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Voorwoord 
In 2021 kwam de wooncrisis bovenaan de politieke agenda te staan. Koopwoningen worden inmiddels 
ook in onze regio per opbod verkocht. De zoektijd van een sociale huurwoning is in de regio 
Stedendriehoek opgelopen naar 14 maanden. Er reageren gemiddeld 140 woningzoekenden op 1 
sociale huurwoning. In het hele land komt met name de jongere generatie in opstand tegen de geringe 
slaagkansen die zij in de huidige woningmarkt hebben. 

Ook de gemeenten Deventer en Zutphen zijn doordrongen van de grote behoefte aan woonruimte en 
zijn bezig hun woonvisies aan te passen om uitbreiding van de woningvoorraad mogelijk te maken. Er 
zijn echter niet zomaar nieuwbouwlocaties voor handen en ook in 2021 is in beide gemeenten 
nauwelijks nieuwgebouwd. Er wordt hard (samen)gewerkt om bouwlocaties te vinden die enig soelaas 
kunnen gaan bieden aan de oplopende vraag.  

Door de druk op woningmarkt zijn woningen ook dit jaar fors in waarde gestegen. De woningvoorraad 
van woonbedrijf ieder1 is € 195 miljoen in waarde toegenomen (11%). Deze waardestijging zit enkel 
en alleen in de stenen maar geeft wel een papieren jaarresultaat van ruim € 184 miljoen.   

De investeringen in de verduurzaming van de sociale huurwoningen van woonbedrijf ieder1 zijn dit 
jaar verder toegenomen naar € 33 miljoen. Er is met de renovatie van bijna 700 woningen gestart en 
er zijn 444 woningen met een nieuw A-label opgeleverd. Tegelijkertijd is er circa € 26 miljoen 
uitgegeven aan onderhoud. Om al deze investeringen te kunnen doen kwamen we € 3,3 miljoen tekort 
op onze kasstromen. Om dat tekort te dekken is de leningenportefeuille licht uitgebreid.  Ook is een 
lening geruild voor een duurdere lening van Vestia zodat ook zij weer kunnen investeren.  

Ondanks de groei van onze leningenportefeuille staat woonbedrijf ieder1 er financieel goed voor. Alle 
financiële ratio's bevinden zich ruim boven de normen zoals deze door onze externe toezichthouders 
worden gehanteerd. Hierdoor is ook het investeringsvermogen van woonbedrijf ieder1 voor de 
komende jaren ongewijzigd goed.  

Woonbedrijf ieder1 heeft haar gematigd huurbeleid ook in 2021 doorgezet. Samen met de integrale 
huurbevriezing en eenmalige huurverlaging betekent dit een minimale stijging van de 
huuropbrengsten en voor veel huurders zelfs een daling van de maandelijkse huur. Samen met onze 
partners in beide gemeenten is intensief ingezet op vroegsignalering van huurachterstanden. Waar 
nodig is maatwerk toegepast. Het resultaat is dat de huurachterstanden zijn gedaald evenals het 
aantal huisuitzettingen.   

De leefbaarheid in de wijken blijft onverminderd aandacht vragen. Overlast neemt toe waardoor 
steeds meer gevraagd wordt van de bewoners in de wijken waar deze problemen zich voordoen. Te 
veel van onze medewerkers zijn afgelopen jaar geconfronteerd met persoonlijke bedreigingen. Deze 
maatschappelijk ontwikkeling baart ons zorgen.  

In 2021 is de looptijd van het ondernemingsplan met een jaar verlengd naar 2023. Door de 
coronacrisis heeft de organisatieontwikkeling vertraging opgelