerde. 

1.2.6 Huurderstevredenheid 
Voor het meten van de huurderstevredenheid en andere variabelen maakt Woonbedrijf ieder1 
gebruik van de diensten van het onderzoeksbureau KWH. De metingen van de tevredenheid worden 
gebruikt voor het verkrijgen van zicht op de tevredenheid van de huurders over de dienstverlening, 
verbeteren van de dienstverlening en voor de vergelijking met andere corporaties in de Aedes- 
benchmark, waardoor we gericht kunnen leren van andere corporaties. Uit de metingen blijkt dat 
huurders van Woonbedrijf ieder1 een fractie minder tevreden zijn over de dienstverlening dan de 
voorgaande jaren. Zie de grafiek hieronder voor de ontwikkeling van de tevredenheid in de 
afgelopen jaren. 

Figuur 1: Ontwikkeling huurderstevredenheid WB1 (Aedes-benchmark) 

 
Huurders van Woonbedrijf ieder1 geven gemiddeld een 7,5 (in 2019 was dit een 7,6). Deze score is 
samengesteld uit de 3 belangrijkste klantprocessen nieuwe huurders, reparatieverzoeken en 
vertrokken huurders. In de eerste maanden van 2020 leek Woonbedrijf ieder1 een hogere score te 
behalen dan in 2019. Echter door de getroffen coronamaatregelen in de dienstverlening en de 
waardering hiervan door de huurder, is de score vooral in de periode maart tot en met augustus 
lager uitgevallen. 
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Figuur 2: Ontwikkeling huurderstevredenheid WB1 (per maand) 

 
 
Nieuwe huurders 
Vorig jaar gaven nieuwe huurders gemiddeld een 7,7 voor de dienstverlening. Dit jaar gemiddeld 
een 7,9. Deze toename, die ook vorig jaar al zichtbaar was, kan worden verklaard doordat de 
medewerkers die de huurder in het verhuurproces begeleiden dichter bij de huurder staan dan 
voorheen en dus beter kunnen inspelen op de wensen van de huurder. 
 
Reparatieverzoeken 
Op het reparatieproces was een jarenlange stijging van de tevredenheid waar te nemen. De 
tevredenheid was in 2019 al licht afgenomen en deze afname heeft zich doorgezet. In 2020 is de 
tevredenheid licht afgenomen van een 7,6 in 2019 naar een 7,5 in 2020. Vanaf juni is ingezet op een 
kortere wachttijd bij reparatieverzoeken. Dit leek zich in de maanden hierna uit te betalen, maar 
deze groei bleef niet stabiel. 
 
Vertrokken huurders 
Bij de vertrokken huurders zien we, in tegenstelling tot de afgelopen twee jaar nu een afname in de 
tevredenheid. De tevredenheid is van een 7,4 in 2019 afgenomen naar een 7,2 in 2020. De 
coronamaatregelen hebben de tevredenheid over de dienstverlening in dit proces geen goed 
gedaan, zoals te zien is in figuur 2 waarin de tevredenheid per maand is weergegeven. De 
maatregelen rondom corona voor de vertrekkende huurders zijn op basis van de feedback van deze 
huurders aangepast. 

1.3 Wij zijn er ook voor de volgende generatie 
Niet alleen nu, maar ook over 50 jaar willen wij onze huurders een goede en betaalbare woning 
bieden. Daarom moeten we investeren in de kwaliteit van onze woningen en ondertussen goed op 
onze uitgaven letten. 
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1.3.1 Resultaten Financiële prestatie-indicatoren 
 
Tabel 14: Behaalde resultaten op aandachtsgebied bedrijfsresultaten 

Prestatie-indicatoren Bedrijfsresultaten Eenheid Resultaat  
2020 

Resultaat  
2019 

1. Opbrengsten huren € (x1.000) 97.329 95.745 
2. Verkoopopbrengsten bestaand bezit € (x1.000) 4.606 6.094 
3. Solvabiliteit obv marktwaarde % 75,3 74,3 
4. Solvabiliteit obv beleidswaarde % 55,3 53,8 
5. Liquiditeit (vlottende activa/vlottende passiva)   0,41 0,61 
6. LTV (nominale schuld/beleidswaarde) % 44,0 46,6 
7. ICR (rentedekkingsgraad)   2,9 2,9 
8. Bedrijfskosten (conform Aedes-benchmark definitie)  € per gewogen VHE 946 672 
9. Onderhoudskosten  
    (conform Aedes-benchmark definitie) € per gewogen VHE 2.341 1.945 

10. Onderhoudskosten totaal  
     (incl. personeel- en organisatiekosten) € (x1.000) 34.167 28.431 

11. Leefbaarheidskosten € per VHE (DAEB) 123 126 
12. Investeringen  € (x1.000) 22.994 6.327 
13. Gemiddelde beleidswaarde sociaal vastgoed € per gewogen VHE 62.799 58.358 
14. Gemiddelde marktwaarde sociaal vastgoed  € per gewogen VHE 119.396 114.701 

 
Solvabiliteit 
De solvabiliteit is de te definiëren als het quotiënt van het eigen vermogen en het totale vermogen 
op marktwaarde. 
 
Liquiditeit 
De liquiditeit geeft de verhouding weer tussen de vlottende activa en de vlottende passiva. 
 
Loan To Value (LTV) 
De LTV is berekend door de nominale schuld te delen door de beleidswaarde. 
 
Rentedekkingsgraad (ICR) 
De ICR wordt berekend door de operationele kasstroom voor netto financieringslasten te delen door 
de rente-uitgaven (renteverdiencapaciteit). 
 
Bedrijfslasten  
De bedrijfslasten per vhe stijgen in 2020 ten opzichte van voorgaande jaren als gevolg van de 
herziening van het toerekenen van de kosten van team Vastgoed naar ‘verhuur- en 
beheeractiviteiten’. Tevens zijn in 2020 de gemaakte kosten in de Initiatie- analysefase en de 
voorlopige definitiefase verwerkt als overige bedrijfslasten en worden deze kosten niet meer 
geactiveerd in de totale projectkosten. 
 
Onderhoudskosten  
De gemiddelde onderhoudslasten bedragen voor 2020 € 2.341,- per vhe. Dit ligt lager dan begroot 
en hoger dan de lasten in 2019 (€ 1.945,- per vhe). In totaal is er in 2020 voor € 34 miljoen aan 
onderhoud uitgevoerd. Dit is inclusief personeelskosten en toegerekende organisatiekosten. 
Exclusief deze toerekening zijn de onderhoudslasten € 26 miljoen. Hierbij gaat het om 
reparatieverzoeken, aanpassingen bij mutaties, contractonderhoud, planmatig onderhoud en 
vernieuwing van keukens, badkamers en toiletten. Binnen deze verschillende soorten van onderhoud 
is ook inzet gepleegd op het veilig en gezond wonen. Zo is er ook in 2020 veel asbest verwijderd, 
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zijn open verbrandingstoestellen (vooral geisers) vervangen door CV-installaties en zijn 
brandveiligheidsmaatregelen uitgevoerd. 
 
Investeringen 
Deze investeringen betreffen voor het grootste deel renovaties van het bestaand bezit.  
 
Marktwaarde en beleidswaarde van sociaal vastgoed  
Bij het bepalen van de waarde van het vastgoed worden verschillende begrippen gehanteerd. 
 
Marktwaarde  
De marktwaarde van het vastgoed bedraagt in 2020 € 1.755 miljoen (2019: € 1.690 miljoen) en is 
daarmee € 65 miljoen hoger dan in 2019 (stijging: 3,8%). Deze stijging wordt vooral veroorzaakt 
door: 
• Mutaties in de objectgegevens (vooral door de stijging van de WOZ-waarde waardoor tevens de 

leegwaarde en daarmee de verkoopopbrengsten stijgen): € 66 miljoen. 
• Methodische wijzigingen handboek en software (vooral doordat in het handboek 2020 de 

overdrachtskosten in de eindwaarde zijn verhoogd van naar 9%, dit heeft een negatief effect op 
de marktwaarde.): € -14 miljoen.  

• Parameteraanpassingen als gevolg van validatie van het Handboek (vooral de markthuur en 
disconteringsvoet na validatie): € -14 miljoen. 

• Parameteraanpassingen als gevolg van marktontwikkelingen (vooral voor wat betreft de 
leegwaardestijging, het instandhoudingsonderhoud, de markthuur en de disconteringsvoet): € 33 
miljoen. 

 
Beleidswaarde 
Het WSW en de Autoriteit woningcorporaties (Aw) hebben in het kader van het nieuwe integraal 
toezichtkader besloten om met ingang van het boekjaar 2019 de in voorgaande jaren gehanteerde 
bedrijfswaarde te vervangen door een nieuw waardebegrip; de beleidswaarde. 
Toegelaten instellingen dienen m.i.v. het jaarverslag 2018 de beleidswaarde te vermelden in plaats 
van de bedrijfswaarde in de toelichting van de jaarrekening. In het bestuursverslag wordt een 
beleidsmatige beschouwing opgenomen.  
 
De ontwikkeling van de beleidswaarde wordt deels beïnvloed door de ontwikkeling van de 
marktwaarde in verhuurde staat die hiervoor is toegelicht, omdat de beleidswaarde de marktwaarde 
als vertrekpunt neemt. De beleidswaarde vormt een onderdeel van het Verticaal toezichtsmodel van 
de Aw en WSW. Het jaar 2019 was een overgangsjaar naar een definitief normenkader. 
 
Begin 2020 zijn de definitieve normen voor de verschillende financiële ratio’s gepubliceerd door Aw-
WSW. Hieronder worden de door Aw-WSW vanaf 2020 gehanteerde normen voor de bovenvermelde 
financiële ratio’s vermeld en eventueel nader toegelicht. Woonbedrijf ieder1 hanteert voor de 
ratio’s ICR en LTV als vluchtstrook iets zwaardere normen. 
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Tabel 15: Gehanteerde normen financiële ratio's 

Ratio DAEB niet-
DAEB TI 

Continuïteitsratio's       
ICR 1,4 1,8 1,4 
LTV 85% 75% 85% 
Solvabiliteit 15% 40% 15% 
Discontinuïteitsratio's       
Dekkingsratio 70% 70% 70% 
Onderpandratio (WSW)     70% 

 
Woonbedrijf ieder1 hanteert uit voorzichtigheidsprincipe (‘vluchtstrook’) een interne norm voor de: 
• ICR van 1,6 voor de DAEB-tak; voor de Niet-DAEB tak wordt de Aw-WSW norm gehanteerd; 
• LTV van 75% voor de DAEB-tak en 65% voor de Niet-DAEB tak. 
 
Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur diverse schattingen. Dit is inherent aan het 
toepassen van de geldende verslaggevingsstandaarden. In het bijzonder is dit van toepassing op de 
bepaling van de marktwaarde en de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie. De 
waardebepaling van het vastgoed (terug te vinden in de marktwaarde en beleidswaarde), is geen 
exacte wetenschap en tevens betreft dit de grootste schattingspost waar het bestuur een 
inschatting over moet maken voor de jaarrekening. 
  
De beleidswaarde is eerst gedurende 2018 ingevoerd, waarbij dit waardebegrip nog in ontwikkeling 
is. Verdere ontwikkeling van dit waardebegrip kan leiden tot aanpassingen in de beleidswaarde in 
komende perioden, onder meer samenhangend met: 
• Aanpassing van de huurstijgingsparameter: bij bepaling van de beleidswaarde is de (bij mutatie 

van de woning te realiseren) markthuur aangepast naar de streefhuur. In de praktijk bepaalt 
Woonbedrijf ieder1 bij mutatie de nieuwe huur mede rekening houdend met passend toewijzen 
en afspraken met de huurdersorganisatie over huursomstijging. Dit betekent dat de ingerekende 
streefhuur niet c.q. niet altijd direct bij mutatie wordt gerealiseerd, waarbij als 'afslag' de beste 
schatting is verwerkt. 

• Bepaling van de toegepaste disconteringsvoet, die ultimo 2020 in de beleidswaardebepaling niet 
is aangepast ten opzichte van de in het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2020 
opgenomen disconteringsvoet voor het type vastgoedbezit en regio waarin Woonbedrijf ieder1 
actief is. Dit ondanks dat door het in de beleidswaarde inrekenen van een lagere huur 
(betaalbaarheid) en hogere kwaliteit (onderhoud) een lager risicoprofiel kan worden 
verondersteld. 

• Toepassing van nadere standaardisatie voor bepaling van onderhoudskosten versus investeringen 
en/of toerekening van niet direct vastgoed gerelateerde bedrijfslasten. 

Op 3 juli 2019 publiceerde SBR-Wonen de memo “Definities Onderhoud en Beheer ten behoeve van 
verantwoording en prognose”. Naar deze memo, namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de 
Autoriteit Wonen en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw was met belangstelling uitgezien. 
Doelstelling van deze notitie is om meer eenduidigheid te brengen in het rubriceren van bedragen in 
de begroting en de jaarrekening, zodat de beleidswaarde en de financiële kengetallen een solidere 
basis krijgen. Eind 2020 is door SBR-Wonen de ‘Handleiding toepassen functionele indeling W&V 
2020’ gepubliceerd. De voornaamste wijzigingen t.o.v. de versie 2019 betreffen de verankering van 
de nieuwe definities Onderhoud & Beheer én een verduidelijking met betrekking tot de 
verwerkingswijze van de post ‘Overige organisatiekosten’. De uitgangspunten en definities uit 
betreffende handleiding zijn in de jaarrekening toegepast.  
 
De beleidswaarde wordt bepaald door op vier aspecten afslagen door te voeren in de 
uitgangspunten van de DCF-berekening van de marktwaarde in verhuurde staat. De (lagere) waarde 



Woonbedrijf ieder1 – Jaarverslag 2020  21 

die ontstaat, is de Beleidswaarde. Voor toepassing op basis van het type vastgoed wordt 
aangesloten bij de definities die zijn opgenomen in het Handboek marktwaardering. De 
beleidswaarde is van toepassing op zelfstandige woongelegenheden (EGW, MGW en extramurale 
zorgeenheden) en onzelfstandige woongelegenheden (studenteneenheden). Voor niet-
woongelegenheden en zorgvastgoed wordt verondersteld dat de beleidswaarde gelijk is aan de 
marktwaarde. Niet-woongelegenheden betreft de categorieën: bedrijfsmatig en maatschappelijk 
onroerend goed (BOG en MOG) en parkeergelegenheden.  
 
Afslagen van marktwaarde naar beleidswaarde 
 
Uitgangspunt 0: Marktwaarde in verhuurde staat  
Het startpunt voor het bepalen van de beleidswaarde is de marktwaarde in verhuurde staat. 
Afslag 1: Beschikbaarheid (doorexploiteren)  
Voor de gehele portefeuille wordt het doorexploiteerscenario uit de marktwaardeberekening 
afgedwongen. Het verschil van de uitkomst van deze stap met de marktwaarde in stap 0 is de afslag 
voor beschikbaarheid. 
Afslag 2: Betaalbaarheid (huur)  
Met de uitkomst van stap 1 als uitgangspunt wordt in deze stap in het doorexploiteerscenario de 
markthuur vervangen door streefhuur (ook wel beleidshuur). De streefhuur wordt net als de 
markthuur op vhe-niveau vastgelegd in de objectgegevens. De streefhuur is de huur die bij mutatie 
van huurder wordt vastgesteld conform beleid van de corporatie en rekening houdend met wet- en 
regelgeving. Het verschil van de uitkomst van deze stap met de uitkomst uit stap 1 is de afslag voor 
betaalbaarheid. 
Afslag 3: Kwaliteit (onderhoud)  
Het eigen onderhoudsbeleid kan afwijken van de in de marktwaarde gehanteerde marktnormen. In 
deze stap worden de componenten instandhoudingsonderhoud en mutatieonderhoud uit de DCF-
berekening vervangen door een nominale (gecorrigeerd voor inflatie) eigen onderhoudsnorm. De 
norm is gebaseerd op de langjarige onderhoudscyclus van het object op basis van instandhouding.  
Voor de beleidswaarde wordt in de eindwaarde het minimum van 2 maal de marktconforme 
onderhoudsnorm of 2 maal de beleidsonderhoudsnorm verondersteld.  
Het verschil van de uitkomst van deze stap met de uitkomst uit stap 2 is de afslag voor kwaliteit. 
Afslag 4: Beheer  
Het exploiteren van de sociale woningvoorraad zorgt naast de reguliere beheerkosten mogelijk voor 
extra uitgaven ten behoeve van exploitatie en (vastgoed gerelateerde) leefbaarheid. Beheer kan 
afwijken van de bij de marktwaarde gehanteerde marktnormen. Deze stap vervangt de volgende 
componenten uit de DCF-berekening met een beheernorm die aansluit met de jaarlijkse werkelijke 
uitgaven voor beheer en leefbaarheid in de 15-jaars DCF periode: 
• Beheerkosten; 
• Belastingen; 
• Verzekeringen; 
• Overige zakelijke lasten. 
Het verschil van de uitkomst van deze stap met de uitkomst uit stap 3 is de afslag voor beheer. De 
uitkomst van deze stap is de beleidswaarde. 
 
In onderstaande tabel worden de afslagen op de marktwaarde en de aldus berekende beleidswaarde 
per ultimo 2020 weergegeven. 
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Tabel 16: Marktwaarde versus Beleidswaarde (bedragen x € 1.000.000) 

Marktwaarde vs Beleidswaarde 2020 2019 
Marktwaarde 31-12 1.755 1.690 
Afslag 1: beschikbaarheid (doorexploiteren) -149 -132 
Afslag 2: betaalbaarheid (streefhuur) -326 -347 
Afslag 3: kwaliteit (onderhoud) -275 -331 
Afslag 4: beheer (beheerkosten) -65 -2 

Beleidswaarde 31-12 940 879 
 
Beleidsmatige onderbouwing over het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde van de 
onroerende zaken in exploitatie.  
Per 31 december 2020 is in totaal € 835 miljoen (2019: € 794 miljoen) aan ongerealiseerde 
waardeveranderingen (herwaardering) in het eigen vermogen opgenomen vanwege de waardering 
van het vastgoed in exploitatie tegen marktwaarde in verhuurde staat. De waardering van het 
vastgoed is in overeenstemming met het ‘Handboek Modelmatig Waarderen’ zoals voorgeschreven in 
de Woningwet. De realisatie van deze ongerealiseerde herwaardering is sterk afhankelijk van het te 
voeren beleid van de corporatie. De mogelijkheden voor de corporatie om vrijelijk door 
(complexgewijze) verkoop of huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde staat van het DAEB-bezit 
(diensten van algemeen economisch belang) in exploitatie te realiseren, zijn beperkt door 
wettelijke maatregelen en maatschappelijke ontwikkelingen zoals demografie en ontwikkeling van 
de behoefte aan sociale (DAEB) huurwoningen. De inschatting is dat de herwaarderingsreserve bij 
ongewijzigd beleid niet (of pas op zeer lange termijn) realiseerbaar is. De schatting ligt in lijn met 
het verschil tussen de beleidswaarde van het DAEB-bezit in exploitatie en de marktwaarde in 
verhuurde staat van dit bezit en dit verschil bedraagt circa € 788 miljoen. Dit betekent dat circa 
94% van het totaal van de herwaarderingsreserve niet of pas op zeer lange termijn realiseerbaar is. 
 
Tabel 17: Analyse verloop beleidswaarde 2020 ten opzichte van 2019 (bedragen x € 1.000) 

Verloopstaat Beleidswaarde 2019-2020 - Totaal  

  DAEB Niet-DAEB Totaal 

Beleidswaarde 2019 814.741 64.523 879.265 

Af: Beleidswaarde 2019 niet-woningen -109.968 -23.560 -133.528 

Beleidswaarde 2019 woningen 704.774 40.963 745.737 

      

Voorraadmutaties -1.370 -1.074 -2.444 

      

Wijziging rekenmethodiek  1.432 -12 1.420 

      

Autonome ontwikkeling objectgegevens -5.567 178 -5.389 

      

Wijzigingen waarderingsparameters marktwaarde 57.052 3.357 60.409 

      

Wijzigingen waarderingsparameters beleidswaarde 6.074 -2.176 3.898 

Beleidswaarde 2020 woningen 762.394 41.235 803.630 

Bij: Beleidswaarde 2020 niet-woningen 111.520 24.607 136.127 

Beleidswaarde vastgoed bestemd voor verhuur 31-12-2020 873.915 65.842 939.757 

Stijging beleidswaarde 2020 t.o.v. 2019 7% 2% 7% 
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Nadere toelichting op de belangrijkste verschillen t.o.v. boekjaar 2019: 
 
Rekenmethodiek beleidswaarde 
• Vanaf handboek 2020 wordt de beleidshuur voor alle DAEB-woningen afgetopt op de 

liberalisatiegrens. Dit heeft een negatief effect op de beleidswaarde. 
• De minimale mutatiekans is verhoogd van 2% naar 4%. Dit heeft er toe geleid dat de gemiddelde 

mutatiekans doorexploiteren is gestegen van 8,27% naar 8,41% (+0,13%). 
 
Autonome ontwikkeling objectgegevens woningen 
Deze daling kan als volgt worden verklaard: 
• De gemiddelde contracthuur van woningen is gestegen van € 566 naar € 576,43 (+1,85%). Het 

aantal leegstaande woningen is gestegen van 68 naar 181.  
• De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is gestegen van € 132.153 naar € 143.160 (+8,33%).  

Door de stijging van de WOZ-waarde stijgt ook de grondslag voor de verhuurderheffing. 
 
Wijzigingen waarderingsparameters marktwaarde 
• De ingerekende verhuurderheffing is gedaald als gevolg van lagere (voorgeschreven) 

percentages. 
• De gemiddelde disconteringsvoet doorexploiteren van woningen is gedaald van 6,99% naar 6,68% 

(-0,31%). 
 
Wijzigingen waarderingsparameters beleidswaarde 
• De gemiddelde beleidshuur van woningen is gestegen van € 629 naar € 641 (+1,89%). 
• De gemiddelde onderhoudsnorm van woningen is gedaald van € 2.458 naar € 2.320 (-5,63%). 
• De gemiddelde beheernorm van woningen is gestegen van € 724 naar € 933 (+28,87%). 
 

1.3.2 Financieel resultaat 
Het netto beheerresultaat van Woonbedrijf ieder1 is in 2020 uitgekomen op € 22,3 miljoen. Dit is 
het resultaat van exploitatieopbrengsten, exploitatiekosten, onderhoud en financieringslasten. Dit 
is ten opzichte van 2019 een daling van € 6,5 miljoen, met name veroorzaakt door hogere 
exploitatieopbrengsten, hogere lasten onderhoud en hogere overige bedrijfslasten. 

In tabel 18 is het netto jaarresultaat van € 67,1 miljoen weergegeven, waarbij het beheerresultaat 
(uit bedrijfsvoering) afzonderlijk van het portfolioresultaat (o.a. de effecten van waardering van 
het bezit) staat weergegeven. Deze tabel wijkt qua presentatie daarmee af van de jaarrekening, 
maar geeft een beter inzicht in de operationele resultaten enerzijds en het portfolioresultaat 
anderzijds. 
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Tabel 18: Financieel resultaat in 2020 (bedragen x € 1.000) 

Winst- en verliesrekening  2020 2019 

Exploitatieopbrengsten/-inkomsten         

Huren 97.329   95.745   

Opbrengsten servicecontracten 2.565   2.207   

Geactiveerde productie eigen bedrijf 224   144   

Overige bedrijfsopbrengsten 112   122   

Som exploitatieopbrengsten/-inkomsten   100.230   98.219 

Exploitatielasten/-uitgaven         

Afschrijvingen activa ten dienste van 1.263   1.240   

Erfpacht 28   28   

Lonen en salarissen 9.045   8.709   

Sociale lasten 1.621   1.605   

Pensioenlasten 1.513   1.349   

Overige personeelskosten 622   960   

Inhuur derden 1.320   605   

Lasten onderhoud 25.977   21.190   

Leefbaarheid 812   901   

Lasten servicecontracten 2.262   1.757   

Overige bedrijfslasten 21.091   17.716   

Som exploitatielasten/-uitgaven   65.553   56.058 

          

Exploitatieresultaat/-saldo   34.678   42.161 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 5   33   

Rentelasten en soortgelijke kosten -12.391   -13.375   

Financieringsresultaat/-saldo   -12.386   -13.341 

          

Beheerresultaat/- saldo   22.292   28.819 

          

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 1.089   1.101   

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille (last) -20.897   -6.345   

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 66.199   155.187   

Waardeveranderingen verplichtingen uit hoofde van onroerende 
zaken verkocht onder voorwaarden 130   116   

Portfolioresultaat   46.520   150.060 

Belastingen -3.855   363   

Resultaat deelnemingen 2.096   4.474   

Resultaat deelnemingen/belastingen   -1.759   4.837 

          

Jaarresultaat/-saldo   67.053   183.716 
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1.3.3 Overige financiële informatie 
 
Financiële continuïteit  
Woonbedrijf ieder1 is een stichting zonder winstoogmerk. Woonbedrijf ieder1 beheert woningen 
zodanig dat niet alleen de sociale huurder van nu een goede woning heeft, maar ook de sociale 
huurder van de toekomst. Dit vergt een gezonde financiële basis, die zich onder andere uit in de 
solvabiliteit. De solvabiliteit, gedefinieerd als het quotiënt van het eigen vermogen en het totale 
vermogen op marktwaarde, bedraagt per ultimo 2020 75,3%, een verhoging van 1,0% ten opzichte 
van ultimo 2019 (74,3%).  
 
Borgingsplafond WSW 
Leningen voor het sociaal vastgoed worden door Woonbedrijf ieder1 onder garanties van de 
Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) aangetrokken. Dankzij deze garanties kan 
Woonbedrijf ieder1 geld aantrekken tegen gunstige voorwaarden. Het borgingsplafond van het WSW 
is de maximale omvang van de geborgde leningenportefeuille. Het door het WSW afgegeven 
borgingsplafond voor 2021 op basis van de jaarrekening 2019 en de dPi 2019 (prognosejaren 2020-
2024) bedraagt€ 436 miljoen en is hoger dan de actuele geborgde leningenportefeuille van € 420 
miljoen. De actuele geborgde leningenportefeuille is inclusief de maximale hoofdsom van de roll-
over leningen van € 30 miljoen. Eind 2020 is hiervan in werkelijkheid € 6 miljoen opgenomen. 
In 2020 is de totale omvang van de leningenportefeuille gedaald van € 426 miljoen ultimo 2019 naar 
€ 413 miljoen ultimo 2020. Het gemiddelde rentepercentage van de totale leningenportefeuille is 
gedaald van 2,88% in 2019 naar 2,75% in 2020. 
 
Treasury & Cashmanagement  
Treasury bestaat onder andere uit het waarborgen van een blijvende toegang tot de kapitaalmarkt. 
Het beheersen van financiële risico’s, het realiseren van zo laag mogelijke kosten en het zeker 
stellen van voldoende liquiditeit zijn belangrijke doelstellingen van het treasurybeleid. De treasury-
activiteiten zijn ingekaderd door het Reglement Financieel Beleid en Beheer en het treasurystatuut. 
 
De middellange liquiditeitsplanning wordt in het treasuryjaarplan beschreven, de korte 
liquiditeitsplanning wordt dagelijks gemonitord en per kwartaal wordt een liquiditeitsprognose 
opgesteld. Deze wordt besproken in de Treasurycommissie.  
 
De rekening-courantfaciliteit is, in combinatie met de opnameruimte van de roll-over leningen, 
ruimschoots voldoende om liquiditeitsschommelingen op te vangen. 

1.3.4 Risicobeheersing 
Risicobeheersing is het identificeren en beoordelen van potentiële gebeurtenissen, die invloed 
kunnen hebben op het bereiken van onze doelstellingen. De opzet is deze (potentiële) 
gebeurtenissen zodanig te beheersen dat deze binnen de risicobereidheid van onze corporatie vallen 
en dat een redelijke zekerheid bestaat ten aanzien van het daadwerkelijk halen van onze 
doelstellingen. In 2020 is opnieuw aandacht besteed aan de uitwerking van het 
risicomanagementbeleid. Concreet betekent dit dat wij de ontwikkelingen in de meest relevante 
strategische risico’s gedurende het jaar hebben gevolgd en waar nodig de beheersmaatregelen 
hebben bijgesteld. Hierover is in de reguliere rapportagestructuur gerapporteerd. De interne 
beheersing en interne controle is van toereikend niveau. Geconstateerde aandachtspunten door 
interne en/of externe beoordelaars, adviseurs of toezichthouders worden door Woonbedrijf ieder1 
beoordeeld en waar nodig opgevolgd. Voor de meest belangrijke aandachtsgebieden wordt door 
Woonbedrijf ieder1 actief op risicobeheersing gestuurd. 
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Hiervoor zijn de volgende aandachtsgebieden benoemd: 

• Impact coronavirus. 
• Strategische risico’s. 
• Financieel. 
• Vastgoed. 
• Compliance en organisatie. 
• Verbindingen.  

Impact coronavirus 
Vanaf maart 2020 heeft Nederland te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Woonbedrijf 
ieder1 kan haar belangrijkste dagelijkse activiteiten voortzetten, namelijk het verhuren van 
betaalbare woningen, rekening houdende met de maatregelen die noodzakelijk zijn om de 
verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Woonbedrijf ieder1 heeft de 
bedrijfsprocessen aangepast en afgestemd op de door het RIVM en de Rijksoverheid afgegeven 
richtlijnen en maatregelen. De maatregelen van Woonbedrijf ieder1 zijn erop gericht om de 
gezondheid van de medewerkers, huurders en relaties te beschermen en zoveel mogelijk de 
dienstverlening aan de huurders te continueren.  
Samengevat zijn de grootste risico’s: een negatief effect op de toekomstige waardeontwikkeling van 
het vastgoed in exploitatie, uitval van medewerkers, vertraging van toekomstige 
renovatieprojecten, uitstel van onderhoud, betalingsproblematiek bij huurders en langere leegstand 
van eenheden. De impact van deze factoren schatten wij in als niet significant en dat deze niet 
leidt tot een bedreiging van de bedrijfscontinuïteit. 
Gezien het bedrijfsmodel van Woonbedrijf ieder1 wordt de financiële impact van deze risico’s als 
beperkt ingeschat vanwege de maandelijkse omvangrijke huurstromen, het courante en 
waardevaste onroerend goed en de goede financiële ratio’s die de vereiste veiligheidsbuffers 
bieden. Daarnaast hebben we niet te maken met een liquiditeitsrisico. Aantrekken van liquiditeiten 
is nu en naar verwachting in de toekomst ook geen issue. Een eventuele rentestijging heeft zoals we 
het nu inschatten geen significante invloed op de kasstromen van Woonbedrijf ieder1.  
Door de aanwezige financiële buffers en de omvang van de toekomstige kasstromen is Woonbedrijf 
ieder1 in staat om de kernactiviteiten regulier voort te zetten. 
 
Strategische risico’s 
De risicobereidheid met betrekking tot deze risico’s is te categoriseren als laag/midden. De risico’s 
en de bijbehorende maatregelen worden continu geactualiseerd n.a.v. de interne en externe 
ontwikkelingen, waarbij de resterende risico’s (na maatregelen) worden beoordeeld op kans en 
impact. Waar nodig zijn in 2020 aanvullende maatregelen getroffen, waarbij enkele maatregelen 
een langere doorlooptijd hebben om te implementeren. 
 
Financieel 
Woonbedrijf ieder1 beheerst risico’s door deze in kaart te brengen, bereidt zich goed voor op de 
consequenties en creëert hiervoor, indien nodig, een financiële buffer. Woonbedrijf ieder1 bepaalt 
op basis van interne en externe analyse beleidsscenario’s die worden besproken en afgestemd 
binnen het managementteam en met de directeur-bestuurder. Deze beleidsscenario’s worden ook 
financieel vertaald naar de lange termijn. Ook in 2020 heeft deze meerjarige doorrekening 
plaatsgevonden. Hiermee worden de effecten op financiële ratio’s in beeld gebracht en kan er bij 
(materiële) afwijkingen ten opzichte van interne en externe normen tijdig worden bijgestuurd. 
Deze bijsturingsmaatregelen worden meegenomen bij de vertaling naar beleid en de 
investeringsopgave. Langetermijnbeleidsvarianten worden in kaart gebracht, waarbij rekening 
wordt gehouden met risico’s die zich voor kunnen doen (onder andere renterisico en tegenvallende 
verkopen).  
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In het treasuryjaarplan worden de activiteiten beschreven waarmee Woonbedrijf ieder1 invulling 
geeft aan de financieringsbehoefte en de wijze waarop relevante risico’s (renterisico, liquiditeit, 
etc.) worden beheerst en gemonitord. Voor de financiering van DAEB-activiteiten kan gebruik 
gemaakt worden van WSW-borging. Woonbedrijf ieder1 stuurt op het blijven voldoen aan de ratio’s 
van het WSW voor facilitering geborgde financiering. Investeringen in niet-DAEB kunnen in 2020 
worden gefinancierd uit eigen middelen van het niet-DAEB-segment. Projecten in niet-DAEB worden 
niet gestart voordat de financiering op adequate wijze is geregeld.  
 
De mogelijk resterende risico’s voor de financiële continuïteit van Woonbedrijf ieder1 en de 
risicobereidheid worden als laag ingeschat. 
 
Vastgoed 
Voor vastgoedprojecten wordt gebruik gemaakt van een zogenoemd risicoregister. Hierin worden 
alle projectrisico’s per thema (zoals externe omgeving, wetgeving, politiek, technisch, etc.) in tijd 
en geld gekwantificeerd, inclusief een inschatting van de kans op en de impact van de risico’s. Per 
risico worden beheersmaatregelen vastgesteld. Dit register wordt in elke fase van het project 
opnieuw beoordeeld en continue gemonitord. Per project ontstaat hierdoor inzicht in de omvang 
van de financiële risico’s en het hierbij behorende risicobeslag. De uitkomsten worden opgenomen 
in de risicoparagraaf van de bedrijfsrapportage en vormen de basis voor tussentijdse beoordeling 
van het risicobeslag en de bijsturing. Uitgangspunt hierbij is het voorzichtigheidsprincipe. 
Woonbedrijf ieder1 heeft geen grondposities meer. De mogelijk resterende risico’s en 
risicobereidheid in dit verband worden dan ook als laag ingeschat. 
 
Wettelijke compliance 
In 2020 is in het Compliance overleg met de manager Klant & Wonen Zutphen gesproken over de 
wijze waarop wordt zeker gesteld dat voldaan wordt aan de huursombenadering. Daarnaast is met 
de manager Klant & Wonen Deventer gesproken over passend toewijzen, in het bijzonder om het 
bewustzijn over het belang van passend toewijzen blijvend onder de aandacht te brengen. Tevens is 
met de manager Klant & Wonen Zutphen gesproken over het strategische risico leefbaarheid en de 
stand van zaken van de te nemen beheersmaatregelen.  
Met de manager Vastgoed is van gedachten gewisseld over de consequenties van de regelgeving 
omtrent BENG, Bijna Energie Neutrale Gebouwen en vervolgens ENG, Energie Neutrale Gebouwen. 
Verder is met deze manager het thema brandveiligheid en de consequenties daarvan voor 
bouwbesluiten doorgenomen. Met elkaar is verder gesproken over de consequenties van de 
Omgevingswet. Verwacht wordt dat deze wet nieuwe eisen aan vergunningen zal gaan stellen. Wij 
verwachten dat hier vanuit de wijkvisies van de gemeenten aandacht voor zal worden gevraagd. In 
2020 zijn voorbereidingen getroffen om hier goed op aangehaakt te zijn.  
 
Andere thema’s die in 2020 in het Compliance overleg aan de orde zijn gekomen, betreffen de 
verlichte markttoets voor het middenhuursegment en de aangepaste regelgeving conform het 
Sociaal Huurakkoord. Vastgesteld is dat betreffende managers deze aanpassingen in onze processen 
hebben verankerd. 
 
In 2020 is het inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld dat in 2021 geoperationaliseerd wordt. 
Vanuit het Compliance overleg zullen we goed nagaan wat de consequenties zijn van het Europees 
aanbestedingsbeleid. 
 
In 2020 is tot slot in het Compliance overleg gesproken over de consequenties van de nieuwe 
Governance code woningcorporaties 2020. Dit heeft geleid tot een verbindingenstatuut (zie hierna) 
en een gezamenlijke visie van Raad van Commissarissen en Bestuur op opdrachtgeverschap. 
 



Woonbedrijf ieder1 – Jaarverslag 2020  28 

Risico-inschatting inzake fraude  
Wij hebben eind 2019 een fraude-risico analyse uitgevoerd en vastgelegd, waarin geanalyseerd is 
welke mogelijke frauderisico-factoren in de organisatie en de primaire processen aanwezig zijn. In 
2020 is opvolging gegeven aan deze risico’s door zowel preventieve als detectieve maatregelen te 
treffen.  
 
De opvolging van de voornaamste frauderisico’s is als volgt: 
- M.b.t. aanwezigheid van kasgeld, waar reeds sprake was van een kasprocedure en 
functiescheiding, is het kasgeldverkeer geminimaliseerd.  
- M.b.t. inkopen is het inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld, onder de aandacht gebracht van 
de medewerkers en is een interne audit uitgevoerd op de naleving ervan tijdens inkopen. 
 
In 2020 hebben zich geen incidenten voorgedaan met betrekking tot fraude. Als gevolg van de 
getroffen interne beheersmaatregelen wordt het risico op fraude als beperkt ingeschat. 
 
Gedragscompliance 
In 2020 hebben wij, naast het blijven bewaken van de wettelijke compliance, ook aandacht besteed 
aan gedragscompliance. Maandelijks is met nieuwe medewerkers van gedachten gewisseld over 
integriteit. Met elkaar is op een open en constructieve manier verkend hoe met integriteitsissues 
omgegaan zou kunnen c.q. moeten worden.  
 
Het was de bedoeling om in 2020 in de wijkteams in Deventer en bij alle teams van Vastgoed en 
Bedrijfsvoering aan de slag te gaan met integriteitssessies waarbij voor het eerst 
“integriteitsbattles” zouden worden gehouden. De werkwijze met “integriteitsbattles” beoogt meer 
verdieping aan te brengen in het nadenken over integriteitsdilemma’s. Vanwege het coronavirus 
zijn deze “integriteitsbattles” in 2020 niet doorgegaan. 
 
In 2020 heeft de Compliance officer een melding ontvangen van niet-compliant handelen met 
betrekking tot een project. Er heeft onderzoek naar de gang van zaken plaatsgevonden door de 
Compliance officer en de Concern controller. Betrokken medewerkers blijken met goede 
bedoelingen te hebben gehandeld en er hebben geen onrechtmatigheden. Het onderzoek heeft 
bijgedragen aan de bewustwording van de organisatie dat het zorgvuldig doorlopen van de interne 
procedures noodzakelijk is. Hierdoor is de kans op herhaling geminimaliseerd. 
 
Verbindingen 
In 2020 is de Stichting Woonwagenbeheer Deventer opgericht. Zie voor een nadere toelichting 
paragraaf 1.2.6. In 2020 is tevens een verbindingenstatuut vastgesteld en goedgekeurd. In dit 
statuut is het toetsingskader vastgelegd dat Woonbedrijf ieder1 hanteert bij het aangaan, beheren 
en beëindigen van verbonden onderneming(en). Ook geeft het verbindingenstatuut kaders voor de 
wijze waarop Woonbedrijf ieder1 het toezicht op de verbonden onderneming(en) organiseert. 
Tussentijdse resultaten van de deelneming(en) worden beoordeeld en waar nodig bijgestuurd. 
 
Conclusie risicoprofiel 
De financiële parameters zijn momenteel voldoende om mogelijke risico’s op te vangen. 
Woonbedrijf ieder1 volgt actief de meest relevante risico’s, heeft aandacht voor compliance en 
integriteitsvraagstukken en stuurt waar nodig bij. 
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1.3.5 Bezitsgegevens 
 
Verdeling bezit naar huurprijsklasse 
Onderstaande tabel geeft de verdeling van de woningvoorraad over de diverse huurprijsklassen. 
 
Tabel 19: Bezit Woonbedrijf ieder1 per 31-12-2020, ingedeeld naar huurprijsklasse 

  Deventer Zutphen Overige 
gemeenten Totaal Percentage 

van totaal 

      
Woongelegenheden 

Tot kwaliteitsgrens 749 832 6 1.587 12,09% 

t/m € 432,51           

Tot aftoppingsgrens laag 4.345 3.439 18 7.802 59,44% 

Van € 432,51 t/m € 619,01           

Tot aftoppingsgrens hoog 1.140 805 35 1.980 15,09% 

Van € 619,02 t/m € 663,40           

Tot huurtoeslaggrens 931 557 4 1.492 11,37% 

Van € 663,41 t/m € 737,14           

Boven huurtoeslaggrens 196 68 0 264 2,01% 

Vanaf € 737,15           

Totaal Woongelegenheden 7.361 5.701 63 13.125 100,00% 

      
Overige woongelegenheden 

Intermediaire verhuur 678 327 0 1.005 98,34% 

Woonwagens, standplaatsen 0 17 0 17 1,66% 

Totaal Overige woongelegenheden 678 344 0 1.022 100,00% 

      
Niet woongelegenheden 

Intermediaire verhuur 12 10 0 22 1,48% 

Garages, parkeren, bergingen 806 553 0 1.359 91,27% 

Bedrijfsruimten/winkels 76 11 0 87 5,84% 

Maatschappelijk Vastgoed 12 9 0 21 1,41% 

Totaal Niet woongelegenheden 906 583 0 1.489 100,00% 

      
Eindtotaal 8.945 6.628 63 15.636   
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Verdeling bezit naar woningtype 
In het onderstaande figuur is een overzicht weergegeven van de woningtypen van alle 
woongelegenheden die Woonbedrijf ieder1 in haar bezit heeft. 
 
Tabel 20: Bezit Woonbedrijf ieder1 per 31-12-2020 in aantallen en in percentages. 

  Aantal 
woongelegenheden 

% van  
totaal woningbezit 

Woongelegenheden     

Appartement met lift 3.095 21,88% 

Appartement zonder lift 4.476 31,64% 

Eengezinswoning 5.554 39,26% 

Intermediaire verhuur 1.005 7,10% 

Woonwagens, standplaatsen 17 0,12% 

Eindtotaal 14.147 100,00% 

 

1.4 Wij werken begripvol en professioneel 
Woonbedrijf ieder1 is georganiseerd in 7 wijkteams van ongeveer 2.000 woningen gemiddeld. Er zijn 
4 wijkteams in Deventer en 3 wijkteams in Zutphen. De medewerkers van de wijkteams zijn de ogen 
en oren in de wijk en het eerste aanspreekpunt voor onze huurders over zaken die het huren 
aangaan. Woonbedrijf ieder1 heeft eigen vakmannen in dienst voor reparaties en onderhoud, die 
aan de wijkteams zijn verbonden. We hebben daarnaast een team Uitvoering met eigen vakmannen 
dat mutatieonderhoud verricht en de badkamers, keukens en toiletten in het mutatieonderhoud 
vervangt. 

1.4.1 Klantgerichte organisatie 
 
Klachtencommissie  
Een goede afhandeling van klachten draagt bij aan de klanttevredenheid en het verbeteren van 
processen. Woonbedrijf ieder1 ziet een klacht als een advies. In bijna alle gevallen lukt het om een 
bevredigende oplossing te vinden voor de klant. Waar dit niet lukt wordt de zaak voorgelegd aan de 
Klachtencommissie Woningcorporaties Stedendriehoek (KLAC). Dit heeft in 2020 geleid tot 4 
hoorzittingen, waarvan het 1 klacht uit 2019 betrof. In 3 gevallen is Woonbedrijf ieder1 in het gelijk 
is gesteld. Naar aanleiding van 1 hoorzitting, is de klacht van klager alsnog in onderling overleg 
opgelost. 
 
Klachten 
Onderstaand overzicht geeft de ontwikkeling weer van het aantal klachten in 2020. Ten opzichte 
van 2019 (182 klachten) is het aantal klachten afgenomen tot 92 klachten. Vanuit de wijkteams is er 
veel inzet op het behandelen van de klachten. Wekelijks worden klachten besproken met de 
wijkteams, zodat de klachten onder de aandacht blijven en de voortgang wordt behouden. 
 
Naast de reguliere klachten zijn er ook klachten ontvangen over de renovatieprojecten die in 2017-
2019 zijn uitgevoerd. Een aantal huurders heeft hun ontevredenheid over de uitvoering van 
renovatieprojecten in Zutphen gebundeld. Deze klachten hebben voornamelijk betrekking op 
projecten die in 2020 zijn uitgevoerd, waaronder renovatieprojecten in het Waterkwartier en 
Deventerwegkwartier fase 1. Er is hiervoor in 2020 een projectmanager aangesteld om deze 
klachten goed in beeld te  goed te krijgen, acties op te zetten en deze naar tevredenheid op te 
lossen. 
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Tabel 21: Aantal klachten 

Klachten 2020 2019 
Deventer 19 49 

Zutphen 73 133 

Totaal 92 182 

 
Telefonische bereikbaarheid 
We kunnen constateren dat in 2020 het aantal telefonische oproepen ten opzichte van 2019 is 
afgenomen met 1.510 tot een totaal van 85.886 telefoontjes. De meeste vragen hebben betrekking 
op een reparatieverzoek. Andere vragen hebben betrekking op het zoeken van een woning, betaling 
van de huur, overlast die wordt ervaren, onderhoud dat gepleegd wordt of service- en stookkosten. 
Met de integratie van het Klant Contact Centrum (KCC) in de wijkteams begin 2018, is de 
medewerker beter en sneller in staat de vraag van de klant te beantwoorden en vervolgens actie te 
ondernemen. Dit is ook goed terug te zien in het servicelevel dat gestegen is vanaf 2019.  
In 2019 is 53% van het aantal telefoontjes rechtstreeks naar de wijkteams gegaan, 47% naar het 
hoofdnummer. In 2020 is er een lichte stijging te zien van 55% van het aantal telefoontjes die 
rechtstreeks naar de wijkteams zijn gegaan.  
 
Het servicelevel is een percentage dat aangeeft hoeveel van de telefoontjes die binnenkomen 
binnen 30 seconden wordt opgenomen. In 2017 en 2018 was dit stabiel, namelijk 74%. In 2019 is dit 
gestegen naar een gemiddeld servicelevel van 81%. In 2020 zien we een hele lichte daling naar 80%. 
De maatregelen die zijn genomen vanwege corona hebben impact gehad op hoe de bereikbaarheid 
is georganiseerd bij Woonbedrijf ieder1. Bij de invoering van de lockdown is in 1 weekend 
overgegaan van vast bellen op kantoor naar mobiel bellen vanuit huis. Hier werd veel gevraagd van 
de flexibiliteit van de medewerkers door opvang van werkzaamheden van collega’s bij uitval en 
goed werkende voorzieningen (wifi, pc’s). 
 
Tabel 22: Servicelevel 

Servicelevel Eenheid 2020 2019 2018 2017 2016 
Gemiddeld  % 80 81 74 74 69 

 
1.4.2 Interne projecten 
Gedurende het jaar zijn diverse interne projecten in uitvoering geweest. 
 
Cultuur 
We hebben de structuur van de organisatie in 2019 ‘Dicht bij Huis’ vormgegeven door wijkteams in 
te richten. Ook is toen gestart met een leiderschapsprogramma (eerste fase) dat samen met 
opleidingscentrum de Baak is ontwikkeld aan de hand van de klantwaarden. In 2020 zijn we gestart 
met de tweede fase die zich meer richt op het persoonlijk leiderschap binnen de teams. Door de 
coronamaatregelen hebben we dit programma moeten opschorten. In 2021 zal dit weer worden 
opgepakt. Door goede voorbeelden van ‘Dicht bij Huis’ uit te vergroten, gerichte maandelijkse 
communicatieberichten en persoonlijke coaching heeft de cultuurverandering zich ondanks corona 
wel, op afstand, voortgezet.   

Organisatieontwikkeling "Dicht bij Huis” 
In 2018 is een langjarige cultuurverandering voorbereid die vanaf 2019 in gang is gezet. Deze 
bestaat uit 7 onderdelen (zie figuur 3) en worden hieronder per onderdeel toegelicht.    
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Figuur 3: Onderdelen organisatieontwikkeling “Dicht bij Huis” 

 

Leiderschapsprogramma de Baak 
In 2019 is in samenwerking met trainingsinstituut De Baak een leiderschapsprogramma 
(ontwikkeltraject) doorlopen met MT en teamleiders. In 2020 is dit leiderschapsprogramma 
voortgezet, nu voor alle teams in de organisatie, d.m.v. de ‘Teams aan zet’ dagen. Doelstelling is 
om bij de teams de kwaliteit van interactie en samenwerking op orde te hebben en daardoor de 
dienstverlening aan de huurder beter te kunnen uitvoeren. Leidinggevenden zijn, vanuit het ‘train 
de trainer’ principe, in dit programma zowel deelnemer als mede-trainer van hun eigen team(s). De 
dagen waren ingepland in september t/m december. Een aantal teams heeft deze tweedaagse 
inmiddels gehad. Vanwege de coronamaatregelen is een groot aantal tweedaagse trainingen 
doorgeschoven naar een nader te bepalen moment in 2021. 

Klantvisie en klantwaarden 
In 2017 is de huidige klantvisie opgesteld en zijn door een werkgroep met medewerkers uit alle 
teams 6 klantwaarden opgesteld. De klantvisie en klantwaarden zijn belangrijke input voor het 
Leiderschapsprogramma van De Baak dat in 2020 en 2021 is en wordt doorlopen door alle teams en  
medewerkers. Een van de doelen van dit programma is om onze klantwaarden samen met 
medewerkers meer te gaan laden.  

Continu verbeteren 
Eind 2020 zijn de voorbereidingen getroffen om te kunnen beginnen met het samenstellen van een 
verbeter- en innovatieteam binnen Woonbedrijf ieder1. Dit team gaat op de afdelingen waar 
verbetervoorstellen uitkomen aan de slag met het op innovatieve wijze oplossen van problemen of 
het efficiënter inzetten van middelen en tijd. Vanwege de duidelijke prioriteitstelling in de 
organisatie (projectenopgave, klanttevredenheid en assetmanagement) is besloten het integraal 
projectmatig oppakken van Continu verbeteren op de korte termijn aan te passen naar het 
opstarten van kleine verbetertrajecten gericht op het combineren van technische/digitale 
oplossingen gericht op een verder verbeterde (klant)dienstverlening.  

Teamontwikkeling, intervisie en overlegvormen 
In september is gestart met ‘Teams aan zet’, waarbij alle teams een leiderschapstraining krijgen 
van De Baak met een tweedaagse. Doel van de in gang gezette teamontwikkeling is het komen tot 
goed functionerende teams die gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen. Dit uit zich onder andere 
doordat teams efficiënte werkoverleggen houden (alleen wanneer er iets speelt in de teams) en 
dag- of weekstarts houden (afhankelijk van de behoefte van de teams). Door een aantal 
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leidinggevenden zijn in 2020 wederom intervisie-sessies georganiseerd. Deze zijn als waardevol 
ervaren.  

Daarnaast is in 2020 een basis gelegd zodat de teams hun weg kunnen vinden in het digitaal werken. 
Dit wordt inmiddels breed toegepast. De behoefte aan ‘live’ sessies blijft gelukkig bestaan. Binnen 
de beperkingen die de coronamaatregelen met zich mee brachten zijn hier zo goed mogelijk 
oplossingen voor bedacht. 

Strategisch HR-beleid en HR-instrumenten 
Duurzame inzetbaarheid 
Woonbedrijf ieder1 heeft deelgenomen aan een traject voor Duurzame inzetbaarheid, aangeboden 
door Aedes en heeft daarmee een advies op maat gekregen over duurzame inzetbaarheid. Tijdens 
dit traject zijn vertegenwoordigingen van alle geledingen uit de organisatie betrokken. Het advies 
heeft een aantal operationele quick wins opgeleverd die binnen de organisatie worden opgepakt.  

Strategische personeelsplanning 
In de periode oktober tot en met december is samen met alle leidinggevenden en de 
Ondernemingsraad een traject omtrent strategische personeelsplanning doorlopen. Aan de hand van 
een drietal workshops zijn een drietal speerpunten benoemd die in 2021 worden vervolmaakt en 
omgezet in concrete acties. De geformuleerde speerpunten kunnen de leidinggevenden goed 
ondersteunen in het verder vormgeven aan de ontwikkeling van de teams.    

Beoordelingssystematiek  
De huidige beoordelingssystematiek is niet meer passend bij de wijze waarop eigenaarschap nu is 
georganiseerd binnen Woonbedrijf ieder1. Medio 2019 is een projectgroep aan de slag gegaan om te 
komen tot een nieuwe beoordelingssystematiek passend bij onze organisatie(doelstellingen). Hierin 
staat het voeren van het goede gesprek centraal, vanuit een methode die aansluit bij het 
waarmaken van onze klantwaarden, het nemen van eigen verantwoordelijkheid, het vergroten van 
eigenaarschap en de regie hebben op je eigen ontwikkeling. Op basis van deze uitgangspunten is er 
in de markt een uitvraag gedaan voor een partij die in een pilot ondersteuning kan bieden bij onze 
zoektocht naar een nieuwe methodiek. In 2020 is een pilot gedraaid in een aantal teams. Begin 2021 
wordt de pilot geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie wordt in 2021 een keuze gemaakt of deze 
werkwijze organisatiebreed wordt geïntroduceerd of dat er nog aanpassingen nodig zijn.  

Strategisch communicatiebeleid 
De komende jaren willen we de klantwaarden operationaliseren naar concreet gedrag en de 
buitenwereld laten zien wat we voor hen willen betekenen. Het strategisch communicatiebeleid 
wordt verder uitgewerkt in onze communicatiemiddelen en aanpak. Enkele concrete voorbeelden 
hiervan die in 2020 zijn uitgevoerd betreffen de inzet van advies-, informatie- en 
communicatiemiddelen omtrent onze coronamaatregelen, het updaten van ons stakeholdersbeleid 
en - in deze coronatijd - de keuze voor digitale oplossingen om onze stakeholders te informeren en 
feedback op te halen. Bijvoorbeeld door met een regionale campagne aan te sluiten bij de 
landelijke campagne ‘Wonen doen we samen’ van Aedes. Ook hebben we in 2020 onze 
communicatie rondom werving & selectie onder de loep genomen en op praktische wijze verder 
verbeterd. Hierdoor krijgen nieuwe medewerkers de beschikking over een infowaaier waarin naast 
praktische informatie over ‘werken bij ieder1’ ook aandacht wordt gegeven aan onze missie/visie, 
klantwaarden en doelstellingen. 

Assetmanagement 
2020 heeft in het teken gestaan van inrichting en implementatie van de in 2019 aangekochte 
assetmanagement software, waarbij gelijktijdig een stap is gezet in organisatieontwikkeling met 
een verdere concretisering van processen en rollen in het assetmanagement. Deze stap volgt uit de 
in 2019 vastgestelde aanpak voor de verdere professionalisering van vastgoedsturing. De 
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voorgenomen werkwijze fungeert als basis voor een effectieve realisatie van het strategisch 
voorraadbeleid, dat in 2018 is vastgesteld.  
 
De stap in ontwikkeling heeft in 2020 geleid tot een projectenprogramma, waarin voor de op te 
starten en uit te voeren projecten in 2021 de haalbaarheidsbesluiten voorafgaand aan het opstellen 
van de begroting zijn genomen. Tevens is voor de projecten voor de aankomende jaren de opgave 
uitgewerkt op basis van de investeringskaders. Uitgangspunt voor de planning en prioritering van de 
toekomstige opgave zijn de portefeuilledoelstellingen uit het strategisch voorraadbeleid. 
 
Datamanagement 
Het project Datamanagement is een overkoepelend project voor drie projecten: DMS, Cartotheek en 
Klantportaal. Deze drie projecten zijn enerzijds gericht op het verder verbeteren van de aan onze 
huurders ter beschikking te stellen gegevens. Anderzijds zijn de projecten gericht op een betere en 
efficiënte bedrijfsvoering waarbij we de klant beter en sneller van dienst willen zijn. In 2020 zijn 
we live gegaan met de cartotheek. Hierdoor hebben we beter inzicht in gebouw- en woning 
specifieke componenten, zoals cv’s, rookmelders, sanitaire voorzieningen en dergelijke. In het 
project DMS heeft een (beperkte) opschoning van documenten plaatsgevonden en met het 
Klantportaal is eind 2020 een start gemaakt. Hiertoe heeft ook een inventarisatie van data 
plaatsgevonden. Het blijft een uitdaging om datamanagement een onderdeel te laten worden van 
de reguliere bedrijfsvoering. 
 
Project huisvesting 
In 2019 is in samenwerking met  medewerkers een Programma van Eisen opgesteld waaraan het 
ontwerp van het kantoor aan de Overstichtlaan moet voldoen. Door de architect is een ontwerp 
opgesteld wat begin 2020 heeft geresulteerd in een definitief ontwerp. Naast een nieuwe inrichting 
wordt het pand verduurzaamd. Half 2020 is de verbouwing gestart en in het eerste kwartaal van 
2021 wordt het project opgeleverd. Begin van het tweede kwartaal verwachten we het pand in 
gebruik te gaan nemen. 
Enkele belangstellenden hebben zich gemeld voor het kantoorpand in Zutphen. Tot een concreet 
voorstel heeft dit nog niet geleid. In samenwerking met de gemeente wordt na een eerdere 
afwijzing nogmaals onderzocht of herontwikkeling voor een jongerenhuisvesting mogelijk is. Na 
verkoop of concretisering van andere mogelijkheden, wordt gezocht naar een nieuwe klantvestiging 
in Zutphen. 
 
Duurzame organisatie 
In het vierde kwartaal van 2020 heeft het jaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek 
plaatsgevonden. Het doel van dit onderzoek is dat we inzicht krijgen in de beleving van onze 
medewerkers (‘wat gaat er goed en wat kan er beter’?) en de medewerkerstevredenheid. Beide 
zaken dienen als basis om op organisatie- en teamniveau het gesprek hierover aan te gaan. Met een 
respons van meer dan 90% is er veel input beschikbaar gekomen om met elkaar in gesprek te gaan. 
De uitkomst van het medewerkerstevredenheidsonderzoek 2020 is dat wij, op basis van de World-
class Workplace score binnen de categorie Nederland, een World-class Workplace zijn. Een mooie 
prestatie voor onze in ontwikkeling zijnde organisatie. Onze medewerkers geven aan tevreden te 
zijn, bevlogen te zijn in hun werk, werkplezier (variatie, uitdagend, autonomie) te hebben en de 
visie en ontwikkeling van Woonbedrijf ieder1 te waarderen. Specifiek op het onderdeel 
Klantgerichtheid scoren onze medewerkers een 8,0 ten opzichte van een 7,6 voor het gemiddelde 
van Nederland. Al met al meer dan voldoende reden om trots te zijn op deze uitkomsten.   

1.4.3 Organisatiestructuur 
De organisatiestructuur van Woonbedrijf ieder1 is ingericht rondom het werken in wijkteams. 
Hiermee wordt beoogd een bijdrage te leveren aan het realiseren van minimaal een 8 op 
klanttevredenheid in 2022.   
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Figuur 4: Organisatiestructuur van Woonbedrijf ieder1 

 
 

1.4.4 Juridische structuur 
 
De juridische structuur ziet er ultimo 2020 als volgt uit: 
 
Figuur 5: Juridische structuur Woonbedrijf ieder1 

 
 
Op 23 juni 2020 is de Stichting Woonwagenbeheer Deventer opgericht. Dit betreft een gelieerde 
entiteit, waarin samen met Rentree de exploitatie van woonwagens plaatsvindt.  
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Tabel 23: Deelnemingen Woonbedrijf ieder1 (bedragen x € 1.000) 
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 Aandeelhouders 

Wonen Boven Winkels 
vastgoedfonds 
Stedendriehoek BV 

Vastgoed 
exploitatie 
project-
ontwikkeling 

20.000   
(geplaatst 
19.995) 

Nee 30.598 36.992 2.023 100% nvt 
Stichting 
Woonbedrijf 
ieder1 

 

1.4.5 Bestuur 
 
Bestuur 
Het Bestuur van Woonbedrijf ieder1 wordt gevormd door mevrouw ir. J. (Joke) Hofman MBA. Zij legt 
verantwoording af aan de Raad van Commissarissen over de strategische beleidskeuzes, de realisatie 
van de organisatiedoelen en de wijze waarop de daarmee gepaard gaande risico’s worden beheerst.   
 
Tabel 24: Bestuur Woonbedrijf ieder1 

Naam Functie Werkzaam in huidige 
functie sinds 

Werkzaam bij de 
organisatie sinds 

Ir. J. Hofman MBA bestuurder mei-13 mei-13 

 
Nevenfuncties 
In onderstaande tabel is een overzicht van de nevenfuncties van de bestuurder opgenomen. 
 
Tabel 25: Nevenfuncties 

Naam Nevenfunctie Q.q.* Sinds Tot Bezoldiging Indicatie 
tijdsbesteding 

Ir. J. Hofman 
MBA 

Lid Algemeen Bestuur 
Aedes Ja nov-15 nov-23 

Woonbedrijf ieder1 
ontvangt een vergoeding 
van +/- € 16.000,- 

1 dag  
per maand 

Voorzitter Auditcommissie 
Aedes Ja apr-17 nov-23 

Valt onder vergoeding lid 
Algemeen Bestuur Aedes 

Halve dag  
per maand 

Voorzitter Commissie 
Governance & Remuneratie 
Aedes 

Ja mei-19 nov-23 
Valt onder vergoeding lid 
Algemeen Bestuur Aedes 

Halve dag  
per maand 

Ambassadeur Stichting 
Present Ja sep-18 - 

Onbezoldigd 2 dagdelen  
per jaar 

* Qualitate qua → uit hoofde van de functie  
 
Permanente educatie bestuur 
In de Governancecode Woningcorporaties is opgenomen dat bestuurders van woningcorporaties in 3 
jaar tijd 108 PE-punten (Permanente Educatie) dienen te behalen. Dit is gebaseerd op  
108 studiebelastingsuren zoals vastgesteld door de geaccrediteerde opleidingsaanbieder. 
In de onderstaande tabel staan de behaalde PE-punten: 
 
Tabel 26: Behaalde PE-punten bestuurder 

Naam bestuurder PE punten  
in 2020 

PE punten  
2018 t/m 2020 

Ir. J. Hofman MBA 33 142 

 
  



Woonbedrijf ieder1 – Jaarverslag 2020  37 

Bezoldiging 
Mevrouw Hofman is geheel 2020 in dienst geweest. Haar bruto-jaarsalaris bedroeg € 155.492 
inclusief 8% vakantietoeslag en belaste kilometervergoeding. De pensioenbijdrage 
(werkgeversgedeelte) bedroeg € 27.107. Op WNT-grondslag was haar totale bezoldiging 
€ 182.599. Dit is beneden de maximale WNT-norm.  

1.4.6 Medewerkerstevredenheid 
 
MTO 
In november 2020 is door Effectory het medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd. De 
respons was 90,8 % (een lichte stijging ten opzichte van 2019 met 2%. Hierop scoren wij hoger op 
respons van de benchmark 77,7% ). Het eindcijfer voor de tevredenheid in 2020 komt uit op een 7,8. 
Een kleine stijging van 0,1 ten opzichte van 2019 (7,7). De score op tevredenheid 7,8 is gelijk aan 
de benchmark woningcorporaties in 2020. Het MTO laat een verbetering zien ten opzichte van de 
uitkomsten van 2019. De medewerkerstevredenheid laat de afgelopen jaren een stijgende lijn 
zien. Ook de betrokkenheid, bevlogenheid en klantgerichtheid hebben de afgelopen jaren een 
stijgende lijn laten zien en scoren in 2020 uitstekend (betrokkenheid 8,2, bevlogenheid 8,0 en 
klantgerichtheid 8,0). De top drie trotspunten zijn werkplezier, samenwerking binnen het team en 
klantgericht werken. 

Tabel 27: Behaalde resultaten op aandachtsgebied medewerkers 

Prestatie-indicatoren Medewerkersresultaten Eenheid Resultaat  
2020 

Resultaat 
 2019 

Medewerkers zijn tevreden over werken bij Woonbedrijf ieder1 Cijfer 7,8 7,7 

Ziekteverzuim  % 4,63 5,36 

Doorstroming % 7,73 13 

 

Op basis van de World-class Workplace score is Woonbedrijf ieder1 een World-class Workplace 
binnen de categorie Nederland! 

In november 2020 heeft Woonbedrijf ieder1 een World-class Workplace Scan 
uitgevoerd. Voor de scan zijn 206 medewerkers uitgenodigd. 187 
medewerkers hebben hun mening gegeven en het werkgeverschap van 
Woonbedrijf ieder1 beoordeeld. De World-class Workplace score is hiervan 
het resultaat. De World-class Workplace score is gebaseerd op zes 
elementen: werkgeverschap, organisatietrots, organisatierichting, 
waardering, werktrots & het benutten van talent. 

 

Verzuim 
Het ziekteverzuim komt in het jaar 2020 uit op 4,63%. Dit is een daling van 0,73% ten opzichte van 
2019. Dit is te verklaren door een daling van enerzijds het langdurend verzuim met 0,45% ten 
opzichte van 3,51% in 2019 en anderzijds het kortdurend verzuim met 0,24% ten opzichte van 0,60% 
in 2019. 
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Tabel 28: Ziekteverzuim 

Verzuim 2020 2019 

Lang verzuim 3,06% 3,51% 

Middellang verzuim 1,21% 1,25% 

Kort verzuim 0,36% 0,60% 

Totaal verzuim 4,63% 5,36% 
 
Woonbedrijf ieder1 heeft zich ingespannen voor een zorgvuldige re-integratie van de medewerkers. 
Zij zijn bijgestaan door de bedrijfsarts in het kader van de Wet verbetering poortwachter. 
Woonbedrijf ieder1 heeft in 2020 blijvend aandacht besteed aan de werkbeleving, frequent verzuim 
en inzetbaarheid. Daarnaast is preventie verricht door bijvoorbeeld de inzet van specialisten zoals 
een ergonoom, bedrijfsmaatschappelijk werk en coaching en is er aandacht voor duurzame 
inzetbaarheid. 
 
Aantal medewerkers en doorstroming 
Geformuleerd in aantallen fulltime-equivalenten (fte) is de bezetting op 31 december 2020 
uitgekomen op 185,0 fte. Dit ligt 6,9 fte onder de begrote formatieruimte van 2020 (191,9 fte). 
Hiervan is 169,9 fte in vaste en 15,1 fte in tijdelijke dienst. De formatie plus inhuur komt uit op 
194,9 fte. 
 
Op 31 december 2020 waren 206 medewerkers bij Woonbedrijf ieder1 in dienst. Het aantal 
medewerkers is ten opzichte van 2019 met 2 medewerkers verminderd. In 2020 heeft Woonbedrijf 
ieder1 11 nieuwe medewerkers welkom geheten en van 16 medewerkers afscheid genomen. De 
gerealiseerde uitstroom is 7,73% (als gevolg van opzegging, vrijwillig vertrek, pensioen en afloop 
tijdelijke contracten). 
  
Dankzij de mobiliteit in de organisatie zijn vacatures en loopbaankansen voor medewerkers 
ontstaan. Deze mobiliteit is gerealiseerd door natuurlijk verloop, zoals het vervroegd uittreden van 
medewerkers in het kader van (vroeg)pensioen, het aflopen van tijdelijke contracten en vrijwillig 
vertrek. Voor 11 medewerkers zijn intern kansen ontstaan voor doorstroming naar een andere 
functie. In 2020 waren er 11 stagiairs en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam bij 
Woonbedrijf ieder1. Het ging om 7 stageplekken en 4 maatschappelijke werkplekken. 

1.4.7 Medezeggenschap Werknemers 
 
Ondernemingsraad 
In 2020 is per 1 juni een nieuwe Ondernemingsraad van start gegaan. Als gevolg van de coronacrisis 
was het nagenoeg niet mogelijk om fysiek bij elkaar te komen wat in zo’n opstartfase juist een 
enorme toegevoegde waarde heeft. Er hebben 6 overlegvergaderingen plaatsgevonden, de eerste 
helft van het jaar in oude samenstelling en de tweede helft van het jaar in de nieuwe 
samenstelling. Tijdens deze overleggen is de Ondernemingsraad onder andere geïnformeerd over de 
reguliere bedrijfsvoering zoals bijvoorbeeld de stand van zaken van de klanttevredenheid, de 
ontwikkeling van de bedrijfskosten, de medewerkerstevredenheid en de beleidsvoornemens voor 
het volgende jaar. Uiteraard is elke vergadering uitgebreid gesproken over de gevolgen van de 
coronacrisis, in het bijzonder voor de medewerkers. Met elkaar is van gedachten gewisseld over een 
goede manier van thuiswerken, het houden van verbinding met elkaar maar ook de meer praktische 
zaken zoals reiskostenvergoeding.  
Tot slot is gesproken over de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, de teamontwikkeling 
middels ‘Teams aan zet’ en de strategische personeelsplanning, de planning van de evaluatie van de 
generieke functiereeksen, de stand van zaken van de bedrijfshuisvesting, de visie op logistiek en de 
herbenoeming van het Bestuur. 
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De Ondernemingsraad heeft in 2020 instemming verleend aan: 

• De regeling functiegebonden middelen; 
• De verplichte vrije dagen in 2021; 
• Een extra generieke functiereeks Uitvoering. 

De Ondernemingsraad heeft in het verslagjaar ondersteunende zienswijzen afgegeven over: 

• Reiskostenvergoeding gedurende de coronacrisis; 
• Benoeming de heer A.J. Krikke tot lid Raad van Commissarissen. 

Vanwege de coronacrisis zijn de heisessies helaas niet doorgegaan.  

1.5 Wij leven samen op deze aarde 
Woonbedrijf ieder1 wil dat mensen goed kunnen wonen in een prettige en veilige leefomgeving. 
Beperken van overlast, ondersteunen van bewonersinitiatieven en investeren in een complex of de 
directe omgeving van een complex; het draagt allemaal bij aan het verbeteren van de leefbaarheid 
van wijken en buurten. Woonbedrijf ieder1 zet zich zowel via fysieke als sociale investeringen in 
voor leefbare wijken. Naast op investeringen in duurzame woningverbetering ligt de nadruk bij deze 
doelstelling op de kwaliteit van de leefomgeving. 

1.5.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
 
Duurzame woningen 
Goed rentmeesterschap betekent dat we niet alleen op de korte termijn maatschappelijk willen 
presteren, maar dat we ook over 50 jaar nog steeds een bijdrage leveren aan de maatschappij. 
Woonbedrijf ieder1 investeert door middel van renovaties in het terugdringen van het gebruik van 
fossiele brandstoffen voor woningverwarming in Deventer en Zutphen. Onze focus ligt op het goed 
isoleren. Eind 2022 wil Woonbedrijf ieder1 dat haar woningen gemiddeld label B hebben en dat alle 
woningen minimaal label D hebben (tenzij woningen gelabeld zijn voor sloop). De ambitie op 
middellange termijn is dat onze woningen in 2030 minimaal label B hebben. De ambitie op lange 
termijn is dat onze woningen in 2050 CO2 neutraal zijn. In 2020 hebben de inspanningen, gericht op 
verduurzaming (nieuwbouw, renovatie, onderhoud), ertoe geleid dat er in totaal binnen de 
woningvoorraad 2.561 labelstappen zijn gemaakt. Inclusief herstructureringsprojecten is onze 
Energie-Index per 1 januari 2021 1.52 (gemiddeld label C). 
 
Integriteit 
Interne meldingen die te maken hebben met integriteit, worden gedaan bij de Bestuurssecretaris in 
haar hoedanigheid als Compliance Officer. De Compliance Officer heeft als taak de meldingen 
inhoudelijk te toetsen aan de interne Integriteitscode en overige interne en externe regelgeving. 
Indien er sprake is van schending van de integriteit, rapporteert de Compliance Officer het oordeel 
aan de melder, het Bestuur en de Raad van Commissarissen. In 2020 hebben zich geen 
integriteitsmeldingen voorgedaan. 
 
In de navolgende paragrafen maakt het Bestuur zichtbaar met wie en hoe met de belanghebbenden 
overleg is gevoerd. Hiermee wordt invulling gegeven aan bepaling 4.5 van de Governancecode 
woningcorporaties. 

1.5.2 Samenwerkingsverbanden 
 
Gemeente Deventer  
De gemeente Deventer ziet graag dat mensen prettig en veilig wonen in een duurzame en toch 
betaalbare woning. De stad heeft meer dan 100.000 inwoners. Er wordt nog zeker 20 jaar groei van 
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het aantal inwoners verwacht. De Woonvisie van de gemeente Deventer is er vooral op gericht 
ervoor te zorgen dat er voor zoveel mogelijk inwoners een passende woning beschikbaar is of komt, 
zonder daar al te lang op te moeten wachten. Dit vraagt ook van alle partijen die actief zijn op de 
woningmarkt, dat zij rekening houden met de trend dat er steeds meer kleine huishoudens komen.   
In de cijfers is te zien dat Deventer populair is als vestigingsplaats voor mensen, die vanuit het 
westen naar het oosten willen verhuizen. In 2020 is de gemeente gestart met een actualisatie van 
de ambitie ten aanzien van de ontwikkeling van de gewenste woningvoorraad en voorzieningen. Bij 
het formuleren van deze ambitie zijn relevante stakeholders, waaronder de corporaties, actief 
betrokken. 
 
Jaarlijks doorloopt Woonbedrijf ieder1 de cyclus om te komen tot prestatieafspraken met de 
gemeente en huurdersorganisaties. Door alle maatregelen om het coronavirus te bedwingen hebben 
we niet het reguliere proces kunnen doorlopen. In een “normaal” jaar ontmoeten de verschillende 
Deventer corporaties en hun huurdersorganisaties elkaar op meerdere momenten in het jaar en 
worden relevante thema’s met elkaar besproken en vertaald naar prestatieafspraken.  De 
prestatieafspraken worden vervolgens in een tripartite-overleg tussen de gemeenten, 
huurdersorganisaties en corporaties besproken en door alle partijen ondertekend. Voor 2020 was 
een belangrijk thema ‘Verrommeling van de buitenruimte’. Samen met huurders en professionals 
die in de wijken actief zijn, is onder regie van de gemeente een film gemaakt over dit thema. De 
bedoeling was deze film met elkaar te bekijken en vervolgens een dialoog op te starten over wat in 
beeld is gebracht. Deze dialoog zou aanknopingspunten bieden voor aanscherping van de 
prestatieafspraken ten aanzien van leefbare buurten en wijken. Er is bewust gekozen om de film 
niet digitaal te bekijken en de dialoog niet digitaal te voeren in 2020 maar door te schuiven naar 
2021 en dit te organiseren op een moment waar de partijen elkaar fysiek kunnen ontmoeten om de 
film te bekijken en de dialoog hierover te voeren. De wethouder en de bestuurders van de 
corporaties hebben de huurdersorganisaties individueel opgezocht en de prestatieafspraken 
“coronaproof” ondertekend. 
 
De prestatieafspraken voor 2021 zijn gemaakt tussen de gemeente, Rentree, De Marken, DUWO en 
Woonbedrijf ieder1. Eigen Bouw is in formele zin geen woningcorporatie, maar levert wel een 
bijdrage aan de doelstellingen uit het akkoord. Vertegenwoordigers van de huurders van Rentree, 
De Marken en Woonbedrijf ieder1 hebben de overeenkomst ook ondertekend. 
 
Gemeente Zutphen 
Samen met de gemeente Zutphen wordt gestreefd naar gevarieerde wijken met een goede balans 
tussen weerbare en meer kwetsbare bewoners. Corporaties en gemeente blijven samen optrekken 
om de overlast in wijken terug te dringen. In samenwerking met Stichting Lokaal en de gemeente 
zijn afspraken gemaakt zodat de toekomst van Waterkracht (wijkcentrum Waterkwartier) voor vijf 
jaar zeker is gesteld. Daarnaast zijn de prestatieafspraken van 2019 samen met de 
huurdersbelangenorganisaties geëvalueerd om op basis daarvan de afspraken van 2021 te maken. In 
de prestatieafspraken worden onder andere afspraken gemaakt over de verduurzaming van 
bestaande woningen, investeringen in leefbare, evenwichtige wijken en het bewaken van kansen op 
de woningmarkt voor jongeren en mensen die extra ondersteuning goed kunnen gebruiken. De 
prestatieafspraken voor 2020 zijn gemaakt tussen de gemeente Zutphen, Ons Huis, Huurders BIJ1, 
Huurdersoverleg Groep en Woonbedrijf ieder1. 
Belangrijk is om samen met inwoners en bedrijven oplossingen te vinden voor het wegvallen van 
aardgas als energiebron voor het verwarmen van woningen. Samen met de gemeente Zutphen en 
vele andere partijen is een project gestart om de mogelijkheden te onderzoeken naar aardgasvrije 
wijken die duurzaam worden voorzien van warmte uit de IJssel. Dit project heeft geresulteerd in 
een concrete business case waarmee een subsidieaanvraag is ingediend bij het Ministerie van 
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Binnenlandse zaken. De subsidieaanvraag is niet toegewezen. Op dit moment worden alternatieven 
onderzocht om de benodigde subsidie voor elkaar te krijgen. 

1.5.3 Participatie Huurders 
Er is op diverse manieren overleg gevoerd ten behoeve van de participatie van huurders. Zo is er 
bijvoorbeeld op regionaal niveau, de Stedendriehoek als geheel, op 8 december een bijeenkomst 
geweest met alle huurdersbelangenhoudersorganisaties. In de navolgende paragrafen maakt het 
Bestuur zichtbaar hoe de huurdersparticipatie en de afstemming met overige belangenhouders 
invulling heeft gekregen op organisatieniveau. 
 
Bewonerscommissies 
2020 was in veel opzichten een ander jaar dan voor gaande jaren. Normaliter overleggen we 
minimaal twee keer per jaar met de bewonerscommissies tijdens de voor- en najaarsoverleggen om 
ideeën en suggesties op te halen. Dit jaar heeft dit als gevolg van de coronamaatregelen meer een 
incidenteel karakter gehad. De overleggen die wel plaatsvonden waren telefonisch of via 
videobellen. 
 
Medezeggenschap Huurders - Huurdersvertegenwoordiging 
2020 heeft in het teken gestaan van een bestuurswisseling bij HuurdersBIJ1. De samenwerking met 
het oude Bestuur is van de kant van Woonbedrijf ieder1 opgezegd. De heren M. Coté en G. van den 
Belt zijn teruggetreden en er hebben verkiezingen plaatsgevonden voor nieuwe bestuursleden. 
Vanwege de wens om de slagvaardigheid te vergroten, is ervoor gekozen het aantal bestuursleden 
uit te breiden van 3 naar 9. In juni heeft een eerste kennismaking plaatsgevonden met het nieuwe 
bestuur en is gesproken over de afspraken voor de nieuwe samenwerkingsovereenkomst die op 3 
september is ondertekend.  
 
Als gevolg van de coronacrisis was het nagenoeg niet mogelijk om fysiek bij elkaar te komen wat in 
zo’n opstartfase juist een enorme toegevoegde waarde heeft. Wel heeft online een 
introductiebijeenkomst plaatsgevonden. 
In 2020 hebben zes overlegvergaderingen plaatsgevonden, de eerste helft van het jaar nog met het 
oude Bestuur van HuurdersBIJ1 en de tweede helft van het jaar met het nieuwe bestuur van 
HuurdersBIJ1. Het oude Bestuur heeft twee overlegvergaderingen geannuleerd. Tijdens de 
overlegvergaderingen is gesproken over de reguliere zaken zoals werkplan en begroting, de 
prestatieafspraken met de gemeenten Zutphen en Deventer en de stand van zaken van de 
renovatieprojecten. Inhoudelijk is gesproken over een nieuw sociaal statuut. Helaas heeft dit in het 
verslagjaar niet tot overeenstemming geleid. Samen met onze huurdersvertegenwoordiging 
HuurdersBij1 is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld voor de samenwerking tussen 
Woonbedrijf ieder1 en bewonerscommissies. Deze overeenkomst hebben we nog niet zo kunnen 
lanceren als we graag hadden gewild in verband met alle contactbeperkingen. De nieuwe afspraken 
geven bewonerscommissies meer slagkracht. Verder zijn aan de orde gekomen de slaagkansen die 
toenemend onder druk komen te staan, de strategie voor middeninkomens en niet-DAEB en de 
overige strategische keuzes voor 2021. 
 
HuurdersBIJ1 heeft in het verslagjaar ondersteunende zienswijzen afgegeven over: 

• De samenwerkingsovereenkomst met Woonkeus; 
• De complexgewijze verkoop van de Polbeek in Zutphen. 

Huurdersparticipatie 
In 2020 zijn veel participatieplannen in de ijskast gezet vanwege de coronamaatregelen. Toch is er 
ook nog veel gelukt. Op projectniveau is het communicatieproject “klaar voor morgen” ontwikkeld. 
Dit project richt zich in de eerste plaats op verbeterde participatie met huurders bij de start en 
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tijdens de uitvoering van renovatieprojecten. Zelfs op afstand hebben we met huurders waardevolle 
gesprekken kunnen voeren over de renovaties en communicatiemiddelen ontwikkeld binnen “klaar 
voor morgen”.  

Met ‘the missing chapter foundation’ is veel energie gestoken in een Kinderraad. Deze organisatie 
echter in financieel zwaar weer beland en de samenwerking is beëindigd. Zelfstandig is met de 
Kinderraad tot afronding van hun opdracht gekomen en is waardevolle input verkregen om de 
woningen klaar te maken voor de volgende generatie.  

1.5.4 Leefbaarheid 
 
Overlastcasussen 
In 2020 zijn er in totaal in Deventer en Zutphen 515 overlastdossiers in behandeling geweest, 
waarvan 215 overlastdossiers gestart in 2020. In totaal zijn er 189 overlastdossiers afgesloten in 
2020. Er is een sterke daling in 2020 van het aantal nieuwe overlastdossiers, in 2019 zijn er 409 
nieuwe dossiers gestart. Mogelijk is deze daling mede door de coronamaatregelen ontstaan. 
Daarnaast heeft de screening bij aanvang huurcontract een positieve invloed op het aantal 
overlastcasussen. Bij aanvang huurcontract wordt indien nodig een gedragsaanwijzing ingezet zodat 
afspraken worden vastgelegd over het wonen bij Woonbedrijf ieder1 en per kwartaal geëvalueerd. 
De ervaring is dat overlast vaak niet binnen een aantal weken is opgelost en sommige 
overlastdossiers zijn langlopend. Samen met netwerkpartners wordt in goed overleg een passende 
aanpak toegepast. 
 
Wat opviel was dat in Zutphen tijdens de eerste lockdown de overlastmeldingen in maart even leken 
stil te vallen. Door de sluiting van de rechtbanken is een aantal complexe overlastdossiers 
vertraagd. Nadat de rechtbanken weer (digitaal) open gingen zijn de overlastdossiers weer opgepakt 
en uiteindelijk afgehandeld. In de tussenliggende periode is nauw contact onderhouden met 
omwonenden. Verder zijn de meldingen van vervuilde woningen toegenomen in Deventer. De reden 
hiervoor is dat tijdens de eerste lockdown het niet was toegestaan voor de hulpverleners en de 
huishoudelijke ondersteuning  om bij bewoners binnen te komen. In Deventer is er in 2020 een 
aantal panden gesloten door de Burgemeester in verband met hennep en andere criminele 
activiteiten. 
 
Kwetsbare doelgroepen 
Ook in 2020 merken we nog steeds in zowel in Deventer als Zutphen dat we veel te maken hebben 
met psychische problematiek (verward gedrag) van huurders. Deze maatschappelijke trend is ook in 
2020 zichtbaar. Bij deze doelgroep wordt verwacht dat zij zelfstandig (blijven) wonen, eventueel 
met ambulante begeleiding. Deze begeleiding is op vrijwillige basis, hier zit geen dwang en drang 
achter, wat in een aantal gevallen tot problemen kan leiden. Deze complexe overlastcasussen 
vergen veel tijd en vragen om intensieve samenwerking met netwerkpartners. 
Door de screening van nieuwe huurders en het voeren van intakegesprekken worden er aanvullende 
huurvoorwaarden gesteld in de vorm van een gedragsaanwijzing. In 2020 zijn er in totaal 45  
 
gedragsaanwijzingen opgesteld, waardoor het voor kwetsbare doelgroepen mogelijk is om 
zelfstandig te wonen met heldere afspraken, zodat het voor de omgeving ook prettig wonen blijft. 
Een goede samenwerking met betrokken instanties is hierbij noodzakelijk.  
Gedragsaanwijzingen worden om verschillende redenen met huurders afgesloten: 

• Bij complexe overlastcasussen om goede afspraken te maken, om een huisuitzetting te 
voorkomen en overlast te beëindigen door afspraken over gedrag en hulpverlening.  

• Wanneer bij de screening blijkt dat de nieuwe huurder kwetsbaar is waardoor woonbegeleiding 
en aanvullende afspraken nodig zijn om het zelfstandig wonen te laten slagen.  
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• Nadat er een vonnis voor ontruiming is gehaald als laatste kans contract. 
• Wanneer een huurder vanuit beschermd wonen doorstroomt naar zelfstandig wonen. 

Het werken met gedragsaanwijzingen vraagt een intensieve samenwerking met de huurder en 
hulpverlenende instanties en dit is arbeidsintensief. Het regelmatig evalueren bij de huurder thuis 
samen met de hulpverlening, ook wanneer er geen acute problemen spelen, werkt preventief en 
zorgt ervoor dat mogelijke problemen sneller getackeld worden. 
Als gevolg van de invoering van de AVG is het niet meer mogelijk om sfeerrapportages of andere 
onderbouwende stukken te ontvangen van ketenpartners. Dit bemoeilijkt het krijgen van overzicht 
in casussen en om eventueel een juridische procedure te starten. Daarom wordt er vaker gekozen 
om veroorzakers te verhuizen met een laatste kans op een contract of gedragsaanwijzing. De 
samenwerking met een regisseur extreme woonoverlast wordt als verbindende schakel vanuit de 
gemeente als erg prettig ervaren. 
 
Activiteiten in de wijk  
In 2020 zijn weinig wijkgerichte activiteiten georganiseerd. Door de coronamaatregelen was het in 
2020 niet mogelijk om bewoners bij elkaar te laten komen. Wel zijn er in de wijk een aantal 
opruimacties geweest en is er gekookt voor bewoners. 
 
Buurtbemiddeling 
Als huurders last hebben van ‘lichte overlast’ (zoals conflicten tussen bewoners, geluids- en 
stankoverlast, vernielingen of rommel) worden zij eerst gestimuleerd om het zelf onderling op te 
lossen. Als dit niet mogelijk blijkt, werkt Woonbedrijf ieder1 samen met Buurtbemiddeling aan een 
oplossing voor kleinere overlastsituaties en burenruzies. Buurtbemiddeling vervult een 
laagdrempelige bemiddelende rol voor alle inwoners van de gemeenten Deventer en Zutphen onder 
begeleiding van getrainde vrijwillige buurtbemiddelaars. In Deventer zijn in 2020  het aantal zaken 
nagenoeg hetzelfde gebleven, 149 aanmeldingen in 2020 ten opzichte van 143 in 2019. In Zutphen is 
in 2020 het aantal zaken fors gegroeid, namelijk 143 aanmeldingen ten opzichte van 104 in 2019. Dit 
is een stijging van 37,5%. Opvallend is dat het percentage succesvol afgesloten zaken onveranderd 
hoog ligt, ondanks dat er in de eerste helft van het jaar minder (beschikbare) vrijwilligers waren en 
aanpassingen in de werkwijze buurtbemiddeling.   

Schuldhulpverlening Budget Advies Deventer (BAD) 
Samen met Rentree, De Marken en gemeente Deventer heeft Woonbedrijf ieder1 sinds de tweede 
helft van 2013 een convenant schuldhulpverlening in Deventer. Het doel van het convenant is 
huurders met schuldproblematiek snel hulp te bieden bij problematische schulden om op die manier 
het aantal ontruimingen op basis van huurachterstanden terug te dringen. Ook in 2020 is deze 
samenwerking gecontinueerd. 
 
Convenant Vroegsignalering 
In november 2020 is het Landelijk Convenant Vroegsignalering getekend door VNG, NVVK, Aedes en 
andere partijen. Dit convenant vergemakkelijkt de samenwerking tussen leveranciers van vaste 
lasten als huur, energie, water en zorgverzekering. Vanaf 1 januari 2021 melden leveranciers 
zorgelijke betalingsachterstanden van vaste lasten aan de gemeenten. Vervolgens wordt er contact 
opgenomen met de betrokkenen om samen zo snel mogelijk aan een oplossing te werken. De 
gesprekken tussen Woonbedrijf ieder1 en de gemeenten Deventer en Zutphen over de invulling van 
het convenant vinden plaats in 2021. 
 
Cliëntenoverleg het Vangnet en het Bijzonder Zorgteam  
Woonbedrijf ieder1 heeft ook in 2020 een signalerende en aangevende rol vervuld in het 
cliëntenoverleg van het Vangnet in Zutphen en het Bijzonder Zorgteam in Deventer. In dit 
multidisciplinaire overleg werken gemeenten, diverse zorgpartijen en Woonbedrijf ieder1 samen 
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aan een effectieve en snelle toewijzing naar zorg en hulpverlening bij constatering van 
probleemsituaties (verslaving, vervuiling en psychiatrische problematiek). 
 
IrisZorg 
Woonbedrijf ieder1 werkt, in zowel Deventer als Zutphen, intensief samen met IrisZorg. Dit leidt tot 
preventieve woonbegeleiding en opvang voor mensen die dakloos raken. Woonbedrijf ieder1 merkt 
dat de beschikbare plekken niet of nauwelijks worden ingevuld. Begin 2021 wordt het traject 
Preventieve Woonbegeleiding besproken met de deelnemende partijen en afgewogen of het traject 
nog op deze wijze moet worden ingevuld of dat een andere invulling nodig is. 
 
Kerngroep extreme woonoverlast Deventer 
Sinds 2010 werken Woonbedrijf ieder1, Rentree, de politie en gemeente Deventer samen aan 
bestrijding van extreme woonoverlast door middel van een multidisciplinaire aanpak. De werkwijze 
is in 2020 gecontinueerd en blijkt succesvol door de brede samenwerking en het delen van kennis. 
 
Bijzondere bemiddeling Deventer 
In 2017 hebben Woonbedrijf ieder1, Rentree en De Marken, gemeente Deventer en het Bijzonder 
Zorgteam afspraken gemaakt over bijzondere bemiddeling. Bijzondere bemiddeling is bedoeld voor 
mensen (of gezinnen) die uit een instelling, maatschappelijke opvang of uit een penitentiaire 
inrichting komen en zelfstandig gaan wonen. Er wordt in overleg toegewerkt naar een huurcontract 
op de eigen naam (omklapconstructie). Tijdens de overgangsperiode (1 tot 2 jaar) staat het 
huurcontract op naam van een instelling. Deze werkwijze is in 2020 gecontinueerd. In 2020 zijn de 
directe bemiddelingen via Woonbedrijf ieder1 nagenoeg gelijk gebleven met een aantal van 8, in 
2019 waren dit er 7. 
 
Perspectief 
Woonbedrijf ieder1 werkt in de gemeente Zutphen op veel fronten samen met Perspectief als het 
gaat om de aanpak van sociale problematiek. Door een aantal huurwoningen tijdelijk (hopwoningen) 
beschikbaar te stellen kan Perspectief de buurt ondersteunen om overlastzaken, financiële en of 
sociale problemen op te lossen. Ook werken Woonbedrijf ieder1, Perspectief en de gemeente 
Zutphen sinds een aantal jaren nauw samen om huurachterstanden en huisuitzettingen te 
voorkomen. Het effect hiervan zien we ook in 2020 terug in een afname van de aanzeggingen tot 
ontruimingen, namelijk 23, ten opzichte van in 2019 32 aanzeggingen tot ontruiming. Verder levert 
Perspectief ook diensten voor de wijk in de vorm van Buurtservice. De diensten worden uitgevoerd 
door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die worden begeleid door professionals van 
Perspectief. De samenwerking met Perspectief is in 2020 uitgebreid door samen met Woonbedrijf 
ieder1 bewoners te bezoeken in het kader van een aantal woningverbeterings- en 
onderhoudsprojecten. 
 
Wensfonds 
Het Wensfonds is er ten behoeve van wensen van de huurders. Het gaat om wensen die zorgen dat 
huurders van Woonbedrijf ieder1 in Deventer en Zutphen plezierig wonen. Iedereen kan een wens 
indienen: huurders van woningen en appartementen, buren uit een straat, een groep jongeren of 
een groep kinderen die iets bedacht hebben voor hun blok, flat, buurt of wijk. Hierbij valt te 
denken aan een straatfeest, een opruimactie, meer groen of iets anders dat blijvend bijdraagt aan 
het woonplezier en/of ervoor kan zorgen dat bewoners elkaar (vaker) kunnen ontmoeten in de 
straat, buurt of wijk. 

Jaarlijks is een totaalbedrag van € 35.000,- voor het Wensfonds beschikbaar. Verdeeld over 
Deventer en Zutphen zijn er in 2020 vanuit het Wensfonds 48 wensen gehonoreerd (ten opzichte van 
56 gehonoreerde wensen in 2019). 
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Kosten leefbaarheid 
 
Tabel 29: Kosten leefbaarheid (bedragen x € 1.000) 

Leefbaarheid Realisatie 
2020 

Realisatie 
2019 

Beheermaatregelen en leefbaarheid 366 471 
Groenonderhoud 0 86 
Huurdersvereniging/huurdersplatform 67 65 
Bewonersparticipatie 65 81 
Buurtbemiddeling 98 94 
Huismeesters/buurtconciërges 217 104 
Overig/uren leefbaarheid 895 839 
Totaal leefbaarheid 1.707 1.740 
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Deel B Verslag van de Raad van Commissarissen  
 
Inleiding 
In 2020 is veel werk verzet om de dienstverlening, ondanks de coronacrisis, op voldoende niveau te 
houden. De Raad heeft kunnen vaststellen dat dit, dankzij de gezamenlijke inspanning van 
leidinggevenden en medewerkers, is gelukt. De coronacrisis heeft er bovendien toe geleid dat 
versneld belangrijke digitaliseringsslagen zijn gemaakt.  
Het jaar 2020 stond in het teken van het versnellen van de realisatie van de renovatieprojecten en 
het verbeteren van de voorspelbaarheid. De coronacrisis heeft niet geleid tot vertraging in het 
realiseren van de renovatieopgave en de voorspelbaarheid daarvan is aanzienlijk verbeterd. Dat is 
een compliment waard aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen.  
 
Ondanks de coronacrisis zijn betekenisvolle stappen gezet om de koers die is ingezet met het door 
de Raad van Commissarissen in 2018 goedgekeurde Ondernemingsplan 2018 - 2022 “Dicht bij huis” 
te realiseren. De ambities zijn hoog. Woonbedrijf ieder1 wil in 2022 tot de best presterende 
corporaties van Nederland behoren en grote stappen zetten op het gebied van het verduurzamen 
van haar bezit. Meer dan ooit zal de huurder centraal staan in het beleid en de uitvoering.  
Woonbedrijf ieder1 is goed op weg als het gaat om de professionalisering van de eigen organisatie 
en wat betreft de financiële doelstellingen. De huurderstevredenheid is in 2020 ten opzichte van 
2019 met 0,1 punt gezakt van 7,6 naar 7,5. Wij denken dat dit het gevolg is van de 
coronamaatregelen waardoor wij gedwongen waren onze dienstverlening aan te passen. We hebben 
er het volste vertrouwen in dat de huurderstevredenheid verder zal verbeteren als de coronacrisis in 
Nederland onder controle is.  
Zorg is er bij de ontwikkeling van de slaagkans voor het vinden van een woning en de leefbaarheid 
in de verschillende wijken. De doelstellingen die hiervoor zijn geformuleerd, blijken steeds 
moeilijker te halen. Woonbedrijf ieder1 is hierbij mede afhankelijk van het overheidsbeleid en de 
economische omstandigheden maar ook van de  inbreng in deze dossiers van samenwerkingspartners 
in de steden. We zijn niet positief over de ontwikkeling die zich laat zien. Het jaarlijkse overleg 
met de gemeenten Zutphen en Deventer is, als gevolg van de coronacrisis, niet doorgegaan. Wij 
verwachten dat dit in 2021 wel weer mogelijk zal zijn en zullen met elkaar verkennen hoe de 
negatieve ontwikkeling kan worden gekeerd.  
De Raad is verheugd dat op 3 september 2020 een samenwerkingsovereenkomst tussen Woonbedrijf 
ieder1 en het nieuwe bestuur van HuurdersBIJ1 is getekend. De Raad vindt het van groot belang dat 
de formele huurdersvertegenwoordiging functioneert. De Raad van Commissarissen is voor haar 
belanghebbenden aanspreekbaar op het door haar gehouden toezicht. Als gevolg van de coronacrisis 
was het in 2020 moeilijk om hier invulling aan te geven. Zo is de kennismakingsbijeenkomst met het 
nieuwe bestuur van HuurdersBIJ1 bijvoorbeeld telkenmale uitgesteld, in de veronderstelling dat het 
toch mogelijk zou zijn om op korte termijn fysiek bij elkaar te komen. Dit is in 2020 helaas niet 
mogelijk gebleken. 
 
De Raad heeft met belangstelling kennis genomen van de adviezen en aanbevelingen van Brink met 
betrekking tot de verdere professionalisering van de projectorganisatie. De Raad heeft er 
vertrouwen in dat de implementatie van de genoemde aanbevelingen in voldoende mate zullen 
bijdragen om de majeure vastgoedopgave de komende jaren te realiseren.  
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Over de Raad van Commissarissen 
 
Toezichthouder, adviseur/klankbord en werkgever 
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het functioneren van het Bestuur en de algemene 
gang van zaken binnen de organisatie. Tevens adviseert de Raad het Bestuur gevraagd en 
ongevraagd, is verantwoordelijk voor de benoeming (en eventuele schorsing of ontslag) van de 
bestuurder en stelt de beoordeling en arbeidsvoorwaarden vast. De Raad geeft de accountant de 
opdracht voor de controle van de jaarstukken en keurt de opdrachtverlening goed voor de visitatie 
die elke 4 jaar uitgevoerd moet worden. 
 
Legitimatie 
De Raad van Commissarissen handelt op basis van de bevoegdheden die in de statuten zijn 
omschreven. De werkwijze van de Raad is beschreven in het Reglement Raad van Commissarissen en 
bijbehorende bijlagen. Hierin is opgenomen dat de Raad werkt met drie separate commissies. De 
commissies hebben ook separate reglementen.   

De commissies adviseren de Raad over onderwerpen die binnen hun taakgebied vallen en bereiden 
de besluitvorming van de Raad voor. Dit laat de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming van en 
door de Raad onverlet. 

De Raad heeft een toezichtvisie opgesteld, waarin duidelijk is gemaakt wat wordt verstaan onder 
goed toezichthouden. In het toezicht- en toetsingskader heeft de Raad uitgewerkt hoe hij deze visie 
in de praktijk brengt. Het toezicht- en toetsingskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de 
taken van de organisatie en omvat het geheel van spelregels die de Raad bij het uitoefenen van zijn 
taken volgt. 

Figuur 6: Toezichtkader en toetsingskader (zie ook www.ieder1.nl) 

 
Het toetsingskader is voor het bestuur kaderstellend om te besturen en voor de Raad van 
Commissarissen richtinggevend om toezicht te houden. Het toetsingskader wordt gevormd door 
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kaders die betrekking hebben op enerzijds de besturing en anderzijds op de beheersing van de 
organisatie. De principes van de Governancecode woningcorporaties 2020 zijn door Bestuur en Raad 
van Commissarissen toegepast. In 2020 is, het als gevolg van de coronacrisis, niet in alle gevallen 
mogelijk gebleken om bepaling 4.7 toe te passen. De Raad van Commissarissen is aanspreekbaar op 
het door haar gehouden toezicht maar daar waar in het verleden hiervoor fysieke bijeenkomsten 
standaard plaats vonden om hier invulling aan te geven, was dit in 2020 door de coronamaatregelen 
niet altijd mogelijk.   
 
Profiel en samenstelling 
De Raad van Commissarissen van Woonbedrijf ieder1 bestaat in de regel uit 6 leden. Commissarissen 
worden voor een periode van 4 jaar benoemd en kunnen voor een volgende zittingstermijn van 4 
jaar worden herbenoemd. De profielaspecten governance, financiën en control, volkshuisvesting, 
vastgoedontwikkeling en beheer, juridische zaken en zaken van bestuurlijke en sociaal-
maatschappelijke aard worden door de kennis en ervaring van de thans zittende leden in voldoende 
mate bestreken. Alle commissarissen zijn lid van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties. 
In 2020 is de samenstelling van de Raad veranderd. De heer Hofman heeft per 1 oktober 2020 
tussentijds ontslag genomen als lid van de Raad van Commissarissen omdat het voor hem niet langer 
mogelijk was de werkzaamheden voor de Raad te combineren met zijn reguliere werkzaamheden. 
De heer Lodewijks heeft de werkzaamheden van de heer Hofman in de Auditcommissie tijdelijk 
overgenomen, in afwachting van een nieuw lid van de Raad van Commissarissen.  
 

Alle zittende leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk van Woonbedrijf ieder1. Er 
bestaan geen overlappingen met andere bestuursfuncties. Geen van de commissarissen is of was in 
het verleden in dienst van Woonbedrijf ieder1 of haar rechtsvoorgangers. Evenmin is sprake van het 
uitoefenen van taken door een commissaris van invloed op zakelijke relaties tussen Woonbedrijf 
ieder1 en toeleveranciers/afnemers. Geen van de commissarissen verleent andere diensten die 
voortvloeien uit zijn lidmaatschap van de Raad van Commissarissen, of onderhoudt banden met 
Woonbedrijf ieder1, hetzij direct, hetzij indirect, buiten zijn commissariaat om.   
Eén van de leden van de Raad van Commissarissen is voorzitter van de Raad van Toezicht van een 
zorginstelling die met Woonbedrijf ieder1 een huurovereenkomst is aangegaan. In de Raad van 
Commissarissen is afgesproken dat in het geval er zaken omtrent deze zorginstelling aan de orde 
komen, betreffende commissaris de vergadering verlaat. Twee andere commissarissen zijn tevens 
commissaris bij een andere woningcorporatie. Het betreft echter woningcorporaties in een andere 
woningmarktregio die ook qua profiel en doelstellingen geheel verschillend zijn van Woonbedrijf 
ieder1. In het verslagjaar hebben geen transacties plaatsgevonden waarbij sprake was van mogelijk 
tegenstrijdige belangen. 
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Tabel 30: Raad van Commissarissen Woonbedrijf ieder1 – samenstelling en rooster van aftreden 

Naam Functie Herkies 
baar 

Uiterlijk 
aftredend 

Hoofdfunctie 
(per 01-01-2020) Nevenfuncties  

Drs. P.F.M. 
Jägers 

Voorzitter -- 13-2-2022   - Supervisory board van de Stichting 
Woekerrente 

- Commissaris van Waterland BV 
(Passengers terminal Amsterdam) 

Mr. J.H. 
Abbring  

Lid -- 13-2-2022 - Programmamanager 
Hoge School Arnhem 
Nijmegen 

- Eigenaar 2Grit Advies 

- Lid Raad van Commissarissen 
Woningbelang 

- Lid Raad van Commissarissen 
Synthese 

- Voorzitter Raad van Commissarissen 
Syntein 

- Voorzitter Raad van Commissarissen 
TBV Wonen 

Dr. H.P.B. 
Lodewijks** 

Vice-
voorzitter 

-- 26-5-2023 - Eigenaar Lodewijks 
Advies 

- Voorzitter Raad van Toezicht De 
Parabool         

Drs. J.M. Ester Lid -- 26-5-2023 - Lid Bestuur 
Nederlandse Vereniging 
van Toezichthouders in 
Zorg en Welzijn 

- Lid Raad van Toezicht Viattence 
- Lid Raad van Toezicht Vivium 
- Lid Raad van Commissarissen 
Viverion 

- Lid Raad van Toezicht SIZA 
- Lid Raad van Toezicht Therapeutisch 
Centrum GGZ 

Drs. M.E. 
Hofman MSc* 

Lid -- -- - CIO Isala Zwolle - Eigenaar Hofman Management BV 
- Gastdocent op Nyenrode Universiteit 
- Lid Raad van Toezicht 
Bevolkingsonderzoek Midden-West 

A. Gülhan MSc Lid 2022 30-4-2026 - Directeur/Bestuurder 
Veilig Thuis Noord-Oost 
Gelderland 

  

Drs. Ing. A.J. 
Krikke*** 

Lid 2025 8-3-2029 - Directeur/Eigenaar 
4THECITY 

- Lid Raad van Commissarissen 
Volkshuisvesting Arnhem 

- Lid Raad van Commissarissen 
Wooninvest Voorburg 

- Lid Raad van Toezicht Theater aan 
de Rijn Arnhem 

- Lid Raad van Advies PROVADA 
- Bestuurslid Vereniging van 
Toezichthouders in 
Woningcorporaties 

*   De heer Hofman heeft per 1 oktober ontslag genomen als lid van de Raad van Commissarissen 
**  Vanaf 1 oktober 2020 ter vervanging van de heer Hofman in afwachting van een nieuw lid Raad van 

commissarissen 
*** Per 8 maart 2021 benoemd tot lid Raad van Commissarissen 
 
Interne toezichthouders van corporaties die lid zijn van de Vereniging Toezichthouders 
Woningcorporaties dienen in 2 jaar tijd 10 PE-punten te behalen. Dit is gebaseerd op 10 
studiebelastingsuren zoals vastgesteld door de geaccrediteerde opleidingsaanbieder. In 2020 hebben 
de toezichthouders het volgende aantal PE-punten behaald: 
 
Tabel 31: Behaalde PE punten toezichthouders: 

Naam  PE punten  
in 2020 

PE punten  
in 2019 

Drs. P.F.M. Jägers 5 5 

Mr. J.H. Abbring 13 9 

Dr. H.P.B. Lodewijks 5 15 

Drs. J.M. Ester 29 44 
Drs. M.E. Hofman MSc 0 37 

A. Gülhan MSc 5 7 
Bezoldiging Raad van Commissarissen  
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Woonbedrijf ieder1 is onderworpen aan de met ingang van 1 januari 2015 in werking getreden Wet 
verlaging bezoldigingsmaximum (WNT) en de Regeling van de minister voor Wonen en Rijksdienst 
van 17 november 2015 houdende wijziging van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen 
toegelaten instellingen 2014. De Raad van Commissarissen volgt bij de vaststelling van de 
vergoeding van de commissarissen de VTW-beroepsregel “Bezoldiging commissarissen 2015 – 2016”, 
te weten voor leden 7,7% van het maximum WNT bedrag en voor de voorzitter 11,55% van het 
maximum WNT bedrag. 
 
Commissie Governance en Remuneratie  
De voorzitter en de vice-voorzitter van de Raad  van Commissarissen van Woonbedrijf ieder1 vormen 
samen de Commissie Governance en Remuneratie, onder voorzitterschap van de heer Lodewijks. 
Het doel van de commissie is:  
 
• Het op het vlak van governance fungeren als klankbord voor het Bestuur en adviseren van de 

Raad van Commissarissen. 
• Het adviseren van de Raad van Commissarissen over het te voeren beloningsbeleid voor het 

Bestuur en de daarop gebaseerde beloning. 
• Het jaarlijks opstellen van prestatieafspraken met het Bestuur en beoordelen of deze zijn 

behaald. 
 

De commissie heeft in het verslagjaar 6 keer vergaderd. Onderwerpen van de bijeenkomsten waren: 

• De jaarlijkse prestatieafspraken met de bestuurder en de realisatie daarvan; 
• Kwartaalrapportages, jaarplan en begroting 2021; 
• De herziene Governancecode Woningcorporaties en de acties die hieruit volgden; 
• De stand van zaken van de formele huurdersvertegenwoordiging en het verbeteren van de 

huurdersparticipatie; 
• De herbenoeming van mevrouw Hofman in 2021; 
• De oprichting van de stichting Woonwagenbeheer Deventer; 
• De strategie voor niet-DAEB en middeninkomens; 
• De huidige situatie in verband met de coronacrisis; 
• Vastgoedinvesteringen > € 3,0 miljoen; 
• Resultaten onafhankelijk onderzoek Deventerwegkwartier; 
• Opdracht extern onderzoek Professionalisering projectorganisatie; 
• Afscheid de heer Hofman en werving nieuw lid Raad van Commissarissen; 
• Het bespreken van het stakeholdersbeleid; 
• Het bespreken van de resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek; 
• Het voorbereiden van de permanente educatie met als thema ‘Risicomanagement’; 
• Het voorbereiden van de jaarlijkse zelfevaluatie en de externe begeleiding daarvan; 
• Het beoordelingsgesprek van het Bestuur aan de hand van de jaarlijks overeengekomen 

prestatieafspraken. De Commissie Governance & Remuneratie bespreekt de resultaten van het 
Bestuur aan de hand van het hiertoe vastgestelde format met daarin opgenomen de 
prestatieafspraken van het Bestuur en de verantwoording die hieraan is toegevoegd door het 
Bestuur. Het verslag van dit beoordelingsgesprek wordt geagendeerd in de eerstvolgende 
vergadering van de voltallige Raad van Commissarissen en zowel in het vooroverleg van de Raad 
van Commissarissen (waar het Bestuur niet bij aanwezig is) als in de reguliere vergadering 
besproken. De resultaten van deze beoordeling hebben mede geleid tot herbenoeming van de 
bestuurder voor een derde termijn.  
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Auditcommissie  
De Auditcommissie bestaat uit de Raad van Commissarissen-leden mevrouw Ester (voorzitter 
Auditcommissie), de heer Hofman en de heer Lodewijks. De Auditcommissie ziet erop toe dat 
Woonbedrijf ieder1 passende procedures en controlesystemen onderhoudt ter beheersing van de 
financiële en operationele risico's, waaraan de organisatie is blootgesteld en ter controle van de 
integriteit van de financiële rapportage. 
De Auditcommissie is in het verslagjaar 6 keer bijeengekomen, waarvan eenmaal in aanwezigheid 
van de externe accountant. Onderwerpen van de bijeenkomsten waren:  

• De jaarrekening 2019, rapport van bevindingen van de externe accountant bij de jaarrekening; 
• De jaarrekening 2019 WBWD BV, rapport van bevindingen van de externe accountant bij de 

jaarrekening; 
• Het jaarplan en de begroting 2021; 
• Het treasuryjaarplan 2021; 
• De controlvisie, de opvolging van het Controlplan 2020 en het Controlplan 2021; 
• KPMG controleplan 2020; 
• Update risicomanagement; 
• Huidige situatie in verband met de coronacrisis; 
• ICT-beleid 2020 – 2022; 
• Strategische keuzes 2021 en verder; 
• Kwartaalrapportages; 
• Managementletter 2019;  
• Cybersecurity; 
• Vastgoedinvesteringen > € 3,0 miljoen. 

Commissie Volkshuisvesting 
De commissie Volkshuisvesting bestaat uit de Raad van Commissarissen-leden mevrouw Abbring 
(voorzitter commissie Volkshuisvesting) en mevrouw Gülhan (lid van de commissie Volkshuisvesting). 
Deze commissie adviseert de Raad van Commissarissen van Woonbedrijf ieder1 over onderwerpen 
met betrekking tot de volkshuisvestelijke beleidsvorming en de rapportage van de 
volkshuisvestelijke prestaties, om de kwaliteit van besluitvorming door de Raad van Commissarissen 
te optimaliseren. De commissie richt zich in het bijzonder op die onderwerpen die betrekking 
hebben op huurders en klanttevredenheid, leefbaarheid, het beheer en de ontwikkeling van de 
woningvoorraad.  
In het verslagjaar is de commissie vijf keer bijeengekomen waarbij onder meer aandacht is 
geschonken aan: 

• Het jaarverslag 2019; 
• Het jaarverslag van Woonkeus Stedendriehoek 2019; 
• Het jaarverslag van de Klachtencommissie / verslag klachten 2019; 
• Vastgoedinvesteringen > € 3,0 miljoen; 
• De strategische keuzes voor het jaar 2021; 
• Het jaarplan en de begroting 2021; 
• Huidige situatie in verband met coronacrisis; 
• Duurzaamheidsbeleid; 
• Aangepast beleid wonen en zorg; 
• Strategie voor niet-DAEB en middeninkomens; 
• Huurderstevredenheid; 
• Voortgang vastgoedprojecten; 
• Implementatie rapport Professionalisering projectorganisatie; 
• Stand van zaken woonwagendossier; 
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• Leefbaarometer; 
• Prestatieafspraken gemeenten Deventer en Zutphen; 
• Kwartaalrapportages; 
• Resultaten Aedes-benchmark en klanttevredenheidsonderzoek. 

Toezicht 
 
Reguliere vergaderingen 
In 2020 kwam de Raad van Commissarissen zeven keer in reguliere vergaderingen bijeen, in 
aanwezigheid van het bestuur. In deze reguliere vergaderingen kwamen onder meer aan de orde: 

• Kwartaalrapportages; 
• De jaarrekening 2019 en het jaarverslag 2019, met inbegrip van het volkshuisvestingsverslag; 
• Jaarstukken WBWD BV; 
• De Managementletter 2019; 
• Strategische keuzes voor het jaar 2021; 
• Jaarplan en begroting 2021; 
• Treasuryjaarplan 2021; 
• Controlvisie, Voortgang Controlplan 2020 en Controlplan 2021; 
• Risicomanagement + risicokaart; 
• Resultaten medewerkerstevredenheidsonderzoek; 
• Resultaten Aedes-benchmark en klanttevredenheidsonderzoek; 
• Jaarverslag KLAC / Klachtencommissie / rapportage klachten 2019; 
• Interne audits; 
• De herbenoeming van mevrouw Hofman; 
• Het verbeteren van de huurdersparticipatie; 
• Stand van zaken van de formele huurdersvertegenwoordiging; 
• De oprichting van de stichting Woonwagenbeheer Deventer; 
• Vastgoedinvesteringen > € 3,0 miljoen; 
• Voortgang vastgoedprojecten; 
• KPMG controleplan; 
• De prestatieafspraken met de gemeenten Deventer en Zutphen; 
• Duurzaamheidsbeleid; 
• Beleid wonen en zorg; 
• Stakeholdersbeleid; 
• Strategie voor middeninkomens en niet-DAEB; 
• Voortgang vastgoedprojecten; 
• Rapport Brink ‘Professionalisering projectorganisatie’; 
• Resultaten onafhankelijk onderzoek Deventerwegkwartier; 
• Voortgang versterken huurdersparticipatie; 
• Huuraanpassingen 2020; 
• Implementatie herziene Governancecode woningcorporaties; 
• Slaagkansen van huurders met diverse inkomens; 
• Huidige situatie in verband met de coronacrisis; 
• Jaarlijks verslag Auditcommissie over ontwikkelingen in relatie tot de externe accountant; 
• Zelfevaluatie 2020. 

Het Bestuur heeft in het verslagjaar verslag uitgebracht aan de Raad van Commissarissen over de 
ingediende klachten van huurders over de dienstverlening en de wijze waarop de klachten worden 
afgehandeld. 
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Themabijeenkomsten 
Op 5 juni heeft een themadag plaatsgehad over wonen en zorg. De Raad van Commissarissen heeft 
hierbij vanuit haar klankbordrol suggesties aangereikt voor het beleid wonen en zorg. Dit heeft er  
mede toe bijgedragen dat het beleid wonen en zorg voor de periode 2021 – 2025 nader is 
geconcretiseerd. 
Tijdens deze themabijeenkomst is de Raad daarnaast geïnformeerd over de voortgang op het gebied 
van assetmanagement, een belangrijke pijler voor de renovatie- en nieuwbouwopgave de komende 
jaren. 
De Raad heeft tijdens deze dag stilgestaan bij de opvolging van de acties voortkomend uit de 
zelfevaluatie. 
 
Op 2 november heeft, in het kader van de permanente educatie, een themadag plaatsgevonden 
over risicomanagement. Onder externe begeleiding is gesproken over de theorie omtrent 
risicomanagement. Daarbij zijn de strategische risico’s voor de sector en voor Woonbedrijf ieder1 in 
het bijzonder besproken. Tevens is met elkaar de risicobereidheid verkend en is het belang van 
risicocultuur en soft controls aan de orde gekomen. De Raad en het bestuur gaan in 2021 de 
risicobereidheid op diverse thema’s verder met elkaar verkennen. Tijdens de themadag zijn ook de 
consequenties van een risicohouding aan de orde gekomen, zodat we weten wat de gevolgen kunnen 
zijn van onze keuzes. 
 
Zelfevaluatie 
Tijdens de op 14 december 2020 gehouden zelfevaluatie, waar alle leden bij aanwezig waren, 
hebben de leden onder begeleiding van een externe deskundige hun collectief functioneren 
geëvalueerd. Tevens is aandacht besteed aan het individueel functioneren van de leden. 
 
Overleg met huurders 
Het op 12 juni geplande overleg tussen de voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van 
Commissarissen en HuurdersBIJ1 is niet doorgegaan omdat de samenwerking met HuurdersBIJ1 nog 
was opgeschort. Op 3 september 2020 is de samenwerkingsovereenkomst tussen Woonbedrijf ieder1 
en het nieuwe bestuur van HuurdersBIJ1 getekend. Zodra de situatie rondom de coronacrisis het 
toelaat, zal overleg plaatsvinden tussen een afvaardiging van de Raad van Commissarissen en het 
nieuwe bestuur van HuurdersBIJ1. 
 
Overleg met de Ondernemingsraad 
De samenwerking met de Ondernemingsraad is evenals voorgaande jaren door de Raad van 
Commissarissen weer als open en constructief ervaren. Op 28 september en 9 december heeft 
overleg plaatsgevonden tussen de Ondernemingsraad en de leden van de Commissie Governance en 
Remuneratie. Tijdens dit overleg is onder meer van gedachten gewisseld over de werking van de 
nieuwe organisatie en governancecode, de kernwaarden van de corporatie en de gevolgen van de 
coronamaatregelen voor het functioneren van de medewerkers.  
 
Overleg met het MT 
Rond de invoering van het eenhoofdig bestuur heeft de Raad besloten dat de voorzitter en vice-
voorzitter van de Raad van Commissarissen jaarlijks overleg voeren met het MT. Op 28 september 
heeft dit overleg plaatsgevonden. Bespreekpunten waren de situatie als gevolg van de coronacrisis. 
Verder is inhoudelijk gesproken over de vastgoedsturing en huurdersparticipatie. Tot slot zijn aan 
de orde gekomen countervailing power en leiderschap.  
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Tot slot 
 
Vooruitblik 
Naast het toezien op de realisatie van de duurzaamheidsambities door forse energierenovaties en 
het versterken van de huurdersvertegenwoordiging, staat 2021 in het teken van het verder 
verbeteren van de klanttevredenheid en het professionaliseren van de vastgoedsturing door 
implementatie van het Brinkrapport. Er worden stappen gezet om de klanttevredenheid te 
verbeteren, maar de gewenste ontwikkeling blijft kwetsbaar. De coronamaatregelen maken het niet 
makkelijk om de blik naar buiten te richten, richting huurders en overige stakeholders en de 
dienstverlening op peil te houden, laat staan die verder te verbeteren De coronacrisis heeft een 
grote impact op een deel van onze huurders. Flexwerkers, ondernemers en zzp'ers kunnen met een 
(al dan niet tijdelijke) inkomensterugval geconfronteerd worden. Ook hier anticipeert en reageert 
Woonbedrijf ieder1 zo adequaat als mogelijk op. De insteek is om flexibel en begripvol te zijn en 
waar nodig maatwerk te leveren aan mensen die financiële gevolgen ondervinden van de crisis.  
 
Dankwoord 
De Raad van Commissarissen heeft grote waardering voor de bereikte resultaten in deze moeilijke 
periode en spreekt haar grote erkentelijkheid en waardering uit richting Bestuur en medewerkers 
van Woonbedrijf ieder1. De leden van de Raad van Commissarissen delen de trots die onder het 
Bestuur en de medewerkers leeft dat het mogelijk is gebleken de dienstverlening gedurende de 
coronacrisis overeind te houden. 
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Deel C Jaarrekening 

1. Jaarrekening 
 
1.1 Balans per 31 december 2020 

(voor resultaatbestemming) 

Tabel 32: Balans (bedragen x € 1.000)   

 

  

Balans
ACTIVA Ref.

VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa 1.12.1 353 1.069

Vastgoedbeleggingen 1.12.2

DAEB vastgoed in exploitatie 1.661.517 1.601.334

niet DAEB vastgoed in exploitatie 93.923 88.676

Onroerende zaken Verkocht onder Voorwaarden 5.418 5.006

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 0 414

Totaal vastgoedbeleggingen 1.760.858 1.695.430

Materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken t.d.v. de exploitatie 5.231 3.633

5.231 3.633

Financiële vaste activa 1.12.3

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 30.582 28.487

Latente belastingvordering(en) 6.920 10.403

Overige effecten 225 0

Totaal financiële vaste activa 37.727 38.889

Som der vaste activa 1.804.169 1.739.021

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 1.12.4

Vastgoed bestemd voor de verkoop 2.642 0

Overige voorraden 479 448

Totaal voorraden 3.121 448

Vorderingen 1.12.5

Huurdebiteuren 950 920

Overheid 8 11

Vorderingen op maatschappijen 150 150

Latente belastingvordering(en) 2.591 2.964

Overige vorderingen 171 66

Overlopende activa 251 289

Totaal vorderingen 4.121 4.399

Liquide middelen 1.12.6 8.466 12.588

Som der vlottende activa 15.707 17.435

TOTAAL ACTIVA 1.819.876 1.756.456

2020 2019
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Vervolg tabel 32: Balans (bedragen x € 1.000)   

 

  

Balans
PASSIVA Ref.

EIGEN VERMOGEN 1.12.7

Herwaarderingsreserve 834.938 794.230
Wettelijke en statutaire reserves 6.466 4.855

Overige reserves 462.696 321.298
Resultaat boekjaar 67.053 183.716

Totaal eigen vermogen 1.371.152 1.304.100

VOORZIENINGEN 1.12.8

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 8.365 5.406
Overige voorzieningen 300 298
Totaal voorzieningen 8.665 5.704

LANGLOPENDE SCHULDEN 1.12.9

Schulden/leningen overheid 6.718 10.092
Schulden/leningen kredietinstellingen 389.968 403.161

Verplichtingen uit hoofde van Onroerende zaken verkocht onder 
voorwaarden

5.144 4.862

Overige schulden 135 131
Totaal langlopende schulden 401.966 418.246

KORTLOPENDE SCHULDEN 1.12.10

Schulden aan kredietinstellingen 16.567 12.454
Schulden aan leveranciers & handelskredieten 7.931 4.786

Belastingen en premies sociale verzekeringen en pensioenen 4.275 2.004
Overige schulden 338 334

Overlopende passiva 8.983 8.827
Totaal kortlopende schulden 38.094 28.406

TOTAAL PASSIVA 1.819.876 1.756.456

2020 2019
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1.2 Winst- en verliesrekening over 2020 
Tabel 33: Winst- en verliesrekening (bedragen x € 1.000)  

 

  

Winst- en verliesrekening enkelvoudig (functioneel model) Ref.

Huuropbrengsten 97.329 95.745
Opbrengsten servicecontracten 2.565 2.207

Lasten servicecontracten -2.645 -2.136
Lasten verhuur en beheeractiviteiten -9.018 -5.469

Lasten onderhoudsactiviteiten -34.167 -28.431
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -15.704 -14.385

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 1.13.1 38.359 47.531

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 4.534 5.992
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -3.445 -4.892

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 1.089 1.101

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -20.897 -8.170
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 66.199 155.187

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder 
voorwaarden

130 116

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 1.13.3 45.431 147.134

Opbrengst overige activiteiten 112 122
Netto resultaat overige activiteiten 112 122

Overige organisatiekosten -2.088 -1.925
Leefbaarheid -1.707 -1.742

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 5 33
Rentelasten en soortgelijke kosten -12.391 -13.375
Saldo financiële baten en lasten 1.13.4 -12.386 -13.341

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 68.812 178.879

Belastingen 1.13.5 -3.855         363 
Resultaat deelnemingen 1.13.6 2.096      4.474 

RESULTAAT NA BELASTINGEN 67.053  183.716 

2020 2019
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1.3 Kasstroomoverzicht over 2020 (directe methode) 
Tabel 34: Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000)    

   

Operationele activiteiten Ref.

Ontvangsten:

Huurontvangsten 97.339          96.746          

Vergoedingen 2.619           2.612           

Overige bedrijfsontvangsten 116              121              

Ontvangen interest (uit operationele activiteiten) 5                  5                  

Renteontvangsten interne lening -               -               

Saldo ingaande kasstromen 100.079        99.484          

Uitgaven:

Erfpacht 27                30                

Betalingen aan werknemers 12.552          12.388          

Onderhoudsuitgaven 1.14.1 25.055          22.302          

Overige bedrijfsuitgaven 13.606          13.792          

Betaalde interest 12.879          13.905          

Renteuitgaven interne lening -               -               

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat 104              139              

Verhuurderheffing 10.423          9.459           

Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden 656              965              

Saldo uitgaande kasstromen 75.302          72.980          

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten 24.777          26.504          

(Des)investeringsactiviteiten

MVA ingaande kasstroom

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden 4.614           9.940           

Verkoopontvangsten grond -               379              

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa 4.614           10.319          

MVA uitgaande kasstroom

Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden 121              5.084           

Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden 20.931          2.349           

Aankoop, woon- en niet woongelegenheden 7                  170              

Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop 128              637              

Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden 17                -               

Aankoop grond 37                54                

Investeringen overig 102              367              

Externe kosten bij verkoop 74                111              

Verwerving van materiële vaste activa 21.417          8.772           

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA -16.803        1.547           

FVA

Ontvangsten verbindingen 82                62                

Ontvangsten overig 1.14.2 533              843              

Ontvangen aflossing interne lening -               -               

Uitgaven verbindingen -               12                

Uitgaven overig 257              -               

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA 358              893              

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten -16.445        2.440           

Financieringsactiviteiten

Ingaand

Nieuwe te borgen leningen -               28.000          

Uitgaand

Aflossing geborgde leningen 12.454          35.078          

Teruggestorte reeds geborgde leningen -               14.000          

Aflossing interne lening -               -               

Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten -12.454        -21.078        

Toename/Afname van geldmiddelen -4.122          7.866           

Geldmiddelen aan het begin van de periode 12.588          4.722           

Geldmiddelen aan het einde van de periode 8.466           12.588          
Toename (afname) van geldmiddelen -4.122          7.866           

Kasstroomoverzicht 2020 directe methode (x € 1.000) 20192020
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1.4 Algemene toelichting 

Algemeen 
Woonbedrijf ieder1, gevestigd aan de Overstichtlaan 2 te Deventer, is een stichting met de status 
van toegelaten instelling conform artikel 19 eerste lid van de Woningwet en is ingeschreven in het 
handelsregister onder nummer 38013096. Zij is werkzaam binnen de juridische wetgeving vanuit de 
Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. De activiteiten bestaan 
voornamelijk uit de exploitatie en ontwikkeling van woningen, met als werkgebied de gemeenten 
Apeldoorn, Brummen, Voorst, Zutphen, Deventer en Lochem. 

Regelgeving 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Besluit Toegelaten 
Instellingen Volkshuisvesting, Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, Wet normering 
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (‘WNT’), de Handleiding toepassen 
functionele indeling winst- en verliesrekening bij corporaties Verslagjaar 2020, Titel 9 Boek 2 BW 
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. 

In artikel 35 lid 2 van de Woningwet is 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. 

Tevens is de jaarrekening opgesteld op basis van hoofdstuk 645 van de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving en de stellige uitspraken van de overige hoofdstukken van de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt 
verwezen naar de toelichting. Toelichtingen op posten in de balans, de winst- en verliesrekening en 
het kasstroomoverzicht worden in de jaarrekening genummerd. 

Verslaggevingsperiode 
Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari tot en met 31 december 2020.  

Stelselwijzigingen 
De volgende stelselwijzigingen hebben plaatsgevonden:  
 
Stelselwijziging verwerking van uitgaven na eerste verwerking van vastgoed in exploitatie  
In artikel 14a van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (Rtiv) zijn definities 
opgenomen voor het onderscheid onderhoud en verbeteren. Deze regeling is van toepassing op 
verslagjaren vanaf 1 januari 2020, waarbij eerdere toepassing was toegestaan. Uitgaven die 
kwalificeren als verbetering moeten volgens de Rtiv worden verwerkt als onderdeel van de kostprijs 
van het vastgoed in exploitatie. Uitgaven die voldoen aan de definitie van onderhoud moeten 
volgens de Rtiv worden verwerkt als onderhoudslasten in de winst-en-verliesrekening.  
 
Stelselwijziging herclassificatie vastgoed in exploitatie naar vastgoed in ontwikkeling ten behoeve 
van de eigen exploitatie 
Voortkomend uit de definities voor het onderscheid onderhoud en investeren heeft tevens een 
stelselwijziging met betrekking tot herclassificatie van vastgoed in exploitatie naar vastgoed in 
ontwikkeling ten behoeve van de eigen exploitatie plaatsgevonden. In RJ 645.212d is bepaald dat 
herclassificatie slechts dient plaats te vinden indien sprake is van een wijziging van het gebruik of 
het beleid gestaafd door beëindiging van de duurzame exploitatie van bestaand vastgoed om nieuw 
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vastgoed te gaan ontwikkelen en exploiteren. Daarnaast is in RJ 645.218 toegevoegd dat ook voor 
toekomstige investeringen in bestaande complexen (vastgoed in exploitatie) waarvoor in rechte 
afdwingbare dan wel feitelijke verplichtingen zijn aangegaan beoordeeld moet worden of er sprake 
is van een verlieslatend contract. Dit betekent dat indien de verwachte uitgaven als gevolg van de 
investering hoger is dan de verwachte stijging van de marktwaarde een voorziening voor 
onrendabele investeringen moet worden gevormd.  
 
Deze aanpassing van de RJ betekent voor de toegelaten instelling dat (uitsluitend) vastgoed in 
exploitatie waarbij sprake is van een sloop/nieuwbouw en/of nieuwbouwbesluit als een beëindiging 
van een duurzame exploitatie worden aangemerkt. Dit vastgoed wordt geherclassificeerd van 
vastgoed in exploitatie naar vastgoed in ontwikkeling ten behoeve van de eigen exploitatie. Dit 
betekent dat voor renovaties waarbij de huurders worden uitgeplaatst die voldoen aan de definities 
van verbetering van artikel 14a niet meer van vastgoed in exploitatie naar vastgoed in ontwikkeling 
ten behoeve van de eigen exploitatie worden geherclassificeerd. 
 
Stelselwijziging toerekening beheerkosten  
In artikel 14a RTIV (in bijlage 2) is een definitie opgenomen voor de beheerkosten. Deze regeling is 
van toepassing op verslagjaren vanaf 1 januari 2020, waarbij eerdere toepassing was toegestaan. 
Deze definitie heeft gevolgen voor de toerekening van aan de posten “Lasten verhuur en 
beheeractiviteiten’, ‘Overige directe operationele lasten exploitatiebezit’ en ‘Overige 
organisatiekosten’.  
 
Op grond van RJ 645.504 kwalificeert de overgang naar de nieuwe definities beheer evenals die van 
onderhoud en verbeteringen, de daaruit voortvloeiende wijziging van de herclassificatie van 
vastgoed in exploitatie naar vastgoed in ontwikkeling én de bepaling van de voorziening 
onrendabele investeringen als een stelselwijziging waarop RJ 140 Stelselwijzigingen van toepassing 
is. Op grond van RJ 645.504 is het toegestaan de stelselwijziging prospectief te verwerken. De 
toegelaten instelling maakt gebruik van de mogelijkheid om deze aanpassing prospectief te 
verwerken.  
Dit betekent dat de toegelaten instelling vanaf 1 januari 2020 de uitgaven na eerste verwerking van 
vastgoed in exploitatie volgens (de definities van) artikel 14a Rtiv verwerkt, de herclassificatie 
conform de gewijzigde bepalingen toepast en de (eventueel) daaruit voortvloeiende voorziening 
voor onrendabele investeringen vormt. De vergelijkende cijfers zijn niet aangepast.  
Dit betekent tevens dat de toegelaten instelling vanaf 1 januari 2020 de beheerkosten volgens (de 
definitie van) artikel 14a Rtiv toegerekend. De vergelijkende cijfers zijn niet aangepast.  
In RJ 645.504 is tevens bepaald dat bovenstaande stelselwijzigingen in het kader van de 
vergelijkbaarheid (uitsluitend) kwalitatief mogen worden toegelicht. De stelselwijzigingen 
beïnvloeden de volgende posten:  
 
Stelselwijziging verwerking van uitgaven na eerste verwerking van vastgoed in exploitatie:   
De post Vastgoed in exploitatie en de post Lasten Onderhoudsactiviteiten alsmede de posten 
Onderhoudsuitgaven en Verbeteruitgaven van het Kasstroomoverzicht.  
 
Stelselwijziging herclassificatie vastgoed in exploitatie naar vastgoed in ontwikkeling ten behoeve 
van de eigen exploitatie:  
De balansposten Vastgoed in exploitatie, Vastgoed in ontwikkeling ten behoeve van de eigen 
exploitatie en Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen alsmede de post 
Overige waardeveranderingen en Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van de winst- en 
verliesrekening.  
 
Stelselwijziging toerekening beheerkosten:  
De posten “Lasten verhuur en beheeractiviteiten’, ‘Overige directe operationele lasten 
exploitatiebezit’ en ‘Overige organisatiekosten’ van de winst- en verliesrekening.  

Schattingswijziging  
Bij de totstandkoming van de cijfers in de jaarrekening zijn schattingswijzigingen in de 
marktwaarde in verhuurde staat van de onroerende zaken in exploitatie geëffectueerd. Deze 
schattingswijzigingen worden in de volgende tabel nader gespecificeerd. 
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Tabel 35: Verloopstaat Marktwaarde 2019-2020 (bedragen x € 1.000) 

 
 
De schattingen en methodische wijzigingen komen voort uit het verplicht toepassen van het 
Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. Dit Handboek wordt jaarlijks door BZK gewijzigd en 
daarmee ook de hierin opgenomen schattingen en methoden. Tevens zijn verbeteringen 
doorgevoerd in de basisgegevens van het vastgoed die ten grondslag liggen aan de marktwaarde. 

Nadere toelichting 

Autonome ontwikkeling objectgegevens 

Deze stijging kan als volgt worden verklaard: 
• De gemiddelde oppervlakte van woningen is gestegen van 82,7 naar 83,0 (+0,32%). Dit heeft met 

name effect in de DAEB-tak. De gemiddelde verhuurbare vloeroppervlakte (VVO) van BOG, MOG 
en ZOG is gedaald van 81,2 naar 80,5 (-0,86%). Dit heeft juist effect in de Niet-DAEB-tak. 

• De gemiddelde contracthuur van woningen is gestegen van € 566 naar € 576 (+1,85%). Het aantal 
leegstaande woningen is gestegen van 68 naar 181. 

• De gemiddelde maximale huur van woningen is gestegen van € 746 naar € 768 (+2,91%). 
• De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is gestegen van € 132.153 naar € 143.160 (+8,33%). 

Hierdoor stijgt de gehanteerde leegwaarde en daarmee de verkoopopbrengsten. 
• De gemiddelde mutatiekans doorexploiteren van woningen is gedaald van 8,41% naar 7,88% 

(-0,53 procentpunt). 
• Het aantal woningen in een complex waarop exploitatieverplichting van toepassing is, is gedaald 

van 7.930 naar 7.804. 

Methodische wijzigingen handboek en software 

• Als de contracthuur door boveninflatoir huurbeleid boven de markthuur uitstijgt, wordt de 
huurverhoging vanaf dan gelijkgesteld aan die van de markthuur (prijsinflatie). 

• In het Handboek 2020 geldt een minimale mutatiekans van 4% in plaats van 2%. Dit heeft een 
positief effect op de marktwaarde. 

• In het Handboek 2020 zijn de overdrachtskosten in de eindwaarde verhoogd naar 9%. Dit heeft 
een negatief effect op de marktwaarde. 

• Het objectgegeven renovatiejaar is vanaf het Handboek 2020 toegevoegd aan de objectgegevens 
voor woongelegenheden. Het renovatiejaar is het jaar waarin, volgens de definitie van renovatie 
in bijlage 1 van het Handboek, de woongelegenheid is gerenoveerd. Als renovatie plaatsvond en 
een renovatiejaar is opgevoerd, dan moet bij het bepalen van de van het bouwjaar afhankelijke 
gegevens als instandhoudingsonderhoud, markthuur en discontovoet, het renovatiejaar genomen 
worden om de bouwjaarklasse te bepalen. Is er geen renovatiejaar opgevoerd dan moet het 
bouwjaar toegepast worden om de bouwjaarklasse te bepalen. 
Het toevoegen van een renovatiejaar leidt in principe tot een toename van zowel de 
marktwaarde als de beleidswaarde. 

DAEB Niet-DAEB Totaal

Marktwaarde 2019 1.601.334 88.676 1.690.010

Voorraadmutaties -4.730 -775 -5.506

Autonome ontwikkeling objectgegevens 60.635 4.912 65.547

Methodische wijzigingen handboek en software -13.432 -360 -13.791

Parameteraanpassingen als gevolg van validatie handboek -13.290 -410 -13.700

Parameteraanpassingen als gevolg van marktontwikkelingen 31.001 1.880 32.880

Marktwaarde 2020 1.661.517 93.923 1.755.440
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In de ‘Nota van wijzigingen Handboek marktwaardering 30-10-2020’ staat vermeld dat het 
opvoeren van een renovatiejaar niet verplicht is. 
In de bepaling van de markt- en beleidswaarde is door Woonbedrijf ieder1 geen gebruik gemaakt 
van het opvoeren van een renovatiejaar. 

Parameteraanpassingen als gevolg van validatie van het Handboek 

• De gemiddelde markthuur van woningen is, als gevolg van de validatie van het Handboek, 
gedaald van € 814 naar € 745 (-8,49%). 

• De gemiddelde disconteringsvoet doorexploiteren van woningen is, als gevolg van de validatie 
van het Handboek, gedaald van 6,99% naar 6,83% (-0,16%). De gemiddelde disconteringsvoet 
uitponden van woningen is, als gevolg van de validatie van het Handboek, gestegen van 7,39% 
naar 7,4% (+0,01%). 

Parameteraanpassingen als gevolg van marktontwikkelingen 

• De macro-economische parameters (met name prijsinflatie) zijn in 2020 lager ingeschat dan in 
2019. Per saldo leidt dit tot een negatief effect op de marktwaarde. 

• De gemiddelde mutatiekans doorexploiteren van parkeergelegenheden is gedaald van 10,25% 
naar 9,83% (-0,42 procentpunt). De gemiddelde mutatiekans uitponden van parkeergelegenheden 
is gedaald van 9,5% naar 6,2% (-3,3 procentpunt). 

• In het Handboek van 2020 is de huurverhoging boven inflatie in de eerste jaarschijf hoger en in 
de jaren daarna lager. Per saldo leidt dit ertoe dat een aantal woongelegenheden minder lang 
verhuurderheffingsplichtig zijn waardoor de waarde toeneemt. 

• De gemiddelde markthuur van woningen is, als gevolg van marktontwikkelingen, gestegen van 
€ 745 naar € 771 (+3,48%). 

• De gemiddelde leegwaarde van parkeergelegenheden is gestegen van € 12.995 naar € 13.632 
(+4,9%). 

• De historische leegwaardestijging van woningen is gestegen van 7,17% naar 7,44% (+0,27 %). De 
gemiddelde toekomstige leegwaardestijging van woningen is gestegen van 2,15% naar 2,21% 
(+0,06%). 

• De verkoopkosten van woongelegenheden zijn gedaald van 1,4% naar 1,3% van de leegwaarde. 
• Het gemiddelde instandhoudingsonderhoud doorexploiteren van woningen is gestegen van 

€ 1.396 naar € 1.490 (+6,79%). Het gemiddelde instandhoudingsonderhoud uitponden van 
woningen is gestegen van € 557 naar € 629 (+12,96%). 

• De beheerkosten zijn, conform Handboek, ruim € 10 per woning gestegen. Dit heeft een negatief 
effect op de marktwaarde. 

• Zowel het OZB- als het belastingtarief is in 2020 lager dan in 2019. Dit heeft een positief effect 
op de marktwaarde. 

• Ingerekende verhuurderheffing is gedaald als gevolg van lagere (voorgeschreven) percentages. 
• De gemiddelde disconteringsvoet doorexploiteren van woningen is, als gevolg van 

marktontwikkelingen, gedaald van 6,83% naar 6,68% (-0,15%). De gemiddelde disconteringsvoet 
uitponden van woningen is, als gevolg van marktontwikkelingen, gedaald van 7,4% naar 7,25% 
(-0,15%). 

• In totaal zijn 22 eenheden in 2020 met een ander waarderingsmodel dan in 2019 of in beide 
jaren volgens de benaderingsmethode gewaardeerd. 

Schattingswijziging inzake latente belastingen 

Latente belastingen 
In het belastingplan 2019 (Prinsjesdag 2018) was het voornemen om het hoge tarief in de vpb te 
verlagen van 25% naar 20,5%. Vorig jaar werd besloten om het tarief slechts te verlagen tot 21,7%. 
In de huidige plannen is de verlaging geheel van de baan en blijft het hoge tarief voorlopig 25%. De 
latenties in deze jaarrekening zijn berekend tegen het hoge tarief van 25%. Voorgaand jaar werden 
deze latenties berekend met het tarief van 21,7%. Hierdoor is een schattingswijziging ontstaan. Dit 
heeft € 1,2 miljoen aan hogere latenties als effect in 2020. 

Continuïteit  
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 
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1.5 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
 
1.5.1 Algemeen 
 
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de historische kosten, tenzij 
anders vermeld.  

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 
economische voordelen naar Woonbedrijf ieder1 zullen toevloeien en de waarde daarvan 
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 eveneens voorzieningen begrepen. 
Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden 
verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen. 

In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke 
verplichtingen verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en extern 
gecommuniceerd”. Hiervan is sprake wanneer uitingen namens Woonbedrijf ieder1 zijn gedaan 
richting huurders, gemeenten en overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige 
herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld 
aan het besluitvormingsproces van de corporatie rondom projectontwikkeling en herstructurering. 
Van een feitelijke verplichting is sprake na formalisering (dat wil zeggen een geldig bestuursbesluit 
en waar nodig een geldig RvC-besluit) van het investeringsvoorstel bij de ‘Definitiefase’. 

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 voordelen en risico’s waarvan redelijkerwijs niet te 
verwachten is dat deze zich voordoen. 

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en 
alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn 
overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder 
worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet 
meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische 
voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. 

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, de functionele valuta van Woonbedrijf ieder1. Alle 
financiële informatie in euro’s is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal, tenzij anders 
vermeld. 

1.5.2 Schattingen 
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management zich oordelen vormt en schattingen 



Woonbedrijf ieder1 – Jaarverslag 2020  64 

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 van deze schattingen afwijken. 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.  
Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de 
aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij 
de toelichting op de betreffende jaarrekeningpost. 

Hieronder zijn de schattingsposten weergegeven die naar de mening van het management het meest 
kritisch zijn voor het weergeven van de financiële positie. 

Vastgoed in exploitatie  
DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie voor wat betreft de uitgangspunten en 
veronderstellingen ten aanzien van het bepalen van de marktwaarde in verhuurde staat. De 
marktwaarde in verhuurde staat is afhankelijk van een aantal belangrijke veronderstellingen zoals 
de te hanteren markthuren en leegwaarde, disconteringsvoet, exit yield en mutatiegraad.  Bij het 
bepalen van de marktwaarde in verhuurde staat is gebruik gemaakt van het Handboek modelmatig 
waarderen marktwaarde, de basisvariant,(peildatum: 31-12-2020) waarbij een doorexploiteer- en 
een uitpondscenario worden onderscheiden. De marktwaarde voor woongelegenheden is de hoogste 
van beide waarderingen en deze waarde is verwerkt in deze jaarrekening. De marktwaarde op basis 
van alleen het doorexploiteerscenario komt uit op € 1,607 miljard. Dit betreft € 1,521 miljard voor 
het DAEB-vastgoed en € 86 miljoen voor het niet-DAEB-vastgoed. 

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 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 Woonbedrijf 
ieder1 en met haar verbonden partijen zijn gedaan richting huurders, gemeenten en overige 
stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige nieuwbouw- en transformatieprojecten. 
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. 

Aannames en veronderstellingen gehanteerd bij de bepaling van de belastingpositie (inclusief 
latente belastingpositie)  
Dit betreft met name de uitgangspunten en veronderstellingen met betrekking tot het onderscheid 
tussen onderhoudskosten en investeringen, onderhoudsvoorziening (indien relevant) alsmede de 
voor de waardering van de belastingpositie gehanteerde prognose van verwachte toekomstige 
fiscale resultaten. Volgens de tax planning gebaseerd op de huidige meerjarenbegroting zullen in de 
toekomstige jaren naar verwachting positieve resultaten worden behaald en kunnen de bestaande 
compensabele verliezen daarom verrekend worden. Het totale compensabele verlies tot en met 
31 december 2020 bedraagt circa € 13,2 miljoen. Op basis van financiële meerjarenprognoses is het 
de verwachting dat er fiscale resultaten beschikbaar zullen zijn om de verrekenbare verliezen te 
compenseren. 

1.5.3 Grondslagen voor consolidatie 
Stichting Woonbedrijf ieder1 heeft een belang in de volgende deelneming: 

- Wonen Boven Winkels Vastgoedfonds Stedendriehoek BV te Deventer. Er is sprake van een 100% 
belang en het geplaatste kapitaal is € 19,995 miljoen. 
 

In deze enkelvoudige jaarrekening zijn alleen de financiële gegevens van Stichting Woonbedrijf 
ieder1 opgenomen en niet geconsolideerd met de gegevens van haar groepsmaatschappij.  
Op grond van art. 2:407 lid 1BW mogen groepsmaatschappijen buiten de geconsolideerde 
jaarrekening worden gehouden. Dit betreft de volgende facultatieve beperkingen van de 
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consolidatiekring: “In de consolidatie te betrekken maatschappijen wier gezamenlijke betekenis is 
te verwaarlozen op het geheel” (art. 2:407 lid 1 sub a BW). 

De betekenis van de te consolideren groepsmaatschappij Wonen Boven Winkels Vastgoedfonds 
Stedendriehoek BV is te verwaarlozen op het geheel van de jaarrekening van Stichting Woonbedrijf 
ieder1. 

1.5.4 Immateriële vaste activa 
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder 
aftrek van cumulatieve afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met bijzondere 
waardeverminderingen; dit is het geval als de boekwaarde van het actief hoger is dan de 
realiseerbare waarde ervan.  

Implementatiekosten ERP Systeem 
Implementatiekosten ERP systeem worden geactiveerd voor zover deze betrekking hebben op 
activiteiten uit de ontwikkelingsfase.  

De uitgaven na eerste verwerking van een gekocht actief worden toegevoegd aan de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs als het waarschijnlijk is dat de uitgaven zullen leiden tot een toename van de 
verwachte toekomstige economische voordelen en de uitgaven en de toerekening aan het actief op 
betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Als niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor 
activering worden de uitgaven verantwoord als kosten in de winst- en verliesrekening. 

1.5.5 Vastgoedbeleggingen 

Vastgoed in exploitatie  
 
Classificatie 
Binnen de onroerende zaken in exploitatie worden de volgende typen vastgoed onderscheiden: 
• Woongelegenheden (eengezinswoningen, meergezinswoningen, woonwagens, standplaatsen en 

extramurale zorgeenheden) 
• BOG 
• MOG  
• Parkeergelegenheden (parkeerplaatsen en garages (PP))  
• Intramuraal zorgvastgoed. 
De onroerende zaken in exploitatie worden op objectniveau geclassificeerd naar DAEB- en niet-
DAEB-vastgoed, rekening houdend met het goedgekeurd definitief scheidingsvoorstel. DAEB-
vastgoed betreft conform deze criteria de woningen met een huurprijs per contractdatum tot aan 
de huurliberalisatiegrens en het maatschappelijk vastgoed. Maatschappelijk vastgoed is 
bedrijfsonroerend goed dat wordt verhuurd aan maatschappelijke organisaties, waaronder zorg-, 
welzijns-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en is tevens vermeld in bijlage 3 
en 4 bij artikel 49 van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (BTIV). Niet-DAEB-
vastgoed omvat - overeenkomstig de eerder genoemde criteria - de woningen met een huurprijs per 
contractdatum boven de huurliberalisatiegrens, het bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde 
maatschappelijk vastgoed) en parkeervoorzieningen die niet in één contract worden verhuurd aan 
een huurder van een DAEB-woning. Tevens omvat het niet-DAEB-vastgoed de in het door de 
Autoriteit Woningcorporaties goedgekeurde scheidingsvoorstel overgehevelde potentieel te 
liberaliseren woningen met een huurprijs onder de huurliberalisatiegrens. 

Waardering bij eerste verwerking  
Bij de eerste verwerking worden de onroerende zaken in exploitatie gewaardeerd tegen de 
kostprijs. De kostprijs omvat de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten en 
verminderd met eventuele investeringssubsidies. De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt 
bepaald als som van de bestede externe kosten en de direct hieraan toerekenbare kosten. De in de 
toekomst te maken kosten voor sloop worden ten laste van het resultaat verantwoord in het jaar 
dat de exploitatie door sloop wordt beëindigd. 

Waardering na eerste verwerking 
Na eerste verwerking worden de onroerende zaken in exploitatie gewaardeerd tegen actuele 
waarde, overeenkomstig artikel 35 lid 2 van de Woningwet. Onder actuele waarde wordt in dit 
verband verstaan de marktwaarde overeenkomstig het marktwaardebegrip onderhandse 
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verkoopwaarde in verhuurde staat. Voortvloeiend uit artikel 14 van de Regeling Toegelaten 
Instellingen Volkshuisvesting (RTIV) is deze marktwaarde bepaald conform het Handboek 
modelmatig waarderen marktwaarde – Actualisatie peildatum 31 december 2020, derhalve de 
marktwaarde in verhuurde staat. De marktwaarde in verhuurde staat is benaderd door de contante 
waarde van de geschatte toekomstige kasstromen te bepalen (discounted cash flow methode).  

Toepassing basisversie als grondslag voor bepaling marktwaarde in verhuurde staat  
Zoals hierna verder is uitgewerkt en toegelicht maakt Woonbedrijf ieder1 voor de waardering van 
woongelegenheden en parkeerplaatsen gebruik van de basisversie van het Handboek modelmatig 
waarderen marktwaarde. De basisversie betreft een modelmatige waardering van het vastgoed 
tegen marktwaarde in verhuurde staat waarbij geen vrijheidsgraden inzake de uitgangspunten en 
parameters van de waardering mogelijk zijn. Daarnaast leidt de basisversie tot een marktwaarde in 
verhuurde staat op (vastgoed)portefeuilleniveau en niet tot een marktwaarde in verhuurde staat op 
waarderingscomplexniveau. Tenslotte kent de waardering volgens de basisversie geen 
betrokkenheid van een taxateur. Hierdoor kan de marktwaarde in verhuurde staat afwijken van de 
marktwaarde in verhuurde staat die met betrokkenheid van een taxateur tot stand zou zijn 
gekomen. De herwaarderingsreserve is, overeenkomstig de verslaggevingsrichtlijnen, bepaald op 
complexniveau.  

Aangezien er bij waardering volgens de basisversie sprake is van een waardering op 
portefeuilleniveau in plaats van op complexniveau, kan er tevens binnen het eigen vermogen sprake 
zijn van een onnauwkeurigheid in de allocatie tussen de herwaarderingsreserve en de overige 
reserve. Deze actuele waarde vormt tevens de basis voor de totstandkoming van de beleidswaarde. 
Ook deze waarde kan daarom afwijken van de beleidswaarde die gebaseerd is op een marktwaarde 
in verhuurde staat die met betrokkenheid van een taxateur tot stand zou zijn gekomen. 

Jaarlijks vindt in de zomer na afloop van het jaarrekeningtraject een validatie van de basisversie 
plaats. Daarbij wordt door vergelijking met de full-versie achteraf aangegeven of de basisversie een 
marktwaarde uitkomst heeft gegeven die binnen acceptabele bandbreedte van de full-versie 
uitkomst ligt. Dit vormt input om de basisversie eventueel aan te passen. Deze inzichten zijn 
vanzelfsprekend nog niet bekend en niet meegenomen bij de totstandkoming van deze 
jaarrekening. 

Woonbedrijf ieder1 hanteert de full-versie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 
voor bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed, intramuraal zorgvastgoed en extramuraal 
zorgvastgoed met een verzamelcontract omdat de huursom van dit vastgoed meer bedraagt dan 5% 
van de totale huursom. 

Complexindeling  
Om de marktwaardewaardering van het onroerend goed in exploitatie te bepalen, zijn alle 
verhuureenheden opgedeeld in waarderingscomplexen. Een waarderingscomplex is een samenstel 
van verhuureenheden dat in principe bestaat uit vergelijkbare verhuureenheden voor wat betreft 
type vastgoed, bouwperiode en locatie, en dat als één geheel in verhuurde staat aan een derde 
partij kan worden verkocht. Alle verhuureenheden maken deel uit van een waarderingscomplex of 
zijn 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. 
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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 Woonbedrijf ieder1 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. Woonbedrijf 
ieder1 definieert deze feitelijke beëindiging als vastgoed in exploitatie waarbij sprake is van een 
sloop/nieuwbouw en/of nieuwbouwbesluit. 

Indien de toegelaten instelling bestaand vastgoed renoveert of ingrijpend verbouwt waarbij geen 
ontwikkeling en vervaardiging van een nieuw vastgoed plaatsvindt, blijft de toegelaten instelling 
het vastgoed waarderen en classificeren als vastgoed in exploitatie. Woonbedrijf ieder1 definieert 
de ontwikkeling en vervaardiging van een nieuw vastgoed als een toename of afname van het aantal 
verhuureenheden als direct gevolg van de renovatie 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 de Woonbedrijf ieder1 gestaafd door de 
daadwerkelijke aanvang van activiteiten ten behoeve van verkoop van vastgoed dat niet meer in 
exploitatie is. 

Indien Woonbedrijf ieder1 besluit vastgoed in exploitatie te verkopen, blijft de toegelaten instelling 
het vastgoed waarderen en classificeren als vastgoed in exploitatie zolang het vastgoed nog wordt 
verhuurd. Er vindt dan geen herclassificatie plaats naar voorraden. 

De verkrijgingsprijs van het vastgoed ten behoeve van de opvolgende waardering onder de 
voorraden geschiedt tegen de marktwaarde in exploitatie op het moment van de herclassificatie. 

Herwaardering  
Jaarlijks wordt op balansdatum de actuele waarde van de onroerende zaken in exploitatie opnieuw 
bepaald. (Ongerealiseerde) winsten of verliezen die zijn ontstaan door een wijziging in de actuele 
waarde worden verantwoord in de winst- en verliesrekening. Wanneer op complexniveau de actuele 
waarde de boekwaarde op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief na-investeringen 
overtreft, wordt een herwaarderingsreserve gevormd die wordt toegelicht bij het eigen vermogen.  

Grondslagen voor de bepaling van de beleidswaarde 
Op grond van artikel 15 lid 5 RTIV vermeldt Stichting Woonbedrijf ieder1 de beleidswaarde (zoals 
deze jaarlijks aan de Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw wordt 
verstrekt) in de toelichting van de jaarrekening. De beleidswaarde sluit aan op het beleid van 
Stichting Woonbedrijf ieder1 en beoogt inzicht te geven in de verdiencapaciteit van haar vastgoed 
in exploitatie, uitgaande van dit beleid. Onder de beleidswaarde wordt verstaan de contante 
waarde van de toekomstige kasstromen uit hoofde van direct vastgoedgerelateerde exploitatie-
inkomsten en -uitgaven over de geschatte resterende looptijd van de kasstroomgenererende 
eenheden inclusief de netto kasstroom bij afstoten van de activa aan het einde van de 
gebruiksduur. De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en onderbouwde 
veronderstellingen die de beste schatting van het bestuur weergeven van de economische 
omstandigheden die van toepassing zullen zijn gedurende de resterende levensduur van de 
kasstroomgenererende eenheid/ waarderingscomplex. 

De grondslagen voor de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie komen overeen met de 
grondslagen voor de bepaling van de marktwaarde, met uitzondering van: 
• Enkel uitgaan van het doorexploiteerscenario, derhalve geen rekening houden met een 

uitpondscenario en geen rekening houden met voorgenomen verkopen van vastgoed in 
exploitatie. De overdrachtskosten worden op 0 gezet. Hierbij wordt tevens uitgegaan van 
eeuwigdurende looptijd in de eindwaarde (indien fullversie). Ten aanzien van de gehanteerde 
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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 
Woonbedrijf ieder1 bij mutatie in rekening wordt gebracht, passend binnen de geldende wet- 
en regelgeving, feitelijke beklemmingen en prestatieafspraken met gemeenten. 

• Inrekening van toekomstige onderhoudslasten, bepaald overeenkomstig het (onderhouds-) 
beleid van de corporatie en het als onderdeel daarvan vastgestelde meerjaren-
onderhoudsprogramma voor het vastgoedbezit in plaats van onderhoudsnormen in de markt en 
zoals deze met ingang van het verslagjaar 2020 worden verwerkt onder de post lasten 
onderhoudsactiviteiten in de winst-en-verliesrekening. 

• Inrekening van toekomstige verhuur- en beheerlasten in plaats van marktconforme lasten ter 
zake. Hieronder worden verstaan de directe en indirecte kosten die rechtstreeks zijn te 
relateren aan de verhuur- en beheeractiviteiten van de corporatie en zoals die met ingang van 
het verslagjaar 2020 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. 
 
Voor zover afwijkend van de 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 en 
beheer) en geënt op de wettelijke voorschriften opgenomen in RTIV artikel 15.3. 
Stichting Woonbedrijf ieder1 heeft hierbij uitgangspunten bepaald die mede van invloed zijn op de 
beleidswaarde. Wijzigingen van deze uitgangspunten zijn derhalve van invloed op deze waarde. 

Vastgoed 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 Stichting Woonbedrijf ieder1 gestaafd door een transactie die niet kwalificeert als een verkoop, 
maar als een financieringstransactie. Deze transacties worden afzonderlijk opgenomen onder 
onroerende zaken verkocht onder voorwaarden en de (terugkoop)verplichting wordt opgenomen 
onder de (langlopende) schulden onder verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht 
onder voorwaarden. 

Waardering 
De onroerende zaken die in het kader van een regeling verkoop onder voorwaarden zijn 
overgedragen aan een derde en waarvoor de toegelaten instelling een terugkooprecht of -plicht 
kent, worden gewaardeerd op de getaxeerde marktwaarde 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. 

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. 

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. 
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Herclassificatie van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden naar vastgoed in exploitatie 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. 

Herclassificatie van onroerende zaken 

Herclassificatie van vastgoed in exploitatie en/of onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 
geschiedt slechts indien sprake is van een wijziging van het gebruik of het beleid, gestaafd door: 
• Daadwerkelijke aanvang van activiteiten ten behoeve van verkoop van onroerende zaken die 

niet meer in exploitatie zijn. 
• Verkoop onder voorwaarden van onroerende zaken in exploitatie waarbij de transactie 

kwalificeert als financieringstransactie. 
• Terugkoop van onder voorwaarden verkochte onroerende zaken die als financieringstransactie 

zijn aangemerkt ten behoeve van de eigen exploitatie of verkoop. 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie betreft ingrijpende investeringen in 
bestaande complexen en investeringen in nieuwe verhuureenheden. Onroerende zaken in 
ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs vermeerderd met direct toerekenbare kosten (uit hoofde van 
voorbereiding, toezicht en directievoering) of lagere marktwaarde na eerste verwerking. Zodra 
interne formalisering en externe communicatie ter zake het project heeft plaatsgevonden (het IFEC-
moment), wordt er bepaald of er eventueel sprake is van een verlieslatend contract. Activering 
vindt plaats vanaf het moment dat het besluit is genomen/vaststaat dat economische voordelen aan 
de entiteit toekomen. Voorts wordt rente tijdens de bouw toegerekend vanaf het moment dat 
daadwerkelijk met de ontwikkeling is gestart. 
De geactiveerde rente wordt ten tijde van de begroting berekend door de werkelijk gemiddelde 
rentelast (in %) te vermenigvuldigen met de verhouding vreemd vermogen/totale vermogen. Voor 
2020 is uitgegaan van 0,92%. 

Wanneer de marktwaarde van de onroerende zaken in ontwikkeling, bepaald op basis van dezelfde 
grondslagen als voor de onroerende zaken in exploitatie (inclusief macro economische parameters), 
lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, vindt afwaardering naar deze lagere waarde 
plaats. Deze afwaardering wordt in de resultatenrekening verantwoord onder Overige 
waardeveranderingen vastgoedportefeuille. 

Indien van toepassing wordt de noodzakelijk geachte voorziening bepaald op het moment van 
aangaan van de feitelijke verplichtingen inzake investeringen nieuwbouw, woningverbetering en 
herstructurering. Voornoemde verplichtingen worden in de jaarrekening verwerkt op het moment 
dat deze kunnen worden gekwalificeerd als ‘intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd’. 
Hiervan is sprake wanneer uitingen door Woonbedrijf ieder1 zijn gedaan richting huurders, 
gemeenten en overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige nieuwbouw-, 
woningverbeterings- of herstructureringsprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan de 
‘Definitiefase’ in het besluitvormingsproces van Woonbedrijf ieder1. 

Waardeveranderingen 
De afwaardering van de bestede kosten tot nihil alsmede de terugname van in het verleden 
verwerkte afwaarderingen worden verantwoord als waardeveranderingen vastgoed in ontwikkeling 
onder de post overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille.  
Dotaties en onttrekkingen aan de voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 
worden verantwoord als waardeveranderingen vastgoed in ontwikkeling onder de post overige 
waardeveranderingen vastgoedportefeuille. 
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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 plaats bij aanvang van de activiteiten ten behoeve van de ontwikkeling. De 
toegelaten instelling definieert dit als het moment dat de zittende huurders elders zijn gehuisvest. 
De verkrijgingsprijs van de onroerende zaken in de opvolgende waardering in het vastgoed in 
ontwikkeling geschiedt tegen de marktwaarde in exploitatie op het moment van de herclassificatie. 

Herclassificatie vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie naar vastgoed in 
exploitatie 
Herclassificatie van vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie naar vastgoed in 
exploitatie vindt plaats bij aanvang van de exploitatie-activiteiten. Stichting Woonbedrijf ieder1 
definieert dit als het moment dat het actief in exploitatie wordt genomen. De verkrijgingsprijs van 
de onroerende zaken in de opvolgende waardering in het vastgoed in exploitatie geschiedt tegen de 
kostprijs van het vastgoed in ontwikkeling op het moment van de herclassificatie onder eventuele 
aftrek van een gevormde voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen. 

1.5.6 Materiële vaste activa 

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd tegen hun 
kostprijs verminderd met duurzame waardeverminderingen, onder aftrek van cumulatieve lineaire 
afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige economische levensduur.  

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 de toegelaten instelling in eigen beheer zijn vervaardigd, 
bestaat uit de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten die 
rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de vervaardiging. Verder omvat de vervaardigingsprijs 
een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente op schulden over het tijdvak dat kan worden 
toegerekend aan de vervaardiging van de activa. 
 
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 volgende levensduren 
worden hierbij gehanteerd: 

• Bedrijfsgebouw : 50 jaar 
• Kantoorinventaris : 10 jaar 
• Machines en installaties : 10 jaar 
• ICT (hardware) :  3 jaar 
• Vervoermiddelen :    5 jaar. 
 
De toegelaten instelling bepaalt het af te schrijven bedrag zonder rekening te houden met een 
restwaarde. 

Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd als zij de gebruiksduur van het object verlengen 
en/of leiden tot toekomstige prestatie-eenheden met betrekking tot het object. Ter zake van 
verwachte kosten van periodiek groot onderhoud aan gebouwen, installaties e.d. worden deze in de 
boekwaarde van het actief verwerkt, indien wordt voldaan aan de criteria voor verwerking in de 
balans. 

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

1.5.7 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 
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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 de toegelaten instelling invloed van betekenis uitoefent op het zakelijke en 
financiële beleid, wordt het geheel van feitelijke omstandigheden en contractuele relaties 
(waaronder eventuele potentiële stemrechten) in aanmerking genomen. 

Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van de toegelaten 
instelling gehanteerd. 

Indien de deelnemende rechtspersoon een actief of een passief overdraagt aan een deelneming die 
volgens de vermogensmutatiemethode wordt gewaardeerd, wordt 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 de 
toegelaten instelling en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft 
plaatsgevonden, worden geëlimineerd voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden 
beschouwd. 

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 de toegelaten instelling 
echter geheel of ten dele garant staat voor de schulden van een deelneming, dan wel de feitelijke 
verplichting heeft de deelneming (voor haar aandeel) in staat te stellen tot betaling van haar 
schulden, wordt een voorziening gevormd ter grootte van de verwachte betalingen door de 
toegelaten instelling ten behoeve van de deelneming. 

Overige vorderingen 
De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en 
overige vorderingen die tot het einde van de looptijd zullen worden aangehouden. Deze vorderingen 
worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode. De grondslagen voor de 
financiële vaste activa zijn verder opgenomen onder het hoofd Financiële instrumenten.  

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 
Voor materiële en immateriële vaste activa en deelnemingen waarin invloed van betekenis kan 
worden uitgeoefend, 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. Voor de realiseerbare waarde wordt de  
hoogste waarde van de bedrijfswaarde of de opbrengstwaarde toegepast. 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. Indien sprake is van een bijzonder 
waardeverminderingsverlies van een kasstroom-genererende eenheid, wordt het verlies allereerst 
toegerekend aan goodwill die is toegerekend aan de kasstroomgenererende eenheid. Een eventueel 
restantverlies wordt toegerekend aan de andere activa van de eenheid naar rato van hun 
boekwaarden. 
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 
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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. 

1.5.8 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. 

Overige voorraden 
De overige voorraden (voorraad grond- en ontwikkelposities) worden gewaardeerd tegen 
aanschafwaarde en bijkomende kosten (of lagere opbrengstwaarde). 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 of onderhanden projecten. Als de grond- en ontwikkelposities een zodanige 
waardevermindering ondergaan dat de opbrengstwaarde lager is dan de geactiveerde kosten, wordt 
deze waardevermindering ten laste van het resultaat verantwoord. Hiertoe wordt de waarde van de 
grond- en ontwikkelposities periodiek getoetst aan de marktwaarde. 

Herclassificatie 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 de toegelaten instelling gestaafd 
door: 

• daadwerkelijke aanvang van de duurzame exploitatie (vastgoedbeleggingen in exploitatie) 
• verkoop onder voorwaarden van vastgoed waarbij de transactie kwalificeert als 

financieringstransactie (onroerende zaken verkocht onder voorwaarden) 
• daadwerkelijk in ontwikkeling nemen van 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. 

1.5.9 Vorderingen 
De vorderingen zijn gewaardeerd overeenkomstig de toelichting onder Financiële instrumenten. 

1.5.10 Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden en zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 
Indien deze 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 de 
toegelaten instelling, worden gerubriceerd als financiële vaste activa. 

1.5.11 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 
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met betrekking tot deze financiële instrumenten worden in de winst- en verliesrekening 
verantwoord als kosten of opbrengsten. 

In de statuten zijn geen bepalingen opgenomen over resultaatbestemming. 

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 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. 

De wettelijke reserve heeft betrekking op deelnemingen die volgens de nettovermogenswaarde zijn 
gewaardeerd. De reserve is gelijk aan het (op basis van de grondslagen van de toegelaten instelling 
berekende) aandeel in de resultaten en de rechtstreekse vermogensmutaties van de deelnemingen 
sinds de eerste waardering tegen nettovermogenswaarde, verminderd met uitkeringen waarop de 
toegelaten instelling recht heeft gekregen sinds de eerste waardering tegen nettovermogenswaarde, 
en verminderd met uitkeringen die de moedermaatschappij zonder beperkingen kan 
bewerkstelligen. Bij dit laatste is rekening gehouden met mogelijk niet-uitkeerbare winsten door 
deelnemingen die BV's zijn in verband met door de besturen van de BV's uit te voeren 
uitkeringstests. De wettelijke reserve wordt op individuele basis bepaald. 

Het betreft hier de optelsom van de herwaarderingsreserve en de wettelijke reserve van de BV. 

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. 

1.5.12 Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen en verliezen 
die op balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen 
noodzakelijk is en waarvan de hoogte op betrouwbare wijze kan worden geschat. Tenzij anders 
vermeld, worden voorzieningen tegen nominale waarde opgenomen.  

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

Tenzij anders vermeld worden voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale waarde van de beste 
schatting van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen 
af te wikkelen. Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, dient de voorziening te 
worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk 
zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen. De disconteringsvoet voor belastingen 
waartegen contant wordt gemaakt geeft de actuele marktrente weer. De actuele marktrente wordt 
bepaald op basis van het rendement op hoogwaardige ondernemingsobligaties op een liquide markt; 
indien de liquide markt ontbreekt wordt de actuele marktrente bepaald op basis van het rendement 
op staatsleningen. 
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Voorziening 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 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 de toegelaten instelling zijn gedaan richting huurders, gemeenten en overige 
stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige nieuwbouw-, woningverbetering of 
herstructureringsprojecten. Van een feitelijke verplichting is sprake na formalisering (dat wil 
zeggen een geldig bestuursbesluit) van het investeringsvoorstel na afronding van het voorlopig 
ontwerp. 

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. 

Jubileumvoorziening 
De voorziening jubileumuitkering wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte 
uitkeringen op basis van het dienstverband. De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor 
toekomstige jubileumuitkeringen. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening 
gehouden met verwachte salarisstijgingen, de gedane toezeggingen en de blijfkans. Bij het contant 
maken is 2,94% (2019: 3,03%) als disconteringsvoet gehanteerd. 

1.5.13 Langlopende schulden 

Schulden/leningen Overheid/Kredietinstellingen 
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Onder 
reële waarde wordt verstaan het bedrag waarvoor een verplichting kan worden afgewikkeld, tussen 
ter zake goed geïnformeerde, tot een transactie bereid zijnde partijen, die onafhankelijk zijn. 
Transactiekosten die direct zijn toe te wijzen aan de lening worden in de eerste waardering 
opgenomen. Na de eerste verwerking worden de schulden gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs op basis van de effectieve rentemethode. Indien geen sprake is van agio of disagio of 
transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde. 
De aflossingsverplichting voor het komend jaar van de langlopende schulden is opgenomen onder de 
kortlopende schulden. 

Verplichting uit hoofde van Onroerende zaken Verkocht onder Voorwaarden 
In het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden heeft Woonbedrijf ieder1 een 
terugkoopverplichting die mede afhankelijk is van de ontwikkeling van de waarde van de woningen 
in het economisch verkeer. De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd. Indien de 
verwachting bestaat dat de terugkoop binnen één jaar zal plaatsvinden is de verplichting onder de 
kortlopende schulden verantwoord. 
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1.5.14 Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden zijn gewaardeerd overeenkomstig de toelichting onder Financiële 
instrumenten. 
 

1.6 Grondslagen voor bepaling van het resultaat 
 
1.6.1 Algemeen 
De winst- en verliesrekening wordt gepresenteerd op basis van de functionele indeling. Omdat 
Woonbedrijf ieder1 naast verhuuractiviteiten tevens activiteiten verricht op het gebied van 
ontwikkeling van vastgoed en verkoop van delen van de vastgoedportefeuille, geeft de functionele 
indeling de gebruiker van de jaarrekening een beter inzicht dan de categoriale indeling. 
In de functionele winst- en verliesrekening zijn alle opbrengsten direct toe te rekenen aan de 
activiteiten van Woonbedrijf ieder1. Bij de kosten is er een onderscheid tussen de direct 
toerekenbare kosten en de indirecte kosten. De direct toerekenbare kosten (zoals lonen en 
salarissen) worden bij de betreffende functie verantwoord. De toerekening van de indirecte kosten 
aan de onderscheiden onderdelen van de functionele winst- en verliesrekening gebeurt op basis van 
verdeelsleutels. 

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en 
de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het 
jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het 
verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn. 

Opbrengstverantwoording 
Opbrengsten uit de levering van zaken worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico’s 
met betrekking tot het eigendom van de zaken zijn overgedragen aan de koper. 
Opbrengsten uit de levering van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, 
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te 
verrichten diensten. 

Voor onderhanden projecten, waarvan het resultaat op betrouwbare wijze kan worden bepaald, 
worden de projectopbrengsten en projectkosten verwerkt als bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten 
in de winst- en verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum (“Percentage 
of Completion”-methode). 

Bijzondere posten 
Bijzondere posten zijn baten of lasten die behoren tot de gewone bedrijfsuitoefening, maar op 
grond van de aard, omvang of het incidentele karakter afzonderlijk worden toegelicht, teneinde een 
goed inzicht te geven in het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van Woonbedrijf ieder1 en met 
name de ontwikkeling daarin. Bijzondere posten worden met het oog op de analyse en de 
vergelijkbaarheid van de resultaten zoveel mogelijk naar aard en omvang afzonderlijk en niet 
gesaldeerd toegelicht. 

1.6.2 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 de toegelaten instelling. 
Huuropbrengsten worden lineair in de winst- en verliesrekening opgenomen op basis van de duur van 
de huurovereenkomst. Vergoedingen ter stimulering van het sluiten van huurovereenkomsten 
worden als integraal deel van de totale huuropbrengsten verwerkt. 

Opbrengsten en lasten servicecontracten 
Dit betreffen ontvangen bedragen van huurders op basis van afgesloten servicecontracten die 
integraal deel uitmaken van huurcontracten ter dekking van te maken en 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. 
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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 een verdeelstaat 
toegerekend aan deze categorie.  

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. Reeds aangegane 
verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet op balansdatum zijn uitgevoerd, worden 
verwerkt onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen. De indirecte kosten worden met 
behulp van een verdeelstaat toegerekend aan deze categorie.  

In het klachten- en mutatieonderhoud wordt onderscheid gemaakt in kosten van derden en eigen 
dienst, alsmede de kosten van het materiaalverbruik. In de winst- en verliesrekening zijn de kosten 
van de eigen dienst opgenomen bij de kostensoort salarissen en sociale lasten. De lasten van 
onderhoud onderscheiden zich van activeerbare kosten door het feit dat er geen sprake is van een 
waardeverhoging van het actief. 

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 subactiviteiten te relateren kosten brengt het vastgoed in exploitatie ook andere kosten met zich 
mee die niet direct te relateren zijn aan de subactiviteiten verhuren, beheren en onderhouden. Dit 
zijn echter wel kosten die worden veroorzaakt door het in eigendom hebben van vastgoed in 
exploitatie. Deze kosten worden verantwoord als overige directe operationele lasten exploitatie 
bezit. 

1.6.3 Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 
De post verkoop onroerende zaken betreft het saldo van de gerealiseerde verkoopopbrengsten 
minus de gemaakte direct toerekenbare verkoopkosten en de boekwaarde met betrekking tot de 
verkochte huurwoningen.  
Opbrengsten 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, 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). 

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. 

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. 



Woonbedrijf ieder1 – Jaarverslag 2020  77 

1.6.4 Personeelsbeloningen 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden verwerkt in de winst- en verliesrekening in de periode 
waarop de gerelateerde arbeidsprestaties betrekking hebben en voor zover nog niet uitbetaald als 
verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen 
overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn 
van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de 
toegelaten instelling. 

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. 

Nederlandse pensioenregelingen 
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over deze 
periode aan de pensioenuitvoerder verschuldigde pensioenpremies. Voor de pensioenregelingen 
betaalt Woonbedrijf ieder1 verplichte basispremies aan pensioenfondsen en 
verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies heeft Woonbedrijf ieder1 geen 
verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen.  

Woonbedrijf ieder1 heeft in geval van een tekort bij het fonds geen verplichting tot het voldoen van 
aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies.  

Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een 
verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies 
overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van 
terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. 

1.6.5 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 in de marktwaarde in verhuurde staat van de vastgoedportefeuille 
in exploitatie (exclusief het effect van onrendabele investeringen) die reeds aan het begin van het 
boekjaar in bezit waren, de waardeveranderingen ten gevolge van activa in ontwikkeling en de 
waardeverandering van de onroerende zaken verkocht onder voorwaarden. 

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. 
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1.6.6 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.  

1.6.7 Financiële baten en lasten 

Rentebaten en rentelasten 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 
rentevoet van de betreffende activa en passiva. 
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. 

Activeren van rentelasten 
Rentelasten worden geactiveerd voor kwalificerende activa gedurende de periode van vervaardiging 
van een actief, indien het een aanmerkelijke hoeveelheid tijd vergt om het actief gebruiksklaar of 
verkoopklaar te maken. 
De te activeren rente wordt berekend op basis van de verschuldigde rente over specifiek voor de 
vervaardiging opgenomen leningen en van de gewogen rentevoet van leningen die niet specifiek aan 
de vervaardiging van het actief zijn toe te rekenen, in verhouding tot de uitgaven en periode van 
vervaardiging. 
Indien het bedrag van de verwachte uiteindelijk te activeren kosten van het kwalificerende actief 
uitstijgt boven de realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verwerkt. 

1.6.8 Belastingen 
Belastingen over de resultaten omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare 
winstbelastingen en latente belastingen. De belastingen worden in de winst- en verliesrekening 
opgenomen, 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, rekening houdend met de fiscale faciliteiten 
en de vaststellingsovereenkomst (VSO), 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. 

Voor latente belastingen wordt een vordering dan wel een voorziening getroffen voor tijdelijke 
verschillen tussen de boekwaarde van activa en verplichtingen ten behoeve van de financiële 
verslaggeving en de fiscale boekwaarde van die posten. 
Voor verrekenbare tijdelijke verschillen, beschikbare voorwaartse verliescompensatie en nog niet 
gebruikte fiscale verrekeningsmogelijkheden wordt een latente belastingvordering opgenomen. 
Er wordt uitsluitend een latente belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat 
er in de toekomst belastbare winsten beschikbaar zullen zijn die voor de realisatie van het tijdelijke 
verschil dan wel compensabele verliezen kunnen worden aangewend. Latente belastingvorderingen 
worden iedere verslagdatum herzien en verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat het 
daarmee samenhangende belastingvoordeel zal worden gerealiseerd. 

Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder de vlottende activa of onder de financiële 
vaste activa indien de verwachte looptijd langer is dan een jaar. De latente belastingverplichtingen 
zijn opgenomen onder de voorzieningen. 
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De latenties worden gewaardeerd tegen de contante waarde, waarbij de discontering plaatsvindt op 
basis van de netto rente (de voor de toegelaten instelling geldende rente voor langlopende 
leningen, onder aftrek van belasting op basis van het effectieve belastingtarief). Saldering van 
latenties vindt plaats indien en voor zover Woonbedrijf ieder1 bevoegd is tot saldering. 

1.6.9 Resultaat deelnemingen 
Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van 
de toegelaten instelling in de resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op transacties waarbij 
overdracht van activa en passiva tussen de toegelaten instelling en haar deelnemingen en tussen 
deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn geëlimineerd voor zover deze als niet 
gerealiseerd kunnen worden beschouwd. 

1.7 Kasstroomoverzicht 
 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. Bij deze methode zijn alle 
ontvangsten en uitgaven direct gekoppeld aan de activiteiten. 
De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit de liquide middelen zonder aftrek van 
bankkredieten.  
In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele activiteiten, 
investeringsactiviteiten en financieringsactiviteiten. 
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). 
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit 
operationele activiteiten. 

1.8  Uitgangspunten en grondslagen voor de toerekening van activa, 
 verplichtingen, baten, lasten en kasstromen aan de DAEB-tak en de 
niet-DAEB-tak 

Het vastgoed in exploitatie wordt op basis van het in 2017 door de Autoriteit woningcorporaties 
goedgekeurd definitief scheidingsvoorstel plus eventuele verkopen binnen de Toegelaten Instelling 
tussen de DAEB-tak en niet-DAEB-tak geclassificeerd naar DAEB-vastgoed en niet-DAEB-vastgoed. 
Voor de toerekening van activa, verplichtingen, baten, lasten respectievelijk kasstromen aan deze 
DAEB-tak of niet-DAEB-tak is de volgende methodiek toegepast: 

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

• Wanneer deze toezien op zowel DAEB- als niet-DAEB-activiteiten, zijn deze op basis van een 
verdeelsleutel toegerekend. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op het aandeel DAEB-
verhuureenheden ten opzichte van het aandeel niet-DAEB-verhuureenheden. 

• Vorderingen, verplichtingen, baten, lasten respectievelijk kasstromen uit hoofde van 
vennootschapsbelasting worden toegerekend aan de DAEB- of niet-DAEB-tak op basis van het 
fiscale resultaat. Latente belastingen voor compensabele verliezen worden opgenomen in de tak 
waar sprake is van compensabele verliezen. Latente posities uit hoofde van 
waarderingsverschillen tussen commercieel en fiscaal worden gealloceerd naar de DAEB- of niet-
DAEB-tak op basis van de verdeling van het aantal verhuureenheden. 
 

1.9 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.  

1.10 Verbonden partijen 
Transacties met verbonden partijen (zie noot 1.12.11 voor de geïdentificeerde verbonden partijen) 
worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Van deze 
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transacties worden de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor 
het verschaffen van het inzicht toegelicht. 

1.11 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. 

1.12 Toelichting op de balans  
 

1.12.1 Immateriële vaste activa 
 
Tabel 36: Immateriële vaste activa (bedragen x € 1.000)  

 

Onder de immateriële vaste activa is voor een bedrag van € 33 duizend aan software (2019: € 1,8 
duizend) en € 320 duizend (2019 € 1,07 miljoen) voor de implementatie in 2018 van het nieuwe ERP-
systeem opgenomen. De afschrijvingstermijn is 3 jaar. 

1.12.2 Vastgoedbeleggingen/Materiële vaste activa 
In de posten DAEB en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie zijn 15.636 (2019: 15.664) verhuureenheden 
opgenomen en een bedrag van € 585 duizend (2019: € 693 duizend) aan erfpachtgronden. 

Van het DAEB en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie is ca. 25% (2019: 25%) gefinancierd met 
langlopende leningen. Deze langlopende leningen zijn voor het grootste gedeelte geborgd door het 
WSW (24% van de marktwaarde DAEB en niet-DAEB-vastgoed). Door het WSW wordt een obligo per 
lening gevraagd. Als gevolg hiervan zijn de onroerende en roerende zaken in exploitatie die met 
geborgde leningen zijn gefinancierd, niet met hypothecaire zekerheden bezwaard en is ten gunste 
van het WSW een positieve hypotheekverklaring verstrekt. De ultimo boekjaar bestaande 
obligoverplichting is onder de “Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen” opgenomen.  

  

Immateriële vaste activa Totaal

STAND PER 1 JANUARI 2020
Verkrijgingsprijzen 4.893

Cumulatieve afschrijvingen (inclusief bijzondere waardeverminderingen) -3.824

Boekwaarde 1.069

MUTATIES IN HET BOEKJAAR
Investeringen 30

Afschrijvingen -746

Saldo -716

STAND PER 31 DECEMBER 2020
Verkrijgingsprijzen 4.924

Cumulatieve afschrijvingen (inclusief bijzondere waardeverminderingen) -4.571
Boekwaarde 353
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Tabel 37: DAEB-vastgoed in exploitatie (bedragen x € 1.000)   

 

De herclassificatie van vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie betreft een 
overboeking van gerealiseerde nieuwbouwwoningen en gerealiseerde renovatie-investeringen. 

Actuele waarde  
De actuele waarde bedraagt € 1,662 miljard. De actuele waarde van het DAEB-vastgoed in 
exploitatie gebaseerd op de beleidswaarde bedraagt € 873,9 miljoen. 
De actuele waarde voor woningen en parkeerplaatsen is bepaald op basis van de basisversie van het 
Handboek modelmatig waarderen marktwaarde (peildatum 31-12-2020). Voor MOG, ZOG en erfpacht 
is dit op basis van de full-versie. Daarnaast zijn enkele woningen waarvan de huurprijs is aangepast 
naar streefhuur (wegens gebruik om niet) ook gewaardeerd volgens de full-versie. 

In de volgende tabel is de uitsplitsing hiervan opgenomen (bedragen x € 1.000): 

DAEB vastgoed in exploitatie Totaal
STAND PER 1 JANUARI 2020

Aanschafprijs 875.714
Herwaarderingsreserve 771.998

Cumulatieve waardeveranderingen -46.379
Marktwaarde 1.601.334

(DES)INVESTERINGEN:
Aankopen van DAEB vastgoed in exploitatie 7

Terugkopen van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 128
Herclassificatie van en naar voorraad -689

Herclassificatie van en naar vastgoed i.o. 559
Herclassificatie van en naar Niet DAEB vastgoed i.e. -760

Investeringen in vastgoed in exploitatie 22.956
Desinvesteringen -1.386

subtotaal aanschafprijs 20.814

HERWAARDERINGSRESERVE:
Aanpassing marktwaarde 56.735

Herclassificatie naar voorraad -766
Herclassificatie van en naar Niet DAEB vastgoed i.e. -4

Onrendabele top investeringen vastgoed i.o. -463
Onrendabele top investeringen na aanschaf -17.859

Gerealiseerde waardeverandering a.g.v. desinvesteringen -1.826
subtotaal mutaties herwaarderingsreserve 35.818

WAARDEVERANDERINGEN:
Aanpassing marktwaarde 3.113

Herclassificatie naar voorraad 56
Herclassificatie van en naar Niet DAEB vastgoed i.e. 383

subtotaal waardeveranderingen 3.551

STAND PER 31 DECEMBER 2020

Aanschafprijs 896.528
Herwaarderingsreserve 807.817

Cumulatieve waardeveranderingen -42.827
Marktwaarde 1.661.517
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De gehanteerde basisversie is een volledig modelmatige waardering waarbij er voor de waardering 
overeenkomstig de bepaling van het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ geen 
betrokkenheid van de taxateur aan de orde is. 

Het gehanteerde rekenmodel betreft TMS van Ortec en is voorzien van een assurancerapport 
waarbij een oordeel met beperking is verstrekt. De geconstateerde verschillen hebben geen impact 
op de waardering van Woonbedrijf ieder1. 

De methoden, relevante veronderstellingen en disconteringsvoet die gehanteerd zijn voor 
woongelegenheden en parkeergelegenheden zijn bepaald in het ‘Handboek modelmatig waarderen 
marktwaarde’ en kunnen bij toepassing van de basisversie in beperkte mate worden gewijzigd. De 
belangrijkste veronderstellingen en disconteringsvoet worden hieronder per categorie vastgoed in 
exploitatie nader toegelicht. 

Tabel 38: niet-DAEB-vastgoed in exploitatie (bedragen x € 1.000)  

 

Waarderingsmethode: Woningen Parkeren BOG, MOG, ZOG Erfpacht Eindtotaal

Basis-versie 1.512.884 0 0 0 1.512.884

Full-versie 37.113 0 110.935 585 148.633

1.549.997 0 110.935 585 1.661.517

niet DAEB vastgoed in exploitatie Totaal
STAND PER 1 JANUARI 2020

Aanschafprijs 79.360
Herwaarderingsreserve 19.987

Cumulatieve waardeveranderingen -10.671
Marktwaarde 88.676

(DES)INVESTERINGEN:
Investeringen in niet DAEB vastgoed in exploitatie 38

Herclassificatie van en naar voorraad -970
Desinvesteringen -193

Herclassificatie van en naar Niet DAEB vastgoed i.e. 760
subtotaal aanschafprijs -364

HERWAARDERINGSRESERVE:
Aanpassing marktwaarde 4.795

Herclassificatie naar voorraad -396
Herclassificatie van en naar Niet DAEB vastgoed i.e. 4

Gerealiseerde waardeverandering a.g.v. desinvesteringen -35
subtotaal mutaties herwaarderingsreserve 4.367

WAARDEVERANDERINGEN:
Aanpassing marktwaarde 1.549

Herclassificatie naar voorraad 123
Herclassificatie van en naar Niet DAEB vastgoed i.e. -383

Onrendabele top investeringen na aanschaf -45
subtotaal waardeveranderingen 1.244

STAND PER 31 DECEMBER 2020
Aanschafprijs 78.996

Herwaarderingsreserve 24.354
Cumulatieve waardeveranderingen -9.427

Marktwaarde 93.923
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Toelichting op de aard van niet-DAEB-activiteiten 
Stichting Woonbedrijf ieder1 bezit de volgende niet-DAEB-verhuureenheden:  

Tabel 39: Toelichting aard niet-DAEB activiteiten 

 
Deze verhuureenheden worden in eigendom van de corporatie aangehouden, omdat er sprake is van 
complexen met gemengd bezit en vanwege gemaakte strategische keuzes voor diversiteit in de 
wijken. 

Actuele waarde  
De actuele waarde bedraagt € 93,9 miljoen. De actuele waarde van het niet-DAEB-vastgoed in 
exploitatie gebaseerd op de beleidswaarde bedraagt € 65,8 miljoen. 

De actuele waarde is bepaald op basis van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 
(peildatum 31-12-2020), waarbij voor MOG, BOG en ZOG de full-versie is gehanteerd. 

In de volgende tabel is de uitsplitsing hiervan opgenomen (bedragen x € 1.000): 

 

Doorexploiteer- en uitpondscenario  
De geschatte toekomstige kasstromen worden bepaald op basis van de discounted cash flow (‘DCF’) 
methode. De bepaling van de toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen vindt bij alle 
woongelegenheden en parkeergelegenheden plaats aan de hand van twee scenario’s: enerzijds op 
basis van het doorexploiteerscenario en anderzijds op basis van het uitpondscenario. Bij BOG, MOG 
en intramuraal vastgoed is alleen het doorexploiteerscenario van toepassing. 
Het doorexploiteerscenario veronderstelt dat verhuureenheden worden doorverhuurd. Daarbij wordt 
verondersteld dat elk jaar bij een deel van de verhuureenheden, de huurder verhuist. Bij de leeg-
komende verhuureenheden wordt de eenheid opnieuw verhuurd en wordt de huur na mutatie 
opgetrokken naar de potentiële huur, die bepaald is op basis van de markthuur met als maximum de 
maximale huur op basis van het woningwaarderingsstelsel. Aan het einde van de 15-jarige DCF-
periode wordt een eindwaarde opgenomen. De kasstromen en de eindwaarde worden vervolgens 
contant gemaakt naar het heden en opgeteld om tot een waarde in het doorexploiteerscenario te 
komen. 

In het uitpondscenario wordt verondersteld dat verhuureenheden bij mutatie leeg worden verkocht. 
In tegenstelling tot het doorexploiteerscenario wordt de huur voor deze verhuureenheden niet 
opgetrokken, maar hiervoor in de plaats worden verkoopkosten en een verkoopkasstroom 
opgenomen. 
Na de 15-jarige DCF-periode wordt de eindwaarde van de nog niet verkochte verhuureenheden 
bepaald. De kasstromen en de eindwaarde worden contant gemaakt en vervolgens opgeteld om tot 
de waarde in het uitpondscenario te komen. 

Macro economische parameters 
Om de te verwachten kasstromen in de DCF-berekening te bepalen, wordt gebruik gemaakt van de 
macro economische parameters:  

 
 

Niet-DAEB activiteit

Aantal 
VHE 2020

Aantal 
VHE 2019

Bedrijfs onroerend goed in exploitatie            86            79 
Geliberaliseerde huurwoningen in exploitatie          305          306 
Overig bezit            74            74 
Garages/Parkeerplaatsen       1.285       1.289 
Totaal       1.750       1.748 

Waarderingsmethode: Woningen Parkeren BOG, MOG, ZOG Zendmasten Eindtotaal

Basis-versie 69.540 7.954 0 0 77.494

Full-versie 237 4.535 11.306 352 16.429

69.776 12.489 11.306 352 93.923
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Tabel 40: Parameters woongelegenheden  

 

In het doorexploiteerscenario wordt de huur bij mutatie aangepast naar de markthuur of de 
maximale huur, afhankelijk of de woongelegenheid bij mutatie te liberaliseren is. Indien de 
maximale huur lager dan of gelijk is aan de huurliberalisatiegrens, is de nieuwe huur het minimum 
van de markthuur en de maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel.  

Indien de maximale huur hoger is dan de liberalisatiegrens, is de nieuwe huur de markthuur. Voor 
splitsingskosten is een norm gehanteerd van € 544,- per te splitsen eenheid. De overdrachtskosten, 
bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten, bedragen op peildatum 31 
december 2020 3% en per 1 januari 2021 9% van de berekende waarde van een verhuureenheid. 

Tabel 41: Parameters bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed  

 

De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten, 
bedragen 7% van de berekende waarde van een verhuureenheid.  

  

Parameters woongelegenheden 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Prijsinflatie 1,40% 1,40% 1,60% 1,80% 2,00% 2,00%

Loonstijging 2,50% 1,40% 1,95% 2,50% 2,50% 2,50%
Bouwkostenstijging 3,50% 3,00% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

Leegwaardestijging Overijssel 9,00% 5,50% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
Leegwaardestijging Gelderland 7,50% 4,80% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Onderhoud doorexploiteren per vhe - EGW
Onderhoud doorexploiteren per vhe - MGW

Onderhoud uitponden per vhe - EGW
Onderhoud uitponden per vhe - MGW

Beheerkosten - EGW 458 458 458 458 458 458
Beheerkosten - MGW 450 450 450 450 450 450

Belastingen, verzekeringen, en overige 
zakelijke lasten, als percentage van de WOZ 

(Exclusief gemeentelijke OZB)
0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08%

Gemeentelijke OZB Deze zijn gebaseerd  op de 
gemeentelijke tarieven 2017, uitgedruikt in een 

percentage van de WOZ waarde met 
waardepeildatum 1 januari 2016

Gemeente Deventer 0,1400% 0,1400% 0,1400% 0,1400% 0,1400% 0,1400%
Gemeente Zutphen 0,1312% 0,1312% 0,1312% 0,1312% 0,1312% 0,1312%

Verhuurderheffing, als percentage van de WOZ 0,5260% 0,5270% 0,5010% 0,5020% 0,5020%
Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar - 

zelfstandige eenheden
1,2% 1,2% 1,0% 0,5% 0,5%

Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar - 
onzelfstandige eenheden

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Huurderving, als percentage van de huursom 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
Mutatiekans bij doorexploiteren

Verkoopkosten bij uitponden, als percentage 
van de leegwaarde

1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3%

Disconteringsvoet

Gemiddelde over 5 jaar per marktwaardecomplex

Afhankelijk van bouwjaar en gebruiksoppervlakte tussen € 1.254 en € 1.928
Afhankelijk van bouwjaar en gebruiksoppervlakte tussen € 1.091 en € 1.761
Afhankelijk van bouwjaar en gebruiksoppervlakte tussen € 519 en € 971
Afhankelijk van bouwjaar en gebruiksoppervlakte tussen € 434 en € 772

Opgebouwd door toe- en afslagen op de referentiewoning (5,44%) voor bouwjaar, 
type, COROP-gebied, marktontwikkelingen en doorexploiteren of uitponden

Parameters bedrijfsmatig en 
maatschappelijk onroerend goed 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Prijsinflatie 1,40% 1,40% 1,60% 1,80% 2,00% 2,00%
Instandhoudingsonderhoud

Mutatieonderhoud
Marketing

Beheerkosten
Belastingen, verzekeringen, en overige 

zakelijke lasten, als percentage van de WOZ 
(Exclusief gemeentelijke OZB)

0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12%

Gemeentelijke OZB Deze zijn gebaseerd  op de 
gemeentelijke tarieven 2017, uitgedruikt in een 

percentage van de WOZ waarde met 
waardepeildatum 1 januari 2016

Gemeente Deventer 0,4049% 0,4049% 0,4049% 0,4049% 0,4049% 0,4049%
Gemeente Zutphen 0,2900% 0,2900% 0,2900% 0,2900% 0,2900% 0,2900%

Disconteringsvoet

BOG € 5,80  per m2 bvo - MOG € 7,00  per m2 bvo
BOG € 9,70  per m2 bvo - MOG € 11,80  per m2 bvo
14% van de marktjaarhuur
 BOG 3% van de markthuur - MOG 2% van de markthuur

Opgebouwd door de risicovrije rentevoet van minus 0,18% plus de Vastgoed 
sectorspecifieke opslag van 6,14% plus een opslag voor het markt- en objectrisico.
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Tabel 42: Parameters parkeergelegenheden  

 
 

De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten, 
bedragen 7% van de berekende waarde van een verhuureenheid. 

Tabel 43: Parameters intramuraal zorgvastgoed  

 

De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten, 
bedragen 7% van de berekende waarde van een verhuureenheid. 

Inschakeling taxateur  
Voor het vastgoed dat gewaardeerd is op basis van de full-waardering (BOG, MOG, ZOG) is in 2020 
100% van de onroerende zaken in exploitatie getaxeerd door een onafhankelijke en ter zake 
deskundige externe taxateur, ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT – 
www.nrvt.nl). Het taxatiedossier is op aanvraag beschikbaar voor de Autoriteit woningcorporaties. 

Toepassing vrijheidsgraden  

Voor BOG, MOG en ZOG is door de taxateur voor een aantal vrijheidsgraden een inschatting 
gemaakt. Hierbij is afgeweken van de parameters uit het Handboek, zodat de uitkomst beter 
aansluit op de marktwaarde volgens de taxateur. Voor de exit yield fluctueert dit tussen de 6,0 en 
11 met een gemiddelde van 7,86 (2019: 7,87). Voor de disconteringsvoet fluctueert dit tussen 5,32 
en 9,82 met een gemiddelde van 6,79 (2019: 7,23). 

In het hierna volgende schema wordt het gebruik van de vrijheidsgraden uiteengezet die door de 
externe taxateur zijn toegepast (Ja/Nee): 

Parameters parkeergelegenheden 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Prijsinflatie 1,40% 1,40% 1,60% 1,80% 2,00% 2,00%

Instandhoudingsonderhoud - parkeerplaats
Instandhoudingsonderhoud - garagebox

Beheerkosten - parkeerplaats
Beheerkosten - garagebox

Belastingen, verzekeringen, uitgedrukt in een 
percentage van de WOZ waarde met 

waardepeildatum 1 januari 2016

Disconteringsvoet

0,23% van de WOZ- waarde

€   54,00  per jaar
€ 179,00  per jaar
€   28,00  per jaar
€   39,00  per jaar

Opgebouwd door de risicovrije rentevoet van minus 0,18% plus de Vastgoed 
sectorspecifieke opslag van 6,14% plus een opslag voor het markt- en objectrisico.

Parameters intramuraal zorgvastgoed 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Prijsinflatie 1,40% 1,40% 1,60% 1,80% 2,00% 2,00%

Instandhoudingsonderhoud
Mutatieonderhoud

Marketing
Beheerkosten

Belastingen, verzekeringen, uitgdrukt in een 
percentage van de WOZ waarde met 

waardepeildatum 1 januari 2015

Disconteringsvoet
Opgebouwd door de risicovrije rentevoet van minus 0,18% plus de Vastgoed 
sectorspecifieke opslag van 6,14% plus een opslag voor het markt- en objectrisico.

€   9,30  per m2 bvo
€ 11,80  per m2 bvo
14% van de marktjaarhuur
 2,5% van de markthuur

0,34% van de WOZ- waarde
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Tabel 44: Gebruik vrijheidsgraden 

 

Woningen bestemd voor de verkoop 
Het aantal woningen behorend tot het DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie, die zijn 
geclassificeerd voor de verkoop bedraagt 294. Het aantal woningen dat naar verwachting komend 
jaar verkocht zal worden, bedraagt 91 DAEB-woningen. De verwachte opbrengstwaarde van deze 
woningen bedraagt € 12,2 miljoen; de boekwaarde van deze woningen bedraagt € 10,7 miljoen. 

Beleidswaarde 
De beleidswaarde per 31-12-2020 bedraagt voor het DAEB-vastgoed in exploitatie  
€ 873,9 miljoen en voor het niet-DAEB-vastgoed in exploitatie € 65,8 miljoen. 
Voor de bepaling van de beleidswaarde zijn de voornaamste uitgangspunten (gemiddeld per woning 
teruggerekend) als volgt: 

Tabel 45: Uitgangspunten beleidswaarde  

 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welk effect een positieve of negatieve aanpassing van deze 
uitgangspunten heeft op de beleidswaarde: 
 
Tabel 46: Effecten op de beleidswaarde  

 

Bij de bepaling van de streefhuur is rekening gehouden met aftopping op de aftoppingsgrenzen 
(verhoogd met € 25,-) per huurgroep. 

  

Gebruik vrijheidsgraden

Woonwagens en 
standplaatsen

Parkeerplaatsen BOG/MOG ZOG

Disconteringsvoet J J J J
Exit yield N J J J
Leegwaarde N J N N
Markthuur J J J J
Mutatiegraad Doorexploiteren J J N N
Mutatiegraad uitponden N J N N
Onderhoud J N N N
Schematische vrijheid kosten J N N N
Schematische vrijheid opbrengsten J N N N

Uitgangspunt voor: 2020

Disconteringsvoet 6,68%

Streefhuur per maand € 640,80

Lasten onderhoud per jaar € 2.319,93

Lasten beheer per jaar € 933,32

Effect op beleidswaarde: Mutatie t.o.v. uitgangspunt
Effect op 
beleidswaarde

Disconteringsvoet 0,5% hoger € 69,8 mln. lager

Streefhuur per maand € 25,00 hoger € 36,6 mln. hoger

Lasten onderhoud per jaar € 100,00 hoger € 33,2 mln. lager

Lasten beheer per jaar € 100,00 hoger  € 32,6 mln. lager
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Tabel 47: Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden (bedragen x € 1.000)  

 

De herclassificatie naar DAEB-vastgoed in exploitatie betreft de overboeking van de teruggekochte 
woningen die in exploitatie zijn genomen. Het aantal eenheden verkocht onder voorwaarden 
bedraagt 34 (2019: 35).  

In het kader van verkoop van Te Woon-woningen aan zittende huurders is in het verleden korting 
verleend, met de bepaling dat de woning te allen tijde door Woonbedrijf ieder1 wordt 
teruggekocht. Het aandeel dat Woonbedrijf ieder1 bij terugkoop mag hebben in de 
waardeontwikkeling van de woning, hangt af van het kortingspercentage dat bij verkoop is verstrekt 
(zie ook paragraaf 1.12.13 Niet uit de balans blijkende verplichtingen).  

Tabel 48: Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie (bedragen x € 1.000)  

 

De overboeking voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen betreft het deel 
dat in mindering gebracht kan worden op de onderhandenwerk positie. 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden Totaal
STAND PER 1 JANUARI 2020

Contractprijs (verkochte woningen) 4.673
Cumulatieve waardeveranderingen 333

Boekwaarde 5.006

MUTATIES IN HET BOEKJAAR:
Overboeking naar DAEB vastgoed in exploitatie -111

Waardeveranderingen door taxaties 523

Saldo 412

STAND PER 31 DECEMBER 2020
Contractprijs (verkochte woningen) 4.562
Cumulatieve waardeveranderingen 856

Boekwaarde 5.418

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie Totaal

STAND PER 1 JANUARI 2020
Aanschafprijs 884

Cumulatieve waardeverminderingen -471

Boekwaarde 414

MUTATIES IN HET BOEKJAAR
Investeringen -279

Overboeking voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen 463
Overboeking naar DAEB vastgoed in exploitatie -559

Saldo -414

STAND PER 31 DECEMBER 2020
Aanschafprijs 0

Cumulatieve waardeverminderingen 0
Boekwaarde 0
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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. 

Onder de categorie vastgoed in ontwikkeling is in 2020 geen rente tijdens de bouwperiode 
geactiveerd (2019: € 28 duizend met rentevoet van 1,03%). 

Tabel 49: Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie (bedragen x € 1.000)  

 
 

1.12.3 Financiële vaste activa  
Tabel 50: Deelnemingen in groepsmaatschappijen (bedragen x € 1.000)  

 

Wonen Boven Winkels Vastgoedfonds Stedendriehoek BV is gevestigd te Deventer. Er is sprake van 
een 100% belang en het geplaatste kapitaal is € 19,995 miljoen. 

Tabel 51: Verloop latente belastingvorderingen (bedragen x € 1.000)  

 

De post latente belastingvorderingen ad € 9,5 miljoen betreft de tot waardering gebrachte 
verrekenbare tijdelijke verschillen in verband met toekomstige verliesverrekening ad € 3,2 miljoen 
(nominaal € 3,3 miljoen), de tot waardering gebrachte verrekenbare tijdelijke verschillen op de 
leningenportefeuille ad € -12 duizend (nominaal € 40 duizend), de tot waardering gebrachte 
verrekenbare tijdelijke verschillen in verband met waarderingsverschillen op erfpacht ad € -51 
duizend, de tot waardering gebrachte verrekenbare tijdelijke verschillen op activa ten dienste van 
ad € 209 duizend (nominaal € 217 duizend) en de tot waardering gebrachte verrekenbare tijdelijke 
verschillen op afschrijvingen € 6,2 miljoen (nominaal € 7,8 miljoen). De latente belastingvordering 
is op basis van contante waarde gewaardeerd en is contant gemaakt tegen 2,21%. Van deze 
vorderingen is een bedrag van € 2,6 miljoen (2019: € 3 miljoen) naar verwachting verrekenbaar 
binnen 1 jaar. De latentie afschrijvingen kent een looptijd van circa 40 jaar en de latentie 
compensabele verliezen kent een looptijd van 2 jaar. 

De tot waardering gebrachte verliezen bedragen ultimo 2020 € 13,2 miljoen. Op basis van financiële 
meerjarenprognoses is het waarschijnlijk dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn om de 
verrekenbare tijdelijke verschillen te compenseren. Gezien de omvang is een latente 
belastingvordering opgenomen op 31 december 2020 van € 3,2 miljoen. 

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie Bedrijfs gebouwen
Onroerende 
installaties

Overige 
roerende zaken

Totaal

STAND PER 1 JANUARI 2020
Verkrijgingsprijzen 9.590 1.006 1.034 11.630

Cumulatieve afschrijvingen (inclusief bijzondere waardeverminderingen) -6.565 -681 -751 -7.997

Boekwaarde 3.025 325 283 3.633

MUTATIES IN HET BOEKJAAR
Investeringen 1.768 342 6 2.116

Desinvesteringen 0 -2 -104 -105
Afschrijvingen op desinvesteringen 0 1 104 105

Afschrijvingen -325 -130 -62 -517

Saldo 1.443 211 -56 1.598

STAND PER 31 DECEMBER 2020
Verkrijgingsprijzen 11.358 1.346 936 13.640

Cumulatieve afschrijvingen (inclusief bijzondere waardeverminderingen) -6.889 -811 -709 -8.409
Boekwaarde 4.469 535 227 5.231

Deelnemingen in groepsmaatschappijen Aandeel in Stand Corr. Resultaat Resultaat Stand
combinatie 01-01-2020 2019 2020 31-12-2020

Wonen boven Winkels vastgoedfonds Stedendriehoek BV 100% 28.487 -424 2.519 30.582
Totaal 28.487 -424 2.519 30.582

Verloop latente belastingvorderingen Kortlopend Langlopend Totaal
Stand per 1 januari 2020 2.964 10.403 13.367

Mutaties in boekjaar:
Overheveling van langlopend naar kortlopend 25 -25 0

Mutatie via resultaat -397 -3.459 -3.856
Stand 31 december 2020 2.591 6.920 9.511
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Tabel 52: Specificatie latente belastingvorderingen (bedragen x € 1.000)  

 

Nadere toelichting per onderdeel van de belastinglatentie inzake tijdelijke verschillen: 

• Voor het verschil tussen de commerciële waarde (€ 1,76 miljard) van de materiële vaste activa 
en de geraamde fiscale waarde (€ 1,6 miljard) van € 160 miljoen nominaal, is vanwege de per 
balansdatum bestaande onzekerheid omtrent het moment van afwikkeling van verschillen, geen 
latente belastingvordering opgenomen. Voor het afschrijvingspotentieel en voor het deel van 
de portefeuille dat verkocht wordt in 2019 is wel een latente vordering opgenomen. 

• Het tijdelijke verschil inzake de leningenportefeuille bedraagt nominaal € -0,16 miljoen. 
• Er is geen tijdelijk verschil inzake de (fiscale) herinvesteringsreserve. Het bedrag van de 

herinvesteringsreserve als gevolg van de verkoop van bestaande woningen wordt in mindering 
gebracht op nieuw opgeleverde woningen. 

 

1.12.4 Voorraden 
Tabel 53: Vastgoed bestemd voor de verkoop (bedragen x € 1.000)  

 
 
Tabel 54: Overige voorraden (bedragen x € 1.000)  

 

1.12.5 Vorderingen 
De vorderingen hebben een verwachte looptijd van minder dan 1 jaar. 

Tabel 55: Huurdebiteuren (bedragen x € 1.000)  

 

In de voorziening dubieuze debiteuren zijn alle openstaande vorderingen ouder dan 1 jaar voor 100% 
opgenomen. Openstaande vorderingen met een ouderdom van 6 maanden tot 1 jaar zijn voor 50% 
voorzien en voor vorderingen met een ouderdom van 3 tot 6 maanden is 25% van het openstaande 
bedrag voorzien. In de winst- en verliesrekening is € 59 duizend aan kosten geboekt wegens 
oninbaarheid van debiteuren. Omdat geen sprake is van individueel significante vorderingen is het 
collectief beoordeeld op mogelijke oninbaarheid. 

Tabel 56: Overheid (bedragen x € 1.000)  

 

  

Latenties Compensabele Waardering MVA tdv Afschrijvings- (dis)-agio Totaal
verliezen erfpacht exploitatie potentieel leningen

Saldo 01-01-2020 7.549 -55 217 5.588 68 13.367

mutatie 2020 -4.347 4 -8 575 -80 -3.856

Saldo 31-12-2020 kortlopend 2.567 25 2.591
Saldo 31-12-2020 langlopend 636 -51 209 6.163 -37 6.920

nominale waarde 3.287 -55 217 7.805 40 11.294

Vastgoed bestemd voor de verkoop 2020 2019
Vastgoed bestemd voor de verkoop 2.642 0

Totaal 2.642 0

Overige voorraden 2020 2019
Onderhoudsmaterialen 479 448

Totaal 479 448

Huurdebiteuren 2020 2019
Huurdebiteuren 1.398 1.428

Af: voorziening wegens oninbaarheid -448 -508
Totaal 950 920

Overheid 2020 2019
Gemeente Zutphen/Deventer 8 11

Totaal 8 11
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Tabel 57: Latente belastingvorderingen (bedragen x € 1.000)   

 

Voor een toelichting op de latente belastingvorderingen wordt verwezen naar hoofdstuk 1.12.3. 

Tabel 58: Overige vorderingen (bedragen x € 1.000) 

 

Tabel 59: Overlopende activa (bedragen x € 1.000)  

 
 

1.12.6 Liquide middelen  
Tabel 60: Liquide middelen (bedragen x € 1.000)  

 

Op balansdatum staan de liquide middelen ter vrije beschikking. 
 

1.12.7 Eigen vermogen 
Tabel 61: Eigen vermogen (bedragen x € 1.000)  

 

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020 
Voorgesteld wordt het positieve resultaat ad € 67,1 miljoen toe te voegen aan de overige reserves. 
In de statuten zijn geen bepalingen opgenomen over resultaatbestemming. 

Wettelijke reserves 
De wettelijke reserve deelnemingen bedraagt € 6,5 miljoen (2019: € 4,9 miljoen) en heeft 
betrekking op deelnemingen die volgens de nettovermogenswaarde zijn gewaardeerd. De reserve is 
gelijk aan het (op basis van de grondslagen van de toegelaten instelling berekende) aandeel in de 
resultaten en de rechtstreekse vermogensmutaties van de deelnemingen sinds de eerste waardering 
tegen nettovermogenswaarde, verminderd met uitkeringen waarop de toegelaten instelling recht 
heeft gekregen sinds de eerste waardering tegen nettovermogenswaarde, en verminderd met 
uitkeringen die de moedermaatschappij zonder beperkingen kan bewerkstelligen. Bij dit laatste is 
rekening gehouden met mogelijk niet-uitkeerbare winsten door deelnemingen die BV's zijn in 
verband met door de besturen van de BV's uit te voeren uitkeringstests. De wettelijke reserve wordt 
op individuele basis bepaald. 

Latente belastingvorderingen 2020 2019
Latente belastingvorderingen langlopend 6.920 10.403
Latente belastingvorderingen kortlopend 2.591 2.964

Totaal 9.511 13.366

Overige vorderingen 2020 2019
Niet-Huurdebiteuren 51 48

Voorziening -16 -37
Omzetbelasting 0 38

Overige 136 17
Totaal 171 66

Overlopende activa 2020 2019
Vooruitontvangen facturen 240 183

Nog te factureren bedragen 11 106
Totaal 251 289

Liquide middelen 2020 2019
Kas 4 27

Bank 8.462 12.561
Totaal 8.466 12.588

Eigen vermogen
Overige reserves

Wettelijke 
reserve

Herwaarderings-
reserve

Resultaat 
boekjaar

Totaal

Stand 1 januari 2020 321.298 4.855 794.230 183.716          1.304.100 

Toevoeging resultaat vorig boekjaar 183.716 0 0 -183.716 0
Waardemutaties -42.318 1.610 40.708 0 0

Toevoeging resultaat lopend boekjaar 0 0 0 67.053 67.053
STAND PER 31 DECEMBER 2020 462.696 6.466 834.938 67.053          1.371.152 
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Beleidsmatige beschouwing op het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde van het 
vastgoed in exploitatie 
Per 31 december 2020 is in totaal € 834,9 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in het eigen 
vermogen begrepen (2019: € 794,2 miljoen) uit hoofde van de waardering van het vastgoed in 
exploitatie tegen marktwaarde in verhuurde staat. De waardering van dit vastgoed is in 
overeenstemming met het Handboek modelmatig waarderen bepaald en is daarmee conform de in 
de Woningwet voorgeschreven waarderingsgrondslag en daaruit afgeleide ministeriële besluiten 
geldend ten tijde van het opmaken van de Jaarverslaggeving. 

De realisatie van deze ongerealiseerde herwaardering is sterk afhankelijk van het te voeren beleid 
van Woonbedrijf ieder1. De mogelijkheden voor de corporatie om vrijelijk door (complexgewijze) 
verkoop of huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde staat van het DAEB-bezit in exploitatie te 
realiseren, zijn beperkt door wettelijke maatregelen en maatschappelijke ontwikkelingen zoals 
demografie en ontwikkeling van de behoefte aan sociale (DAEB) huurwoningen. Omdat de 
doelstelling van de corporatie is om duurzaam te voorzien in passende huisvesting voor hen die daar 
niet zelf in kunnen voorzien, zal van het vastgoed in exploitatie slechts een beperkt deel vervreemd 
worden. Daarnaast zal bij mutatie van de woning slechts in uitzonderingssituaties de huur worden 
verhoogd tot de markthuur en zijn de werkelijke onderhouds- en beheerlasten hoger dan ingerekend 
in de marktwaarde, voortvloeiend uit de beoogde kwaliteit- en beheersituatie van de corporatie. Dit 
betekent dat slechts een deel van de in de jaarrekening verantwoorde marktwaarde (en daarmee 
van het eigen vermogen) in de toekomst zal worden gerealiseerd. 

Het bestuur van Woonbedrijf ieder1 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 bezit in exploitatie en 
de marktwaarde in verhuurde staat van dit bezit. Uitgaande van waardering tegen beleidswaarde 
van het vastgoed in exploitatie is een bedrag van € 818 miljoen in het eigen vermogen begrepen dat 
op basis van het beleid van de corporatie niet kan worden gerealiseerd. Het verschil tussen de 
marktwaarde en de beleidswaarde ultimo 2020 bestaat uit onderstaande onderdelen. 

Tabel 62: Marktwaarde vs Beleidswaarde (bedragen x €1.000.000)  

 
 
Dit impliceert dat circa 53% van het totale eigen vermogen niet of eerst op zeer lange termijn 
realiseerbaar is. Gezien de volatiliteit van (met name) de beleidswaarde, is dit aan fluctuaties 
onderhevig. 

  

Marktwaarde vs Beleidswaarde 2020 2019
Bedrag Bedrag

Marktwaarde 31-12 € 1.755 € 1.690

Afslag beschikbaarheid (doorexploiteren) € -149 € -132
Afslag betaalbaarheid (streefhuur) € -326 € -347
Afslag kwaliteit (onderhoud) € -275 € -331
Afslag beheer (beheerkosten) € -65 € -2

Beleidswaarde 31-12 € 940 € 879
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1.12.8 Voorzieningen 
Tabel 63: Voorzieningen (bedragen x € 1.000)  

 

De voorzieningen hebben naar verwachting een looptijd van minder dan 5 jaar. Binnen de 
voorziening jubilea zit een bedrag van € 41 duizend met een looptijd korter dan 1 jaar. 
De toevoeging van € 20,8 miljoen aan de voorziening onrendabele investeringen betreft de volgende 
projecten in Deventer: Buiten Noorderberg, Hagedoornstraat en Verwerstraat en de volgende 
projecten in Zutphen: Deventerwegkwartier, van Oldenbarneveldtstraat - Van Limburg Stirumstraat, 
Thorbeckesingel, renovatie Schouwlaak, Mozartstraat, Brucknerstraat, Zeeheldenbuurt en renovatie 
van Heemstrastraat (Verzetstrijdersbuurt). 

De op balans per 31-12-2020 en 31-12-2019 opgenomen voorziening onrendabele investeringen en 
herstructureringen is gewaardeerd tegen nominale waarde, aangezien de looptijd maximaal 1 jaar 
is. 

1.12.9 Langlopende schulden 
Tabel 64: Langlopende schulden (bedragen x € 1.000)   

 

De overige mutaties bij de Verplichtingen uit hoofde van Onroerende zaken verkocht onder 
voorwaarden betreft de teruggekochte woningen die weer in exploitatie zijn genomen.  

Het gemiddelde rentepercentage bedraagt 2,75% (2019: 2,88%). De gewogen gemiddelde rentevoet 
van de leningenportefeuille per 31 december 2020 bedraagt 2,94% (2019: 3,08%). 
De aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zijn opgenomen onder de 
kortlopende schulden. De aflossingsverplichting voor 2020 bedraagt € 16,6 miljoen (2019: € 12,5 
miljoen). Hierin zijn alle bedragen opgenomen die in 2021 afgelost worden, inclusief in 2021 
expirerende leningen. In de tabel ‘Expiratiedatum’ zijn de pro-resto leningen gecategoriseerd naar 
expiratiemoment.  

Ultimo 2020 zijn leningen met een totaalbedrag van € 419,837 miljoen door het WSW geborgd 
(2019: € 422,747 miljoen). Dit is inclusief de maximaal op te nemen leningen met een variabele 
hoofdsom (‘roll-overs’) ten bedrage van € 30 miljoen. Van deze leningen is ultimo 2020 € 6 miljoen 
opgenomen. 

Onrendabele Jubilea

investeringen voorziening
Stand 1 januari 2020 5.406 298 5.704

MUTATIES IN HET BOEKJAAR
Toevoeging ten laste van resultaat 20.856 2 20.857

Overboeking naar activa in ontwikkeling -17.897 0 -17.897
Stand 31 december 2020 8.365 300 8.665

Totaal

Schulden/ Verplichtingen Overige Totaal
Leningen overheid uit hoofde van schulden

en krediet- Onroerende zaken
instellingen verkocht

onder
voorwaarden

Langlopend per 1 januari 2020 413.253 4.862 131 418.246
Kortlopend per 1 januari 2020 12.454 0 0 12.454

Schuld per 1 januari 2020 425.708 4.862 131 430.701

MUTATIE 2020
Nieuw opgenomen leningen 0 0 10 10

Aflossingen -12.454 0 -6 -12.461
Overige mutaties 0 -111 0 -111

Waardemutatie 0 393 0 393

Schuld per 31 december 2020 413.253 5.144 135 418.532
Kortlopend per 31 december 2020 16.567 0 0 16.567

Langlopend per 31 december 2020 396.687 5.144 135 401.966

Looptijd van:
< 1 jaar 16.567 0 0 16.567
1-5 jaar 56.575 0 0 56.575
>5 jaar 340.112 5.144 135 345.391
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Voor de bepaling van de omvang van de terugkoopverplichting wordt verwezen naar paragraaf 
1.12.2 en de tabel onroerende zaken verkocht onder voorwaarden. 

De leningenportefeuille bestaat uit de volgende soorten leningen: 
 Schuldrest x € 1.000 Gem. rente% (Gem.) rest looptijd 
Vastrentende leningen 397.253 2,91% 14 jaar 
Variabel rentende leningen 30.000 -0,25% 8 jaar 
Basisrentelening 10.000 4,065% 41 jaar 
Niet volgestort deel variabel     
rentende leningen -/- 24.000   
Stand per 31 december 413.253   

 

De rente van de vastrentende leningen is dan wel voor de gehele looptijd gefixeerd dan wel tot het 
renteherzieningsmoment. Het risico van deze leningen betreft: 
• Het moment van renteherziening indien de nieuwe contractrente hoger is dan de oude 

contractrente. 
• Bij herfinanciering van tussentijdse of eindaflossingen van de gehele lening in een nieuwe 

lening indien daarvoor een hogere rente van toepassing is. 
De rente van de variabel rentende leningen (zogeheten roll-over leningen) zijn alle gebaseerd op  
1-maands Euribor. 

De basisrentelening heeft 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 en herzieningsperiode van de opslag met de 
bank overeengekomen te worden. 

Renterisico bij herfinanciering 
Het rente- en looptijdenbeleid van Woonbedrijf ieder1 is erop gericht jaarlijks niet meer dan 15% 
renterisico bij aflossingen, herfinanciering, opslagherziening bij basisrenteleningen en 
renteconversies te lopen. Het renterisico wordt berekend als de som van: 

• het bedrag aan aflossingen van leningen in een jaar, vermeerderd met 
• de restant hoofdsom van rentetypisch langlopende financiering die in een jaar één 

renteaanpassing krijgen, én  
• de restant hoofdsom van rentetypisch kortlopende financiering (zijnde variabel rentende 

leningen) die in een jaar minimaal één renteaanpassing krijgen. 
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Figuur 7: Renterisico 

 

Tegenpartijrisico 
De partijen waarbij de leningen zijn afgesloten bestaan uit de volgende instellingen (bedragen x € 1.000): 

BNG 263.410 
NWB   92.477 
Overige kredietinstellingen   47.275 
Overheidsinstellingen   10.092 
Totaal per 31 december 2020 413.253 

Zoals uit de risicoparagraaf blijkt, is sprake van concentratie van ruim 86% van de portefeuille bij 
twee financiers. Voor de inschatting en beheersing van dit risico wordt verwezen naar 1.12.12: 
Financiële instrumenten. 

 

1.12.10 Kortlopende schulden 
Naar verwachting hebben de onder de kortlopende schulden opgenomen bedragen een looptijd 
korter dan 1 jaar (met uitzondering van hetgeen wat separaat toegelicht is). 

Tabel 65: Schulden aan kredietinstellingen (bedragen x € 1.000)  

 

Faciliteiten en zekerheden 
Het totaal aan rekening courant krediet bedraagt op 31 december 2020: € 2,5 miljoen (2019: € 7,5 
miljoen). De tegenpartij betreft de ING bank. 

Tabel 66: Belastingen en premies sociale verzekeringen (bedragen x € 1.000)  

 

  

Schulden aan kredietinstellingen 2020 2019
Aflossingsverplichting vanuit langlopende schulden 16.567 12.454

Totaal 16.567 12.454

Belastingen en premies sociale verzekeringen 2020 2019
Omzetbelasting 3.971 2.001

Loonheffing 303 0
Pensioenpremies 0 3

Totaal 4.275 2.004
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Tabel 67: Overige schulden (bedragen x € 1.000)  

 

Tabel 68: Overlopende passiva (bedragen x € 1.000)  

 
 

1.12.11 Verbonden partijen 
Als verbonden partijen worden aangemerkt, alle rechtspersonen waarover overheersende 
zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook 
rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden 
partij. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van 
Woonbedrijf ieder1, leden van de Raad van Commissarissen en nauwe verwanten zijn verbonden 
partijen. Voor een overzicht wordt verwezen naar het Jaarverslag in paragraaf 1.4.4 Juridische 
structuur van Woonbedrijf ieder1.  
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de toegelaten 
instelling en een natuurlijk persoon of entiteit die verbonden is met de toegelaten instelling. Dit 
betreffen onder meer de relaties tussen de toegelaten instelling en haar deelnemingen, de 
aandeelhouders, de bestuurders en de functionarissen op sleutelposities. Onder transacties wordt 
verstaan een overdracht van middelen, diensten of verplichtingen, ongeacht of er een bedrag in 
rekening is gebracht. 

1.12.12 Financiële instrumenten 
Woonbedrijf ieder1 maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële 
instrumenten die de toegelaten instelling blootstellen aan markt-, rente-, kasstroom-, liquiditeits- 
en/of kredietrisico’s. Het betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. 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. 
Per balansdatum maakt Woonbedrijf ieder1 geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten 
(derivaten). De kaders van het treasurybeleid zijn opgenomen in het treasurystatuut. Hierin is 
opgenomen dat Woonbedrijf ieder1 niet handelt in financiële derivaten. Voorts zijn er procedures 
en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken.  

Prijsrisico 
Woonbedrijf ieder1 loopt een prijsrisico op de verkoopopbrengsten van het bestaand bezit die 
fluctueren als gevolg van wijzigingen in de marktprijs. Het verwachte verkoopresultaat dat hiermee 
samenhangt wordt periodiek beoordeeld, waarbij de prognoses waar nodig worden bijgesteld of een 
risicobeslag op het eigen vermogen in beeld wordt gebracht, waarbij getoetst wordt aan de norm 
voor het eigen vermogen. Woonbedrijf ieder1 bezit geen effecten waardoor het marktrisico van de 
waardeverandering van effecten is uitgesloten. 

Valutarisico 
Woonbedrijf ieder1 is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valutarisico. 

Rente- en kasstroomrisico 
In het treasurystatuut zijn normen gedefinieerd met betrekking tot het maximale te lopen 
renterisico. In het treasuryjaarplan worden acties benoemd om binnen deze normen te blijven. In 
de reasuryrapportage wordt over de ontwikkeling van dit risico gerapporteerd en worden waar nodig 
nieuwe acties geformuleerd. 

Het renterisico, op basis van de bestaande leningenportefeuille, als gevolg van aflossingen, 
opslagherzieningen op de basisrentelening en renteconversies komt in de jaren 2021 tot en met 
2025 niet boven de gestelde norm van 15% uit. 

Overige schulden 2020 2019
Af te rekenen Service & Verbruikkosten en verhaalbare kosten 338 334

Totaal 338 334

Overlopende passiva 2020 2019
Niet vervallen rente op leningen 5.636 6.121

Vooruitontvangen huren 1.116 1.102
Nog te ontvangen facturen 2.117 1.557

Overige 114 47
Totaal 8.983 8.827
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De basisrentelening heeft 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 
actuele liquiditeitsopslag van de basisrentelening bedraagt 0,11%. De eerstvolgende renteherziening 
is op 01-09-2022. 

Kredietrisico 
Woonbedrijf ieder1 loopt kredietrisico over vorderingen. Het maximale kredietrisico inzake 
vorderingen bedraagt € 1,7 miljoen, zijnde (huur)debiteuren, een vordering op de 
dochteronderneming, en overige vorderingen. Om het kredietrisico op debiteuren te beheersen 
wordt een incassoprocedure gevolgd. De vordering op de dochteronderneming bedraagt 
€ 150.000,- en betreft een rekening courant krediet. Zie voor een nadere toelichting paragraaf 
1.12.3 en 1.12.5. 

Liquiditeitsrisico 
Zoals blijkt uit de specificatie opgenomen in de toelichting onder 1.12.9 is ruim 86% van de 
leningenportefeuille geconcentreerd bij een tweetal financiers. Aangezien dit aan de overheid 
gerelateerde instellingen zijn, is het uitgangspunt dat de continuïteit geborgd is en wordt ervan 
uitgegaan dat er geen beschikbaarheidsrisico is. De toegang tot de kapitaalmarkt wordt 
opengehouden door te sturen op een gezonde financiële positie. 
Bij het invullen van concrete financieringsbehoefte worden waar mogelijk ook andere partijen 
uitgenodigd een offerte uit te brengen. Naast langlopende financiering, is voorts een (direct 
opzegbare) rekening courant faciliteit met de bank overeengekomen van € 2,5 miljoen. Voor deze 
rekening courant faciliteit zijn geen zekerheden gevestigd. 

Daarnaast wordt liquiditeitsrisico gelopen uit hoofde van in de basisrenteleningen opgenomen 
breakclausules. Deze in de markt gebruikelijke breakclausules geven partijen het recht en soms de 
plicht op bepaalde momenten tijdens de contractduur de overeenkomst op te zeggen. Bij de 
beëindiging van de overeenkomst op basis van deze breakclausules wordt de marktwaarde 
afgerekend. Wanneer de breakclausules in werking treden, leidt dit tot een liquiditeitsrisico voor 
Woonbedrijf ieder1 (bij een negatieve marktwaarde). 

Woonbedrijf ieder1 heeft een basisrentelening met een nominaal bedrag van € 10 miljoen en een 
negatieve reële waarde van € 26,7 miljoen (2019: € 22,5 miljoen) per balansdatum. De eerste 
breakclausule is op 1 september 2022. Woonbedrijf ieder1 streeft ernaar de breakclausules zo veel 
mogelijk te spreiden in de tijd, zodat het risico in enig jaar beperkt blijft. 
 
Reële waarde 
De reële waarde van de in de balans verantwoorde financiële instrumenten zoals vorderingen, 
liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.  

De reële waarde van de schulden aan overheid en kredietinstellingen bedraagt ultimo 2020 € 630 
miljoen (2019: € 610 miljoen). De marktwaarde is berekend tegen de 6-maands curve. De 
boekwaarde bedraagt ultimo 2020 € 437 miljoen (2019: € 450 miljoen). Zowel de markt- als de 
boekwaarde zijn opgenomen inclusief het niet opgenomen deel van de leningen met een variabele 
hoofdsom (‘roll-overs’) ten bedrage van € 24 miljoen. 

De reële waarde van de overige langlopende schulden (w.o. de terugkoopverplichting inzake 
verkocht onder voorwaarden) benadert de boekwaarde ervan. 
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1.12.13 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 

Investeringsverplichtingen  

Er zijn verplichtingen voortkomend uit de diverse projecten die niet in de balans zijn opgenomen. 
Hierbij kan bijvoorbeeld sprake zijn van contracten met bouwteampartners, aannemers of 
ontwikkelaars en/of participatietrajecten met bewoners. Dit betreft de volgende 
vastgoedprojecten: Helbergen (Brucknerstraat, Mozartstraat, Haydnstraat), Emmerikseweg, 
Hagedoornstraat, Verzetstrijdersbuurt, Van de Vegtestraat, Buiten Noorderberg, Schouwlaak en 
Huisvesting Overstichtlaan. In totaal bedraagt dit € 11,2 miljoen. Daarnaast staan er nog voor € 0,7 
miljoen aan lopende opdrachten in de projecten uit. Het totaal aan verplichtingen uit de projecten 
bedraagt daarmee € 11,9 miljoen. In paragraaf 1.12.8 ‘Voorzieningen’ zijn de eventueel aanwezige 
voorziene verliezen op deze projecten opgenomen. 

Terugkoopplichten en terugkooprechten 
In het kader van verkoop van Te Woon-woningen aan zittende huurders is korting verleend, met de 
bepaling dat de woning te allen tijde door Woonbedrijf ieder1 wordt teruggekocht. Het aandeel dat 
Woonbedrijf ieder1 bij terugkoop mag hebben in de waardeontwikkeling van de woning, hangt af 
van het kortingspercentage dat bij verkoop is verstrekt. Ultimo 2020 betrof het 34 woningen waarbij 
in totaal € 1,209 miljoen (2019: € 1,246 miljoen) aan korting is gegeven.  

Obligoverplichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
Per 31 december 2020 heeft Woonbedrijf ieder1 een obligo uitstaan van € 15,9 miljoen (2019: € 
16,0 miljoen) uit hoofde van door het WSW verstrekte borgstellingen. Deze obligo is opeisbaar 
indien blijkt dat het totale garantievermogen van het WSW niet voldoende is om de afspraken op 
het WSW te dekken.  

Aansprakelijkheid bij een fiscale eenheid 
Stichting Woonbedrijf ieder1 vormt met haar deelneming Wonen Boven Winkels Deventer BV een 
fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Op 
grond van de standaardvoorwaarden zijn de Stichting en de met haar gevoegde 
dochterondernemingen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake door de combinatie 
verschuldigde belasting. Het hoofd van de fiscale eenheid, namelijk Stichting Woonbedrijf ieder1 
berekent de belastinglast aan Wonen Boven Winkels Vastgoedfonds Stedendriehoek B.V. door alsof 
deze zelfstandig belastingplichtig is. 

Heffing voor saneringssteun 
De Autoriteit Woningcorporaties heeft middels een besluit conform artikel 115 BTIV aan de 
corporatiesector een heffing voor saneringssteun opgelegd. De heffing voor 2020 voor de gehele 
sector is op nul euro gesteld. Aangegeven is dat rekening gehouden moet worden met een heffing 
voor saneringssteun in de jaren 2021-2025 van een bedrag gebaseerd op 1% van de totale jaarhuur 
van de woongelegenheden in het betreffende jaar. Dit geldt voor de jaarhuur binnen zowel de 
DAEB- als de niet-DAEB-tak binnen de toegelaten instelling. 

Verhuurderheffing 
Over 2020 is de verhuurderheffing wettelijke vastgesteld op 0,562% van de WOZ-waarde van de 
woningen. Voor 2021 is dit percentage vastgesteld op 0,526% en loopt op tot 0,527% in 2022 en is 
vanaf 2023 0,501%. De heffing wordt berekend over de totale WOZ-waarde van de huurwoningen 
(tot € 737,14 per maand), verminderd met 50x de gemiddelde WOZ waarde van de woningen.  

Bijdrageheffing kosten Autoriteit Woningcorporaties 
In artikel 61c van de Woningwet is bepaald dat toegelaten instellingen moeten betalen voor de 
kosten van de Autoriteit Woningcorporaties (Aw). Hiertoe moet de Aw 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 is een jaarlijks terugkerende heffing. Conform de door de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties goedgekeurde Begroting 2020 van de Aw is de 
bijdrageheffing voor de kosten Aw (gecorrigeerd voor het positieve resultaat van de Aw over 2019), 
vastgesteld op totaal € 12,984 miljoen. Dit betekent voor de toegelaten instellingen een tarief van 
circa € 2,73 per woongelegenheid en circa € 0,0161 per € 1.000,- WOZ-waarde van de 
woongelegenheden in eigendom van de corporatie en haar dochtermaatschappijen. De 
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meerjarenbegroting van de Autoriteit Woningcorporaties (voor de jaren 2021 en verder) is nog niet 
vastgesteld. Aangegeven is dat de jaarlijkse kosten van de Autoriteit Woningcorporaties (voor de 
komende jaren) circa € 15 miljoen zullen bedragen en dit betekent voor de toegelaten instellingen 
een tarief van circa € 3,15 per woongelegenheid en circa € 0,02 per € 1.000,- WOZ-waarde van de 
woongelegenheden in eigendom van de corporatie en haar dochtermaatschappijen. 

Meerjarige financiële verplichtingen 

Huurverplichtingen 
Er is een huurovereenkomst voor de Roermondstraat voor circa € 90 duizend per jaar. De 
huurverplichting loopt tot en met 2021. 

 

ERP-contract 
In 2017 zijn er contracten afgesloten voor een nieuw applicatielandschap. De kern daarvan is 
Dynamics Empire van Cegeka-DSA. Het contract met Cegeka-DSA heeft een looptijd tot en met 
2023. Voor 2020 t/m 2023 zijn de kosten begroot op ca. € 235 duizend per jaar. 

 

Bankgaranties 
Woonbedrijf ieder1 heeft voor een bedrag van € 6 duizend aan bankgaranties afgegeven.  

1.13 Toelichting op de winst- en verliesrekening 
 
1.13.1 Netto resultaat vastgoedportefeuille 
Tabel 69: Huuropbrengsten (bedragen x € 1.000)  

 

Alle huuropbrengsten zijn gerealiseerd in Nederland. Sinds 2017 geldt voor woningcorporaties de 
huursombenadering. De gemiddelde huursom voor gereguleerd verhuurde, niet geliberaliseerde, 
zelfstandige woningen mag in het kalenderjaar met maximaal inflatie + 1 procent stijgen. Het gaat 
dan om de jaarlijkse huurverhoging van de zittende huurder. De huuraanpassing van woningen die 
een nieuwe huurder krijgen is niet meer opgenomen in de huursom evenals de woningen met een 
woningverbetering. Het inflatiepercentage voor 2020 is 1,6% (gebaseerd op de periode van 1 
december 2018 tot 1 december 2019). Het maximale huursomstijgingspercentage voor 2020 komt 
daarmee uit op 2,6%. De jaarlijkse huurverhoging is in 2020 beperkt tot inflatie, maar vanwege 
aanpassingen in het huurbeleid zijn er in 2020 ook ca.1.350 woningen in huur verlaagd. De 
gemiddelde huursomstijging is in 2020 uitgekomen op 1,15%. 

  

Niet langer dan 1 jaar € 90.000

Tussen 1 en 5 jaar € 0

Langer dan 5 jaar € 0

€ 90.000

Niet langer dan 1 jaar € 235.000

Tussen 1 en 5 jaar € 470.000

Langer dan 5 jaar € 0

€ 705.000

Huuropbrengsten 2020 2019
Woningen en woongebouwen in exploitatie 96.289 94.718

Onroerende zaken niet zijnde woningen 2.402 1.859
Subtotaal 98.691 96.577

Af: huurderving wegens leegstand -1.303 -776
Af: huurderving wegens oninbaarheid -59 -56

Totaal 97.329 95.745
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Tabel 70: Opbrengsten servicecontracten (bedragen x € 1.000)  

 

Tabel 71: Lasten servicecontracten (bedragen x € 1.000) 

 

Tabel 72: Lasten verhuur en beheeractiviteiten (bedragen x € 1.000)  

 

De post ‘overige bedrijfslasten’ bestaat m.n. uit automatiseringskosten (€ 579 duizend), 
huisvestingskosten (€ 305 duizend), personeelskosten (€ 1,085 miljoen), kosten uitbesteed werk 
(€1,163 miljoen), algemene kosten (€ 234 duizend) en kantoorkosten (€ 199 duizend). 

Tabel 73: Lasten onderhoudsactiviteiten (bedragen x € 1.000)  

 

Tabel 74: Overige directe operationele lasten exploitatie bezit (bedragen x € 1.000)  

 
 

1.13.2 Toelichting op de toegerekende organisatiekosten 
Tabel 75: Lonen en salarissen (bedragen x € 1.000)   

 

 
 
  

Opbrengsten servicecontracten 2020 2019
Opbrengsten service & verbruik 1.510 1.140

Opbrengsten serviceabonnement 1.074 1.073
Derving wegens leegstand en oninbaarheid -19 -6

Totaal 2.565 2.207

Lasten servicecontracten 2020 2019
Lasten service & verbruik 1.445 1.076

Lasten serviceabonnement 1.096 681
Totaal 2.541 1.757

Aan servicepakket toegerekende kosten 105 379
Totaal 2.645 2.136

Lasten verhuur en beheeractiviteiten 2020 2019
Salarissen 3.442 2.758

Sociale lasten 676 452
Pensioenlasten 754 387

Afschrijvingen activa t.d.v. de exploitatie 557 468
Overige bedrijfslasten 3.588 1.404

Totaal 9.018 5.469

Lasten onderhoudsactiviteiten 2020 2019
Dagelijkse onderhoudslasten en klachtenonderhoud 5.557 6.217

Mutatie onderhoud 2.025 2.594
Planmatige onderhoudslasten 18.408 12.379

Totaal 25.990 21.190
Aan Onderhoud toegerekende kosten 8.177 7.241

Totaal 34.167 28.431

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 2020 2019
Belastingen en verzekeringen 4.748 4.527

Erfpacht 28 28
Bijdrage VVE beheer 270 277

Verhuurderheffing 10.423 9.553
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 234 0

Totaal 15.704 14.385

Lonen en salarissen 2020 2019
Lonen en salarissen 9.062 8.735

Overige personeelskosten 622 960
Uitzendkrachten 1.320 605

Ziekengeld/WAO -17 -26
Totaal 10.986 10.274
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Tabel 76: Sociale lasten en pensioenlasten (bedragen x € 1.000)  

 

De gemiddelde personeelsomvang over 2020 van de corporatie is als volgt onder te verdelen naar 
verschillende personeelscategorieën (in fte): 

Tabel 77: Personeelsomvang   

 

Alle personen zijn werkzaam in Nederland. 

 

Tabel 78: Toegerekende organisatiekosten  

 

Ten behoeve van de functionele indeling vinden periodieke overboekingen plaats binnen het 
grootboek van rubriek 4 naar rubriek 5 en van rubriek 5 naar rubriek 8, volgens de best practice 
handreiking van Cegeka-DSA. Eerst worden de kosten doorgeboekt die direct toegerekend kunnen 
worden aan een functionele categorie. Daarna worden de overgebleven kosten verdeeld op basis 
van verdeelsleutels. De basis van deze verdeelsleutels wordt gevormd door de formatie met een 
verdeling per functie en per afdeling naar een functionele categorie. 

 

  

Sociale lasten en pensioenlasten 2020 2019
Sociale lasten 1.621 1.605

Pensioenlasten 1.513 1.349
Totaal 3.134 2.953

2020 2019
Directie 1,0 1,0

Exploitatie 135,5 131,2
Projectontwikkeling 13,9 14,6

Administratie 18,1 18,3
Overig 18,6 18,8
Totaal 187,1 183,9

Toegerekende organisatiekosten 2020 2019
Verhuur en beheer 9.018 5.469

Onderhoud 6.440 5.392
Leefbaarheid 895 841

Waardeverandering projecten 0 1.825
Overige organisatiekosten 2.017 1.849

Lasten servicecontracten 38 38
Totaal 18.407 15.415

Uitsplitsing 
toegerekende 

organisatiekosten

Verhuur en 
beheer

Onderhoud Leefbaarheid
Overige 

organisatie-
kosten

Lasten 
service-

contracten
Totaal

Afschrijving 557 571 67 68 0 1.263
Algemene kosten 234 -44 4 108 38 339

Autokosten 23 299 13 0 0 336
Automatiseringskosten 579 613 68 70 0 1.330

Huisvestingskosten 305 199 36 38 0 577
Kantoorkosten 199 211 23 24 0 458

Personeelskosten 5.958 4.180 660 1.070 0 11.867
Uitbesteed werk 1.163 410 24 639 0 2.236

Totaal 9.018 6.440 895 2.017 38 18.407
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Bezoldiging  
De WNT is van toepassing op Woonbedrijf ieder1. Het voor Woonbedrijf ieder1 toepasselijke 
bezoldigingsmaximum in 2020 is € 189.000 (Norm WNT klasse G). 

De totale beloning op basis van de WNT-grondslagen, inclusief pensioenlasten van de bestuurder in 
2020 bedraagt: 

Tabel 79: Bezoldiging bestuur 

 
 

 

 

  

Bedragen x € 1 J. Hofman

Functiegegevens Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 155.492                 

Beloningen betaalbaar op termijn 27.107                   

Subtotaal 182.599                 

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum 189.000                 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet 
terugontvangen bedragen -                        

Totaal bezoldiging 182.599                 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling N.v.t.

Gegevens 2019

Functiegegevens Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband  (als deeltijdfactor in fte) 1,0

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 150.799                 

Beloningen betaalbaar op termijn 25.940                   

Subtotaal 176.739                 

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum 183.000                 

Totaal bezoldiging 2019 176.739                 
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De bezoldiging van de Raad van Commissarissen was in 2020 als volgt: 

Tabel 80: Bezoldiging RvC 

 

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 
Naast de hierboven vermelde topfunctionaris zijn er geen overige functionarissen met een 
dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag 
hebben ontvangen. 

Nederlandse pensioenregeling 
De gehanteerde pensioenregeling van Stichting Woonbedrijf ieder1 is ondergebracht bij het 
bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). De 
belangrijkste kenmerken van deze pensioenregeling zijn: 
• Er is sprake van een ouderdoms- en nabestaandenpensioen. 
• Er is sprake van een middelloonregeling. 
• De pensioen(richt)leeftijd is 68 jaar. 
• De regeling kent zowel een partner- en een wezenpensioen, waarbij het partner- en 

wezenpensioen is verzekerd door middel van een opbouwregeling (uitkeringsovereenkomst). 
Voor het ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen stelt het bestuur van het 
pensioenfonds jaarlijks een premie vast. Deze is momenteel vastgesteld op 27% van de 
pensioengrondslag gecorrigeerd met de deeltijdfactor. 

• Als de middelen van het pensioenfonds het toelaten, zal het bestuur van het pensioenfonds de 
ingegane pensioenen en de premievrije aanspraken van gewezen deelnemers aanpassen 
overeenkomstig de consumentenprijsindex voor alle huishoudens. Voor actieve deelnemers geldt 
dat het bestuur streeft naar verhoging met de loonontwikkeling van de branche 
Woningcorporaties. De toeslagverlening is voorwaardelijk. Er is geen recht op toeslagverlening 
en het is voor de langere termijn niet zeker of en in hoeverre toeslagverlening zal plaatsvinden. 
Het bestuur van het pensioenfonds beslist evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenuitkeringen en 
pensioenaanspraken worden aangepast. 

De belangrijkste kenmerken van de uitvoeringsovereenkomst zijn:  
1. Deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds is verplicht gesteld voor de werknemers en 

bestuurders van de toegelaten instelling (en haar groepsmaatschappijen). 
2. De toegelaten instelling (en haar groepsmaatschappijen) is uitsluitend verplicht tot betaling van 

de vastgestelde premies. In geen geval bestaat een verplichting tot bijstorting. 
3. Er is geen sprake van recht op teruggave/premiekorting. 

Bedragen x € 1 P.F.M. Jägers H.P.B. Lodewijks J.H. Abbring J.M. Ester M. Hofman A. Gülhan

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid
Aanvang en einde 
functievervulling in 2020 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 30/9 1/1 -31/12

Bezoldiging

Bezoldiging 21.804           14.556                14.556         14.556         10.917       14.556         
Individueel toepasselijke 
bezoldigings-maximum 28.350           18.900                18.900         18.900         14.175       18.900         

-/- Onverschuldigd betaald en 
nog niet terugontvangen 
bedrag

-                -                     -              -              -            -              

Reden waarom de 
overschrijding al dan niet is 
toegestaan

N.v.t. N.v.t. N.v.t. 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. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2019
Aanvang en einde 
functievervulling in 2019 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Totale bezoldiging 21.096                           14.052          14.052          14.052 14.052                14.052 
Individueel toepasselijk 
maximum            27.450                 18.300          18.300          18.300 18.300                18.300 
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De (maand)dekkingsgraad van SPW bedraagt ultimo 2020 109,3% (ultimo 2019: 113,1%). De 
beleidsdekkingsgraad bedraagt ultimo 2020 103,1% (ultimo 2019 110,7%). Met deze 
beleidsdekkingsgraad voldoet het pensioenfonds niet aan de minimaal vereiste 104,2% die is 
voorgeschreven door De Nederlandse Bank (DNB). Er is daarom sprake van een dekkingstekort. 
Daarnaast is de dekkingsgraad lager dan de vereiste dekkingsgraad van 126,0%. SPW zal daarom in 
het eerste kwartaal van 2021 een herstelplan indienen bij DNB waarin wordt aangetoond hoe het 
pensioenfonds verwacht dat binnen tien jaar tijd de dekkingsgraad herstelt tot het niveau van de 
vereiste dekkingsgraad. Het bestuur heeft verder een financieel crisisplan opgesteld waarin is 
beschreven welke aanvullende maatregelen kunnen worden genomen om tijdig herstel mogelijk te 
maken. Het bestuur zal, indien blijkt dat het fonds niet tijdig kan herstellen, conform dit financieel 
crisisplan, aanvullende maatregelen moeten nemen. Tevens heeft het bestuur van het 
pensioenfonds in 2020 besloten de opgebouwde aanspraken van (gewezen) deelnemers en de 
ingegane pensioenen per 1 januari 2021 niet te verhogen met een gedeeltelijke toeslag. Er was geen 
ruimte voor een gedeeltelijke toeslag omdat de beleidsdekkingsgraad per eind oktober 2020 lager 
was dan 110%. Voor gewezen deelnemers en pensioengerechtigden was de ambitie van het fonds 
1,60% (stijging van de prijzen in de periode van juli 2019 tot en met juli 2020). Voor actieve 
deelnemers was de ambitie van het fonds 2,25% (cao-verhogingen in de sector in de periode van 31 
juli 2019 tot en met 31 juli 2020). 

Tabel 81: Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa (bedragen x € 1.000)  

 

De volgende honoraria van KPMG Accountants N.V. zijn ten laste gebracht van de onderneming, haar 
dochtermaatschappijen en andere maatschappijen die zij consolideert, een en ander zoals bedoeld 
in artikel 2:382a lid 1 en 2 BW. 

Tabel 82: Accountantshonoraria (bedragen x € 1.000)   

 

Van de in de tabel vermelde honoraria voor het onderzoek naar de jaarrekening heeft € 160 duizend 
van KPMG betrekking op de totale honoraria voor het onderzoek 2020, ongeacht of de 
werkzaamheden al gedurende het boekjaar 2020 zijn verricht. € 61 duizend van de honoraria heeft 
nog betrekking op de jaarrekening 2019, dat vanwege maatregelen in het kader van corona meer 
uren heeft gevergd en bovendien een eerste jaarscontrole door KPMG betrof.  
 

1.13.3 Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
Tabel 83: Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille (bedragen x € 1.000)  

 

Tabel 84: Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille (bedragen x € 1.000)  

 

  

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 2020 2019
Immateriële vaste activa 746 746

Onroerende zaken ten dienste van exploitatie 517 494
Totaal 1.263 1.240

Accountantshonoraria 2020 2019
Controle van de jaarrekening KPMG 221 149
Controle van de jaarrekening Niet-KPMG 0 24

Andere controleopdrachten KPMG 14 0
Totaal 235 173

Overige waardeveranderingen van materiële vaste activa 2020 2019
Waardevermindering / terugname waardevermindering vastgoed in ontwikkeling 

bestemd voor eigen exploitatie (m.b.t. DAEB vastgoed)
-20.856 -6.408

Vrijval voorziening grond- en ontwikkelposities -42 63
Toegerekende personeels- en organisatiekosten 0 -1.825

Totaal -20.897 -8.170

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 2020 2019
Waardeverandering DAEB vastgoed in exploitatie 59.838 151.195

Waardeverandering niet-DAEB vastgoed in exploitatie 6.361 3.992
Totaal 66.199 155.187
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1.13.4 Financiële baten en lasten 
Tabel 85: Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten (bedragen x € 1.000)  

 

Tabel 86: Rentelasten en soortgelijke kosten (bedragen x € 1.000)  

 
 

1.13.5 Belastingen  
Tabel 87: Belastingen (bedragen x € 1.000)  

 

Stichting Woonbedrijf ieder1 vormt met Wonen Boven Winkels Vastgoedfonds Stedendriehoek B.V. 
een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Op grond hiervan is ieder hoofdelijk 
aansprakelijk voor ter zake door de combinatie verschuldigde belasting. Het hoofd van de fiscale 
eenheid, namelijk Stichting Woonbedrijf ieder1 berekent de belastinglast aan Wonen Boven Winkels 
Vastgoedfonds Stedendriehoek B.V. door alsof deze zelfstandig belastingplichtig is.  
Op dit moment beschikt de fiscale eenheid echter over voldoende compensabele verliezen, 
waardoor geen acute fiscale last of bate is opgenomen. 

Aansluiting toepasselijk en effectieve belastingtarief 
Belastinglast 2020: € 3,9 miljoen (2019: € -0,4 miljoen), resultaat voor belasting € 6,3 miljoen 
(2019: € 178,9 miljoen). Het toepasselijk (wettelijk) belastingtarief bedraagt 25% (2019: 25%). Het 
effectieve belastingtarief, zijnde de belastinglast in de winst- en verliesrekening uitgedrukt als % 
van het jaarresultaat voor belastingen, bedraagt -2% (2019: -2%). De aansluiting tussen het 
effectieve belastingtarief en het toepasselijk belastingtarief is als volgt:   
 
Tabel 88: Componenten belastinglast 2020  

 
 

 

 

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 2020 2019
Geactiveerde rente vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 0 28

Rente op overige vorderingen 5 5
Totaal 5 33

Rentelasten en soortgelijke kosten 2020 2019
Rente langlopende schulden - leningen overheid 263 274

Rente langlopende schulden - leningen kredietinstellingen 12.109 13.095
Overige rentelasten 19 6

Totaal 12.391 13.375

Belastingen 2020 2019
Mutatie latente belastingen -3.855 363

Totaal -3.855 363

2020 2019

25% 25%

-               -               

- Mutatie compensabele verliezen € -4.347 € -3.912
- Mutatie tijdelijke verschillen € 491 € 4.275

€ -3.856 € 363
Effectief belastingtarief -2% -2%

Toepasselijk belastingtarief

Aanpassingen belastingen vorige boekjaren
Mutatie latente belastingen
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Vervolg tabel 88: Componenten belastingdienst 2020  

 
 
Toekomstige fiscale winsten kunnen tot een bedrag van € 14,1 miljoen worden gecompenseerd met 
in het verleden geleden fiscale verliezen. De in het verleden geleden fiscale verliezen zijn voor een 
bedrag van € 3,2 miljoen (2019: € 7,6 miljoen) geactiveerd, zie verder paragraaf 1.12.3 Financiële 
vaste activa. 

De ATAD-renteaftrekbeperking 2020 is in de fiscale positie berekend op € 2,8 miljoen. Is in een jaar 
rente van aftrek uitgesloten, dan betekent dit niet dat het saldo definitief van aftrek is uitgesloten. 
In een volgend jaar moet opnieuw worden beoordeeld of de rente alsnog in aftrek kan komen. Het 
saldo van de niet in aftrekbare rente is oneindig voorwaarts verrekenbaar. 

1.13.6 Resultaat deelnemingen 
Tabel 89: Resultaat deelnemingen (bedragen x € 1.000)  

 

 

2020

€ 68.812

Fiscaal resultaat WBW BV € 441
belastingen € 0
Waardeveranderingen € -45.432
Afschrijvingen € -3.597
Verkoopresultaat bestaand bezit € 116
Resultaatneming nieuwbouw € 0
Onderhoud € -994
Dotatie herinvesteringsreserve € -1.753
Leefbaarheid € 0
Fiscale correctie leningen € -313

€ -51.532

€ 17.280
Generieke renteaftrekbeperking (ATAD) € 2.845

€ 36

€ 20.161

Verrekend met verlies voorgaande jaren € -20.161

Restant verlies (te compenseren met toekomstige resultaten) € 0

Acute belastingen boekjaar € 0

Fiscaal resultaat boekjaar

Bij: Niet aftrekbare kosten

Belastbaar bedrag 

De acute belastingen boekjaar is als volgt bepaald:

Resultaat voor belastingen volgens de jaarrekening

Totaal permanente en tijdelijke verschillen

Resultaat deelnemingen 2020 2019
Wonen Boven Winkels Vastgoedfonds Stedendriehoek BV 2.096 4.474

totaal 2.096 4.474
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1.14 Toelichting op het kasstroomoverzicht 
 
1.14.1 Onderhoudsuitgaven 
In het kasstroomoverzicht betreft dit de zuivere uitgaven aan onderhoud. In de winst- en 
verliesrekening zijn hier ook toerekeningen van personele kosten en overige bedrijfslasten bij 
inbegrepen. 

1.14.2 Ontvangsten overig 
De post ‘Ontvangsten overig’ heeft met name betrekking op ontvangen STEP subsidies voor 
Scholierstraat, Talmastraat en Heinsiusstraat. 
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1.15 Gescheiden balansen per 31-12-2020 
Tabel 90: Gescheiden balansen per 31-12-2020 (bedragen x € 1.000)    

 

 

  

Balans DAEB / niet-DAEB 31-12-2020
ACTIVA Eliminaties

VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa 353 0 353

Vastgoedbeleggingen

DAEB vastgoed in exploitatie 1.661.517 0 1.661.517

niet-DAEB vastgoed in exploitatie 0 93.923 93.923

Onroerende zaken Verkocht onder Voorwaarden 3.126 2.292 5.418

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 0 0 0

Totaal vastgoedbeleggingen 1.664.643 96.215 1.760.858

Materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken t.d.v. de exploitatie 5.231 0 5.231

5.231 0 5.231

Financiële vaste activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 0 30.582 30.582

Interne lening 32.395 0 -32.395 0

Netto vermogenswaarde niet-DAEB/Andere deelnemingen 103.417 0 -103.417 0

Latente belastingvordering(en) 4.695 2.225 6.920

Overige vorderingen 225 0 225

Totaal financiële vaste activa 140.732 32.807 37.727

Som der vaste activa 1.810.959 129.022 1.804.169

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Vastgoed bestemd voor de verkoop 1.400 1.242 2.642

Overige voorraden 457 21 479

Totaal voorraden 1.857 1.264 3.121

Vorderingen

Huurdebiteuren 941 9 950

Overheid 8 0 8

Vorderingen op maatschappijen 0 150 150

Latente belastingvordering(en) 2.591 0 2.591

Overige vorderingen 165 6 171

Overlopende activa 251 0 251

Totaal vorderingen 3.955 165 4.121

Liquide middelen* 135 8.331 8.466

Som der vlottende activa 5.947 9.760 15.707

TOTAAL ACTIVA 1.816.907 138.781 -135.812 1.819.876

31-12-2020 31-12-2020 31-12-2020
DAEB niet-DAEB Totaal
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Vervolg tabel 90: Gescheiden balansen per 31-12-2020 (bedragen x € 1.000)  
 

  

Balans DAEB / niet-DAEB 31-12-2020
PASSIVA Eliminaties

EIGEN VERMOGEN

Herwaarderingsreserves 810.584 24.354 834.938
Wettelijke en statutaire reserves 0 6.466 6.466
Overige reserves 493.515 60.940 -91.759 462.696
Resultaat van het boekjaar 67.053 11.658 -11.658 67.053
Totaal eigen vermogen 1.371.152 103.417 1.371.152

VOORZIENINGEN
Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 8.365 0 8.365
Overige voorzieningen 300 0 300
Totaal voorzieningen 8.665 0 8.665

LANGLOPENDE SCHULDEN
Schulden/leningen overheid 6.718 0 6.718
Schulden/leningen kredietinstellingen 389.968 0 389.968
Verplichtingen uit hoofde van Onroerende zaken verkocht onder 
voorwaarden

2.916 2.228 5.144

Overige schulden 63 72 135
Interne lening 0 32.395 -32.395 0
Totaal langlopende schulden 399.665 34.695 401.966

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen 16.567 0 16.567
Schulden aan leveranciers & handelskredieten 7.576 355 7.931
Belastingen en premies sociale verzekeringen en pensioenen 4.083 192 4.275
Overige schulden 323 15 338
Overlopende passiva 8.876 107 8.983
Totaal kortlopende schulden 37.424 669 38.094

TOTAAL PASSIVA 1.816.907 138.781 -135.812 1.819.876

31-12-2020 31-12-2020 31-12-2020
DAEB niet-DAEB Totaal
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1.16 Gescheiden winst- en verliesrekening over 2020 
 
Tabel 91: Gescheiden winst- en verliesrekening (bedragen x € 1.000)    

 

  

Winst- en verliesrekening enkelvoudig (functioneel model) Ref.

Huuropbrengsten 93.896 3.433 97.329
Opbrengsten servicecontracten 2.477 88 2.565

Lasten servicecontracten -2.549 -96 -2.645
Lasten verhuur en beheeractiviteiten -8.754 -264 -9.018

Lasten onderhoudsactiviteiten -32.947 -1.220 -34.167
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -15.431 -273 -15.704

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 36.691 1.668 0 38.359

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 4.305 230 4.534
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -3.200 -246 -3.445

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 1.105 -16 0 1.089

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -20.927 30 -20.897
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 59.838 6.361 66.199

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder 
voorwaarden 119 11 130

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 39.030 6.402 0 45.431

Opbrengst overige activiteiten 104 8 112
Netto resultaat overige activiteiten 104 8 0 112

Overige organisatiekosten -2.028 -59 -2.088
Kosten omtrent leefbaarheid -1.642 -65 -1.707

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten 643 0 -638 6
Rentelasten en soortgelijke kosten -12.392 -638 638 -12.392
Saldo financiële baten en lasten -11.748 -638 0 -12.386

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 61.512 7.300 0 68.812

Belastingen -6.117 2.262 -3.855
Resultaat deelnemingen 0 2.096 2.096
Resultaat niet-DAEB tak 11.658 -11.658 0

RESULTAAT NA BELASTINGEN 67.053 11.658 -11.658 67.053

TotaalDAEB Niet-DAEB Eliminaties
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1.17 Gescheiden kasstroomoverzicht 2020 
 
Tabel 92: Gescheiden kasstroomoverzicht 2020 (bedragen x € 1.000)  

Operationele activiteiten Ref.

Ontvangsten:

Huurontvangsten 91.758          5.581           -               97.339          96.746          

Vergoedingen 2.528           91                -               2.619           2.612           

Overige bedrijfsontvangsten 28                88                -               116              121              

Ontvangen interest (uit operationele activiteiten) 5                  -               -               5                  5                  

Renteontvangsten interne lening 638              -               -638             -               -               

Saldo ingaande kasstromen 94.957          5.760           -638             100.079        99.484          

Uitgaven:

Erfpacht 27                -               -               27                30                

Betalingen aan werknemers 11.990          562              -               12.552          12.388          

Onderhoudsuitgaven 1.14.1 24.033          1.022           -               25.055          22.302          

Overige bedrijfsuitgaven 13.032          574              -               13.606          13.792          

Betaalde interest 12.879          -               -               12.879          13.905          

Renteuitgaven interne lening -               638              -638             -               -               

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat 99                5                  -               104              139              

Verhuurderheffing 10.423          -               -               10.423          9.459           

Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden 616              40                -               656              965              

Saldo uitgaande kasstromen 73.099          2.841           -638             75.302          72.980          

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten 21.858          2.919           -               24.777          26.504          

(Des)investeringsactiviteiten

MVA ingaande kasstroom

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden 4.371           243              -               4.614           9.940           

Verkoopontvangsten grond -               -               -               -               379              

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa 4.371           243              -               4.614           10.319          

MVA uitgaande kasstroom

Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden 121              -               -               121              5.084           

Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden 20.931          -               -               20.931          2.349           

Aankoop, woon- en niet woongelegenheden 7                  -               -               7                  170              

Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop 128              -               -               128              637              

Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden 17                -               -               17                -               

Aankoop grond 37                -               -               37                54                

Investeringen overig 102              -               -               102              367              

Externe kosten bij verkoop 53                21                -               74                111              

Verwerving van materiële vaste activa 21.396          21                -               21.417          8.772           

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA -17.025        222              -               -16.803        1.547           

FVA

Ontvangsten verbindingen -               82                -               82                62                

Ontvangsten overig 1.14.2 533              -               -               533              843              

Ontvangen aflossing interne lening 2.451           -               -2.451          -               -               

Uitgaven verbindingen -               -               -               -               12                

Uitgaven overig 225              32                -               257              -               

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA 2.759           50                -2.451          358              893              

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten -14.266        272              -2.451          -16.445        2.440           

Financieringsactiviteiten

Ingaand

Nieuwe te borgen leningen -               -               -               -               28.000          

Uitgaand

Aflossing geborgde leningen 12.454          -               -               12.454          35.078          

Teruggestorte reeds geborgde leningen -               -               -               -               14.000          

Aflossing interne lening -               2.451           -2.451          -               -               

Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten -12.454        -2.451          2.451           -12.454        -21.078        

Toename/Afname van geldmiddelen -4.862          740              -               -4.122          7.866           

Geldmiddelen aan het begin van de periode 4.997           7.591           -               12.588          4.722           

Geldmiddelen aan het einde van de periode 135              8.331           -               8.466           12.588          
Toename (afname) van geldmiddelen -4.862          740              -               -4.122          7.866           

Kasstroomoverzicht 2020 directe methode (x € 1.000) 2019DAEB Niet-DAEB Eliminaties 2020



Woonbedrijf ieder1 – Jaarverslag 2020  111 

1.18 Gebeurtenissen na balansdatum 
 

Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum. 
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Deventer, 10 mei 2021 

 

De Raad van Commissarissen:      Het bestuur: 

 

 

 

De heer P.F.M. Jägers       Mevrouw J. Hofman 

Voorzitter Raad van Commissarissen 

 

 

 

Mevrouw J.H. Abbring 

 

 

 

De heer H.P.B. Lodewijks 

 

 

 

Mevrouw J.M. Ester 

 

 

 

Mevrouw A. Gülhan 
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Deel D Overige gegevens  

1. Overige gegevens 
 
1.1 Controleverklaring 
Op de laatste pagina’s van dit verslag treft u de controleverklaring betreffende de jaarrekening aan 
van KPMG. 

1.2 Statutaire resultaatbestemming 
In de statuten zijn geen bepalingen opgenomen over resultaatbestemming. De toegelaten instelling 
stelt zich ten doel uitsluitend op het gebied van volkshuisvesting werkzaam te zijn.



 
 

Controleverklaring van de 
onafhankelijke accountant 
Aan: de Raad van Commissarissen van Stichting Woonbedrijf ieder1 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 

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 Woonbedrijf ieder1 per  
31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de vereisten 
voor de jaarrekening bij en krachtens artikel 35 van de Woningwet en de Wet normering 
topinkomens (WNT).  

Wat we gecontroleerd hebben 
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Woonbedrijf ieder1 (of hierna ‘de toegelaten 
instelling’) te Deventer gecontroleerd.  

De jaarrekening bestaat uit: 

1 de balans per 31 december 2020; 
2 de winst- en verliesrekening over 2020;  
3 het kasstroomoverzicht over 2020; en 
4 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en overige toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol WNT 2020 vallen. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Woonbedrijf ieder1 zoals vereist in de Verordening inzake 
de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de 
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  



 

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. 

Controleaanpak 

Samenvatting 

Materialiteit  

— 0BMaterialiteit voor de jaarrekening als geheel bedraagt EUR 17,5 miljoen 
— 1B1% van de totale activa 

 

Kernpunten 

— 2BWaardering vastgoed in exploitatie (woningen) met behulp van basis versie 
— 3BWaardering vastgoed in exploitatie (BOG/ZOG/MOG) met behulp van full versie 
— 4BBepaling en toelichting beleidswaarde vastgoed in exploitatie 

 

Oordeel 

— 5BGoedkeurend 

Materialiteit 
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de 
jaarrekening als geheel bepaald op EUR 17,5 miljoen. Voor de bepaling van de materialiteit 
wordt uitgegaan van de totale activa (ongeveer 1%). Wij beschouwen de totale activa als de 
meest geschikte benchmark, omdat de gebruikers van de jaarrekening zich primair richten 
op, veranderingen in, de waardering van de activa van Stichting Woonbedrijf ieder1. 

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hanteren wij voor de in de jaarrekening 
verantwoorde (operationele) transactiestromen, waarbij sprake is van een onderliggende 
ingaande dan wel uitgaande kasstroom, een lager materialiteitsniveau dan voor de 
jaarrekening als geheel. Dit lagere materialiteitsniveau is vastgesteld op EUR 1,95 miljoen. 
Voor de bepaling van de materialiteit voor de transactiestromen wordt uitgegaan van het 
genormaliseerd totaal van de huuropbrengsten en opbrengsten servicecontracten (ongeveer 
2%).    
Voorts hebben wij een lagere materialiteit gehanteerd voor de in de jaarrekening opgenomen 
WNT-verantwoording op basis van de in de Regeling Controleprotocol WNT 2020 
opgenomen materialiteitsgrenzen.  

  



 

 

Wij hebben met de Raad van Commissarissen afgesproken dat wij tijdens onze controle 
geconstateerde afwijkingen boven de EUR 0,9 miljoen rapporteren aan hen alsmede kleinere 
afwijkingen, waaronder afwijkingen met betrekking tot de verantwoorde (operationele) 
transactiestromen boven de EUR 97 duizend en afwijkingen die naar onze mening om 
kwalitatieve redenen relevant zijn. 

Onze focus op het risico van fraude en het niet voldoen aan wet- en regelgeving  

Onze doelstellingen 

De doelstellingen van onze controle op het gebied van fraude en het niet-naleven van wet- 
en regelgeving zijn: 

Met betrekking tot fraude: 

— het identificeren en inschatten van risico’s op een afwijking van materieel belang in de 
financiële overzichten die het gevolg is van fraude; 

— het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden ter 
verkrijging van voldoende en geschikte controle-informatie; en 

— het op passende wijze inspelen op fraude of vermoede fraude die tijdens de controle 
wordt geïdentificeerd. 

Met betrekking tot het niet-naleven van wet- en regelgeving:  

— het identificeren en inschatten van risico’s op een afwijking van materieel belang in de 
financiële overzichten als gevolg van het niet-naleven van wet- en regelgeving; en 

— het verkrijgen van een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid dat de 
jaarrekening als geheel, geen afwijkingen van materieel belang bevatten als gevolg van 
fraude of fouten, rekening houdend met het toepasselijke wet- en regelgevingskader.  

De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en detecteren van fraude en het niet-
naleven van wet- en regelgeving berust bij het bestuur, onder toezicht van de Raad van 
Commissarissen. Wij verwijzen naar hoofdstuk 1.3.4 van het jaarverslag waarin onder 
andere de risico-inschatting in dit kader door het bestuur is opgenomen. 

Onze risicobeoordeling 

Als onderdeel van onze risico-inschattingswerkzaamheden hebben wij frauderisicofactoren 
met betrekking tot frauduleuze financiële verslaglegging, het oneigenlijk toe-eigenen van 
activa en het risico op omkoping en corruptie in acht genomen. Wij hebben, mede gebaseerd 
op een sectorbrede evaluatie met onze forensische specialisten, de frauderisicofactoren 
geëvalueerd om na te gaan of deze factoren duiden op een risico op een afwijking van 
materieel belang als gevolg van fraude.  

  



 

 

Daarnaast hebben wij werkzaamheden uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de wet- en 
regelgeving die op de toegelaten instelling van toepassing is en hebben wij het bestuur en de 
Raad van Commissarissen verzocht om inlichtingen te verstrekken omtrent de naleving van 
dergelijke wet- en regelgeving en hebben wij correspondentie, indien van toepassing, met 
vergunningverlenende en regelgevende autoriteiten geïnspecteerd, waaronder de door het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangewezen bevoegde instanties.  

De potentiële impact van de geïdentificeerde wet- en regelgeving op de jaarrekening varieert 
aanzienlijk.  

Ten eerste is de toegelaten instelling onderworpen aan wet- en regelgeving die direct van 
invloed is op de jaarrekening, inclusief belastingen en financiële verslaglegging. Wij hebben 
de mate waarin aan deze wet- en regelgeving wordt voldaan vastgesteld als onderdeel van 
onze controlewerkzaamheden voor de relevante elementen in de jaarrekening en derhalve 
zijn er geen aanvullende controlewerkzaamheden nodig.  

Ten tweede is de toegelaten instelling onderhevig aan diverse wet- en regelgeving waarbij 
het niet-voldoen aan deze wet- en regelgeving indirect van invloed kan zijn op de 
jaarrekening ten aanzien van elementen verantwoord of toegelicht in de jaarrekening, of 
beide, bijvoorbeeld als gevolg van het ontvangen van boetes of claims.  

Wij hebben de volgende categorieën geïdentificeerd als wetgeving die indirect, redelijkerwijs 
een materiële impact op de jaarrekening zou kunnen hebben: 

— Woningwet; 
— Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

In overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden hebben wij de volgende 
risico’s geïdentificeerd ten aanzien van fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving die 
relevant zijn voor onze controle, inclusief de relevante veronderstelde risico's: 

— het doorbreken van de interne beheersingsmaatregelen door het management (een 
verondersteld risico); 

— de niet-zakelijk totstandkoming van materiële vastgoed-gerelateerde inkopen.  

Wij hebben het, in de Nederlandse controlestandaarden, veronderstelde frauderisico met 
betrekking tot de opbrengstverantwoording weerlegd, omdat wij op basis van onze 
werkzaamheden geen gebeurtenissen of omstandigheden met betrekking tot de 
opbrengstverantwoording hebben geïdentificeerd die wijzen op een stimulans of druk om 
fraude te plegen of die een gelegenheid scheppen om te frauderen.  

Geïdentificeerde risico’s op het gebied van fraude en het niet voldoen aan wet- en 
regelgeving zijn besproken binnen het controleteam en wij bleven alert op aanwijzingen voor 
fraude en/of het niet-voldoen aan wet- en of regelgeving gedurende de controle.  

Bij al onze controles hebben wij aandacht besteed aan het risico dat het management de 
interne beheersingsmaatregelen doorbreekt, inclusief een evaluatie van aanwijzingen van 
mogelijke tendenties van het management, wat een risico op een afwijking van materieel 
belang als gevolg van fraude kan betekenen.  



 

 

Wij verwijzen naar de kernpunten van de controle ‘Waardering vastgoed in exploitatie 
(woningen) met behulp van de basis versie’, ‘Waardering vastgoed in exploitatie 
(BOG/ZOG/MOG/Erfpacht) met behulp van de full versie’ en ‘Bepaling en toelichting 
beleidswaarde vastgoed in exploitatie’, met hierin onze aanpak met betrekking tot gebieden 
met een hoger risico vanwege schattingen waarbij het management zich baseert op 
significante oordeelsvorming. 

Wij hebben onze risico-inschatting en controleaanpak gecommuniceerd aan het bestuur en 
de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen. Onze controlewerkzaamheden 
verschillen van een specifiek forensisch fraudeonderzoek, dat vaak een meer diepgaand 
karakter heeft. 

Onze controlewerkzaamheden 

Wij hebben de volgende controlewerkzaamheden (niet uitputtend) uitgevoerd om in te spelen 
op de ingeschatte risico's: 

— We hebben de opzet en het bestaan getoetst van de interne beheersingsmaatregelen die 
de frauderisico’s dienen te mitigeren. In het geval van tekortkomingen in de fraude-
mitigerende interne beheersingsmaatregelen, hebben we aanvullende gegevensgerichte 
werkzaamheden verricht welke zijn ingericht aan de hand van onze risico-inschatting. 

— We hebben data-analyses uitgevoerd op journaalposten met een hoger risico en we 
hebben de belangrijkste schattingen beoordeeld op de aanwezigheid van mogelijke 
tendenties van het management van de toegelaten instelling, inclusief het uitvoeren van 
retrospectieve beoordelingen van schattingen van het voorgaande boekjaar. Waar we 
gevallen van onverwachte journaalboekingen of andere risico's identificeerden via onze 
data-analyse, hebben we aanvullende controlewerkzaamheden uitgevoerd om in te 
spelen op elk geïdentificeerd risico. Deze werkzaamheden omvatten ook het herleiden 
van transacties naar de broninformatie. 

— Het beoordelen van meldingen die zijn gerapporteerd in het compliance register van 
Stichting Woonbedrijf ieder1 en de gekozen afhandeling door het management van deze 
meldingen. 

— Ten aanzien van het frauderisico met betrekking tot de niet-zakelijke totstandkoming van 
materiële vastgoed-gerelateerde inkopen hebben wij de beheersingsmaatregelen en 
procedures van de toegelaten instelling geëvalueerd, zoals de inkoop- en/of 
aanbestedingsprocedures. Hierbij hebben we de mogelijkheid tot zelfverrijking in de 
privé-sfeer door betrokken functionarissen van de toegelaten instelling betrokken en 
hebben we gedetailleerde testen uitgevoerd gericht op het vaststellen van de zakelijke 
totstandkoming van materiële vastgoed-gerelateerde inkopen. 

— We hebben elementen van onvoorspelbaarheid in onze controleaanpak opgenomen, 
zoals het aanpassen van de timing van één van onze gegevensgerichte werkzaamheden.  



 

 

— We hebben de uitkomst van andere controlewerkzaamheden in overweging genomen en 
geëvalueerd of bevindingen, dan wel afwijkingen, indicatief waren voor fraude of niet-
naleving van wet- en regelgeving. Indien dit het geval was, hebben wij onze beoordeling 
van de relevante risico's en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor onze 
controlewerkzaamheden opnieuw geëvalueerd. 

— We hebben controle-informatie verkregen met betrekking tot de naleving van die 
bepalingen van de wet- en regelgeving waarvan algemeen wordt aangenomen dat ze 
een direct effect hebben op de bepaling van materiële bedragen en toelichtingen in de 
jaarrekening. 

We merken op dat onze controle is gebaseerd op de procedures die zijn beschreven in 
overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Naast de vereisten uit de 
controlestandaarden hebben we de volgende aanvullende procedures uitgevoerd: 

— In het licht van mogelijke risico’s op het gebied van belangenverstrengeling hebben wij 
nevenfuncties van het bestuur geëvalueerd en hebben daarbij aandacht besteed aan de 
opzet van de interne beheersingsmaatregelen. 

Onze procedures om in te spelen op geïdentificeerde risico's op het gebied van fraude en het 
niet-naleven van wet- en regelgeving, hebben niet geleid tot een ‘kernpunt van de controle’. 
Verder merken we op dat onze controle niet primair is opgezet om fraude en het niet-naleven 
van wet- en regelgeving te detecteren en dat het management verantwoordelijk is voor de 
opzet van een zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om het 
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fouten of fraude, waaronder het voldoen aan wet- en regelgeving. 

Indien de gevolgen voor de financiële overzichten van het niet-voldoen aan indirecte wet- en 
regelgeving (onregelmatigheden) minder direct van invloed zijn op gebeurtenissen en 
transacties die in de jaarrekening tot uitdrukking komen, hoe minder waarschijnlijk het ook is 
dat de inherent beperkte controlewerkzaamheden, zoals vereist door de 
controlestandaarden, dit zouden identificeren. Bovendien bestaat er, zoals bij elke controle, 
een hoger risico op het niet-detecteren van onregelmatigheden, indien deze het gevolg zijn 
van samenspanning, valsheid in geschrifte, opzettelijke onjuistheden, verkeerde 
representaties of de doorbreking van interne beheersmaatregelen. 

De kernpunten van onze controle 
9TIn de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel 
het belangrijkst waren tijdens onze controle van de 9Tjaarrekening9T. De kernpunten van onze 
controle hebben wij met de Raad van Commissarissen gecommuniceerd, maar vormen geen9T 
volledige weergave van alles wat is besproken. 

9TWij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in 
het kader van de jaarrekeningcontrole als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de 
individuele kernpunten moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen 
over deze kernpunten. 



 

 

 

6BWaardering vastgoed in exploitatie (woningen) met behulp van basis versie  

Omschrijving 
Zoals toegelicht op pagina 80 tot en met pagina 86 van de jaarrekening bedraagt het 
vastgoed in exploitatie, die volgens de basisversie van het ‘Handboek modelmatig 
waarderen marktwaarde 2020’ (het Handboek) wordt gewaardeerd, per 31 december 2020 
EUR 1.590 miljoen. Dat komt neer op 87% van het balanstotaal van Stichting Woonbedrijf 
ieder1. De basis versie is een modelmatige waardebepaling zonder directe betrokkenheid 
van een taxateur, waarbij de centrale validatie van het handboek van voorgaand jaar 
belangrijk is om te waarborgen dat deze op portefeuilleniveau gehanteerd kan worden, 
ondanks de specifieke kenmerken van het bezit van de toegelaten instelling.  
Aangezien in de modelmatige aanpak van de basis versie van het handboek geen directe 
vergelijking wordt gemaakt met gerealiseerde transacties, bestaat een risico dat de 
waardering volgens de basis versie afwijkt van de waardering die met betrokkenheid van 
een taxateur tot stand zou zijn gekomen. Dit punt is geïdentificeerd als kernpunt in de 
controle als gevolg van de inschattingen die samenhangen met de toepasbaarheid van de 
basis versie en de juistheid van de objectgegevens, in combinatie met de significante 
omvang van de jaarrekeningpost. 

Onze aanpak 
Onze werkzaamheden bestonden onder andere uit: 
— het inzicht verwerven in en evalueren van de opzet en het bestaan van interne 

beheersingsmaatregelen rondom de toepasbaarheid van de basis versie en de daarbij 
gehanteerde objectgegevens; 

— het aan de hand van het Handboek toetsen dat aan de voorwaarden voor gebruik van 
de basis versie is voldaan; 

— het toetsen, mede op basis van deelwaarneming, van de betrouwbaarheid van de 
belangrijkste gehanteerde objectgegevens door middel van aansluiting met brondata, 
zoals de ingemeten vierkante meters overeenkomstig NEN2580, de 
huurovereenkomsten en WOZ-beschikkingen;  

— 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 door middel van toetsing aan de ‘Rapportage-effecten 
handboek marktwaardering 2020 versus 2019’ van Fakton consultancy; 

— het vaststellen dat de centrale validatie heeft plaatsgevonden op het Handboek met 
betrekking tot 2019 en het evalueren van de mogelijke effecten van de uitkomsten van 
de validatie op de modelmatige waardering voor 2020; 

— het toetsen van de toereikendheid van de toelichtingen in de jaarrekening op pagina 
80 tot en met pagina 86 aan de Woningwet. 



 

 

Onze observatie 
De uitkomsten van onze werkzaamheden en de toelichting zijn toereikend.  
 
7BWaardering vastgoed in exploitatie (BOG/ZOG/MOG) met behulp van full versie 

Omschrijving 
Zoals toegelicht op pagina 80 tot en met pagina 86 van de jaarrekening bedraagt het 
vastgoed in exploitatie, die volgens de full versie van het Handboek wordt gewaardeerd, 
per 31 december 2020 EUR 123 miljoen. Dat komt neer op 7% van het balanstotaal van 
de toegelaten instelling. Bij toepassing van de full versie worden vrijheidsgraden 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 markthuur(stijging), exit yield en de disconteringsvoet de belangrijkste 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 
(BOG/ZOG/MOG) aangemerkt als kernpunt in onze controle. 

Onze aanpak 
Onze werkzaamheden bestonden onder andere uit: 
— het inzicht verwerven in en evalueren van de opzet en het bestaan van interne 

beheersingsmaatregelen rondom de totstandkoming van de waardering van het 
vastgoed in exploitatie (BOG/ZOG/MOG); 

— het evalueren van de deskundigheid en onafhankelijkheid van de taxateur, die is 
ingeschakeld door management;  

— het evalueren van de aard, diepgang en consistentie van de externe 
taxatiewerkzaamheden;  

— het toetsen, onder andere op basis van deelwaarneming, van de betrouwbaarheid van 
de belangrijkste gehanteerde objectgegevens door middel van aansluiting met 
brondata, zoals de ingemeten vierkante meters overeenkomstig NEN2580, de 
huurovereenkomsten en WOZ-beschikkingen;  

— het toetsen, onder andere op basis van deelwaarneming, van de redelijkheid van de 
aannames bij toepassing van vrijheidsgraden, aan onder andere marktreferenties; 

— 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 door middel van 
data-analyse en inzet van eigen vastgoedwaarderingsexperts; 

— het toetsen van de toereikendheid van de toelichtingen in de jaarrekening op pagina 
80 tot en met pagina 86 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 op pagina 80 tot en met 
pagina 86 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. Op pagina 67, 68, 81, 83, 86 en 91 van de jaarrekening is deze 
beleidswaarde toegelicht. De beleidswaarde is een belangrijke parameter voor de bepaling 
van de door de toezichthouders in de sector gehanteerde financiële ratio’s van de 
toegelaten instelling, en deze vormt daarmee een uitgangspunt voor de beoordeling van 
de financiële positie (inclusief de continuïteit). Bij de bepaling van de beleidswaarde heeft 
het bestuur schattingen moeten maken om de beleidswaarde uit de marktwaarde af te 
leiden. Het bestuur heeft hiertoe de uitgangspunten beschikbaarheid, betaalbaarheid, 
onderhoud en beheer conform het Handboek aangepast naar het voorgenomen beleid van 
de toegelaten instelling (op- en afslagen). Deze aangepaste uitgangspunten hebben een 
significant effect op de beleidswaardebepaling en daaruit voortvloeiende financiële ratio’s. 
Derhalve hebben wij de bepaling en toelichting beleidswaarde vastgoed in exploitatie als 
kernpunt in onze controle aangemerkt. 

Onze aanpak 

Onze werkzaamheden bestonden onder andere uit: 
— het verwerven van inzicht in en evalueren van de opzet en het bestaan van interne 

beheersingsmaatregelen rondom de totstandkoming van de beleidswaarde van het 
vastgoed in exploitatie; 

— het 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 voor de streefhuur in 
overeenstemming met het beleid van de toegelaten instelling zoals opgenomen 
in de meerjarenbegroting; 

− het toetsen van de afslag voor kwaliteit (onderhoudskosten), met name dat de 
toegepaste onderhoudsnormen zijn afgeleid van de meerjarenbegroting en 
uitgaven betreffen die als onderhoud geclassificeerd dienen te worden. Tevens 
hebben wij daarbij de juiste toepassing van het onderhoudsbegrip vastgesteld; 

− 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 op pagina 67, 68, 81, 83, 
86 en 91 toereikend is. 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de 
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o 
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd 
of er wel of geen 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 en 36a van de Woningwet is vereist.  

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere 
informatie materiële afwijkingen bevat.  



 

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Rubriek A van het 
accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij artikel 17 van de Regeling Toegelaten 
Instellingen Volkshuisvesting 2015 en de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben een mindere diepgang dan onze controlewerkzaamheden bij de 
jaarrekening.  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder de 
informatie zoals vereist op grond van artikel 36 en 36a van de Woningwet. 

Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde vereisten 

Benoeming 
Wij zijn in 2019 door de Raad van Commissarissen benoemd als accountant van  
Stichting Woonbedrijf ieder1 voor de controle van het boekjaar 2019 en zijn sinds dat 
boekjaar de externe accountant. 

Geen verboden diensten 
Wij hebben geen verboden diensten als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Europese 
verordening betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële 
overzichten van Organisaties van Openbaar Belang geleverd. 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Commissarissen voor 
de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met de vereisten voor de jaarrekening bij en krachtens 
artikel 35 van de Woningwet en de WNT.  

In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de toegelaten instelling in 
staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde 
verslaggevingsstelsels moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de toegelaten 
instelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 
alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel 
zou kunnen bestaan of de toegelaten instelling haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.  

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het 
proces van financiële verslaggeving van de toegelaten instelling. 



 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze doelstelling is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 
oordeel.  

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen 
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. 
De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en 
de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.  

Een verdere beschrijving van onze verantwoordelijkheden ten aanzien van de controle van 
de jaarrekening is opgenomen als bijlage bij deze controleverklaring. Deze beschrijving 
vormt onderdeel van onze controleverklaring.  

Enschede, 10 mei 2021 

KPMG Accountants N.V. 

A.G. Lohuis RA 

 

 

Bijlage:   
Beschrijving van onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

 

  



 

 

Bijlage 

Beschrijving van onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, de Regeling Controleprotocol WNT 2020, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

— het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van 
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s 
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico 
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude 
kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing; 

— het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als 
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit 
van de interne beheersing van de toegelaten instelling; 

— het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en 
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

— het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of 
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 
of de toegelaten instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om 
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde 
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die 
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een toegelaten instelling haar 
continuïteit niet langer kan handhaven; 

— het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en 

— het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen. 



 

 

Wij communiceren met de Raad van Commissarissen onder andere over de geplande 
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle 
naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne 
beheersing. In dit kader geven wij ook een verklaring aan het auditcomité op grond van 
artikel 11 van de Europese verordening betreffende specifieke eisen voor de wettelijke 
controles van financiële overzichten van Organisaties van Openbaar Belang. De in die 
aanvullende verklaring verstrekte informatie is consistent met ons oordeel in deze 
controleverklaring. 

Wij bevestigen aan de Raad van Commissarissen dat wij de relevante ethische voorschriften 
over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met hen over alle relaties 
en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de 
daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.  

Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op basis van alle zaken 
die wij met Raad van Commissarissen hebben besproken. Wij beschrijven deze kernpunten 
in onze controleverklaring, tenzij dit is verboden door wet- of regelgeving of in buitengewoon 
zeldzame omstandigheden wanneer het niet vermelden in het belang van het 
maatschappelijk verkeer is. 




	5
	7A
	7
	10
	11
	13
	14
	16
	17
	18
	23
	25
	29
	30
	31
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	41
	42
	46
	55A
	55
	57
	58
	59
	63
	64
	65
	70
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	88
	89
	90
	92
	94
	95
	97
	98
	99
	103
	104
	105
	106
	107
	109
	110
	113A
	113
	inhoud

	Button 4: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 
	Pagina 23: 
	Pagina 24: 
	Pagina 25: 
	Pagina 26: 
	Pagina 27: 
	Pagina 28: 
	Pagina 29: 
	Pagina 30: 
	Pagina 31: 
	Pagina 32: 
	Pagina 33: 
	Pagina 34: 
	Pagina 35: 
	Pagina 36: 
	Pagina 37: 
	Pagina 38: 
	Pagina 39: 
	Pagina 40: 
	Pagina 41: 
	Pagina 42: 
	Pagina 43: 
	Pagina 44: 
	Pagina 45: 
	Pagina 46: 
	Pagina 47: 
	Pagina 48: 
	Pagina 49: 
	Pagina 50: 
	Pagina 51: 
	Pagina 52: 
	Pagina 53: 
	Pagina 54: 
	Pagina 55: 
	Pagina 56: 
	Pagina 57: 
	Pagina 58: 
	Pagina 59: 
	Pagina 60: 
	Pagina 61: 
	Pagina 62: 
	Pagina 63: 
	Pagina 64: 
	Pagina 65: 
	Pagina 66: 
	Pagina 67: 
	Pagina 68: 
	Pagina 69: 
	Pagina 70: 
	Pagina 71: 
	Pagina 72: 
	Pagina 73: 
	Pagina 74: 
	Pagina 75: 
	Pagina 76: 
	Pagina 77: 
	Pagina 78: 
	Pagina 79: 
	Pagina 80: 
	Pagina 81: 
	Pagina 82: 
	Pagina 83: 
	Pagina 84: 
	Pagina 85: 
	Pagina 86: 
	Pagina 87: 
	Pagina 88: 
	Pagina 89: 
	Pagina 90: 
	Pagina 91: 
	Pagina 92: 
	Pagina 93: 
	Pagina 94: 
	Pagina 95: 
	Pagina 96: 
	Pagina 97: 
	Pagina 98: 
	Pagina 99: 
	Pagina 100: 
	Pagina 101: 
	Pagina 102: 
	Pagina 103: 
	Pagina 104: 
	Pagina 105: 
	Pagina 106: 
	Pagina 107: 
	Pagina 108: 
	Pagina 109: 
	Pagina 110: 
	Pagina 111: 
	Pagina 112: 
	Pagina 113: 
	Pagina 114: 
	Pagina 115: 
	Pagina 116: 
	Pagina 117: 
	Pagina 118: 
	Pagina 119: 
	Pagina 120: 
	Pagina 121: 
	Pagina 122: 
	Pagina 123: 
	Pagina 124: 
	Pagina 125: 
	Pagina 126: 
	Pagina 127: 
	Pagina 128: 
	Pagina 129: 
	Pagina 130: 
	Pagina 131: 
	Pagina 132: 

	Button 5: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 
	Pagina 23: 
	Pagina 24: 
	Pagina 25: 
	Pagina 26: 
	Pagina 27: 
	Pagina 28: 
	Pagina 29: 
	Pagina 30: 
	Pagina 31: 
	Pagina 32: 
	Pagina 33: 
	Pagina 34: 
	Pagina 35: 
	Pagina 36: 
	Pagina 37: 
	Pagina 38: 
	Pagina 39: 
	Pagina 40: 
	Pagina 41: 
	Pagina 42: 
	Pagina 43: 
	Pagina 44: 
	Pagina 45: 
	Pagina 46: 
	Pagina 47: 
	Pagina 48: 
	Pagina 49: 
	Pagina 50: 
	Pagina 51: 
	Pagina 52: 
	Pagina 53: 
	Pagina 54: 
	Pagina 55: 
	Pagina 56: 
	Pagina 57: 
	Pagina 58: 
	Pagina 59: 
	Pagina 60: 
	Pagina 61: 
	Pagina 62: 
	Pagina 63: 
	Pagina 64: 
	Pagina 65: 
	Pagina 66: 
	Pagina 67: 
	Pagina 68: 
	Pagina 69: 
	Pagina 70: 
	Pagina 71: 
	Pagina 72: 
	Pagina 73: 
	Pagina 74: 
	Pagina 75: 
	Pagina 76: 
	Pagina 77: 
	Pagina 78: 
	Pagina 79: 
	Pagina 80: 
	Pagina 81: 
	Pagina 82: 
	Pagina 83: 
	Pagina 84: 
	Pagina 85: 
	Pagina 86: 
	Pagina 87: 
	Pagina 88: 
	Pagina 89: 
	Pagina 90: 
	Pagina 91: 
	Pagina 92: 
	Pagina 93: 
	Pagina 94: 
	Pagina 95: 
	Pagina 96: 
	Pagina 97: 
	Pagina 98: 
	Pagina 99: 
	Pagina 100: 
	Pagina 101: 
	Pagina 102: 
	Pagina 103: 
	Pagina 104: 
	Pagina 105: 
	Pagina 106: 
	Pagina 107: 
	Pagina 108: 
	Pagina 109: 
	Pagina 110: 
	Pagina 111: 
	Pagina 112: 
	Pagina 113: 
	Pagina 114: 
	Pagina 115: 
	Pagina 116: 
	Pagina 117: 
	Pagina 118: 
	Pagina 119: 
	Pagina 120: 
	Pagina 121: 
	Pagina 122: 
	Pagina 123: 
	Pagina 124: 
	Pagina 125: 
	Pagina 126: 
	Pagina 127: 
	Pagina 128: 
	Pagina 129: 
	Pagina 130: 
	Pagina 131: 
	Pagina 132: 

	Button 6: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 
	Pagina 23: 
	Pagina 24: 
	Pagina 25: 
	Pagina 26: 
	Pagina 27: 
	Pagina 28: 
	Pagina 29: 
	Pagina 30: 
	Pagina 31: 
	Pagina 32: 
	Pagina 33: 
	Pagina 34: 
	Pagina 35: 
	Pagina 36: 
	Pagina 37: 
	Pagina 38: 
	Pagina 39: 
	Pagina 40: 
	Pagina 41: 
	Pagina 42: 
	Pagina 43: 
	Pagina 44: 
	Pagina 45: 
	Pagina 46: 
	Pagina 47: 
	Pagina 48: 
	Pagina 49: 
	Pagina 50: 
	Pagina 51: 
	Pagina 52: 
	Pagina 53: 
	Pagina 54: 
	Pagina 55: 
	Pagina 56: 
	Pagina 57: 
	Pagina 58: 
	Pagina 59: 
	Pagina 60: 
	Pagina 61: 
	Pagina 62: 
	Pagina 63: 
	Pagina 64: 
	Pagina 65: 
	Pagina 66: 
	Pagina 67: 
	Pagina 68: 
	Pagina 69: 
	Pagina 70: 
	Pagina 71: 
	Pagina 72: 
	Pagina 73: 
	Pagina 74: 
	Pagina 75: 
	Pagina 76: 
	Pagina 77: 
	Pagina 78: 
	Pagina 79: 
	Pagina 80: 
	Pagina 81: 
	Pagina 82: 
	Pagina 83: 
	Pagina 84: 
	Pagina 85: 
	Pagina 86: 
	Pagina 87: 
	Pagina 88: 
	Pagina 89: 
	Pagina 90: 
	Pagina 91: 
	Pagina 92: 
	Pagina 93: 
	Pagina 94: 
	Pagina 95: 
	Pagina 96: 
	Pagina 97: 
	Pagina 98: 
	Pagina 99: 
	Pagina 100: 
	Pagina 101: 
	Pagina 102: 
	Pagina 103: 
	Pagina 104: 
	Pagina 105: 
	Pagina 106: 
	Pagina 107: 
	Pagina 108: 
	Pagina 109: 
	Pagina 110: 
	Pagina 111: 
	Pagina 112: 
	Pagina 113: 
	Pagina 114: 
	Pagina 115: 
	Pagina 116: 
	Pagina 117: 
	Pagina 118: 
	Pagina 119: 
	Pagina 120: 
	Pagina 121: 
	Pagina 122: 
	Pagina 123: 
	Pagina 124: 
	Pagina 125: 
	Pagina 126: 
	Pagina 127: 
	Pagina 128: 
	Pagina 129: 
	Pagina 130: 
	Pagina 131: 
	Pagina 132: 

	Knop 104: 
	Knop 105: 
	Knop 106: 
	Knop 107: 
	Knop 108: 
	Knop 109: 
	Knop 1010: 
	Knop 1011: 
	Knop 1012: 
	Knop 1013: 
	Knop 1014: 
	Knop 1015: 
	Knop 1016: 
	Knop 1017: 
	Knop 1018: 
	Knop 1019: 
	Knop 1020: 
	Knop 1021: 
	Knop 1022: 
	Knop 1023: 
	Knop 1024: 
	Knop 1025: 
	Knop 1026: 
	Knop 1027: 
	Knop 1028: 
	Knop 1029: 
	Knop 1030: 
	Knop 1031: 
	Knop 1032: 
	Knop 1033: 
	Knop 1034: 
	Knop 1035: 
	Knop 1036: 
	Knop 1037: 
	Knop 1038: 
	Knop 1039: 
	Knop 1040: 
	Knop 1041: 
	Knop 1042: 
	Knop 1043: 
	Knop 1044: 
	Knop 1045: 
	Knop 1046: 
	Knop 1047: 
	Knop 1048: 
	Knop 1049: 
	Knop 1050: 
	Knop 1051: 
	Knop 1052: 
	Knop 1053: 
	Knop 1054: 
	Knop 1055: 
	Knop 1056: 
	Knop 1057: 
	Knop 1058: 
	Knop 1059: 
	Knop 1060: 
	Knop 1061: 
	Knop 1062: 
	Knop 1063: 
	Knop 1064: 
	Knop 1065: 
	Knop 1066: 
	Knop 1068: 
	Knop 1069: 
	Knop 1070: 
	Knop 1071: 
	Knop 1072: 
	Knop 1073: 
	Knop 1074: 
	Knop 1075: 
	Knop 1076: 
	Knop 1077: 
	Knop 1067: 
	Knop 1078: 
	Knop 1079: 
	Knop 1080: 
	Knop 1081: 
	Knop 1082: 
	Knop 1083: 
	Knop 1084: 
	Knop 1085: 
	Knop 1086: 
	Knop 1087: 
	Knop 1088: 
	Knop 1089: 
	Knop 1090: 
	Knop 1091: 
	Knop 1092: 
	Knop 1093: 
	Knop 1094: 
	Knop 1095: 
	Knop 1096: 
	Knop 1097: 
	Knop 1098: 
	Knop 1099: 
	Knop 10100: 
	Knop 10101: 


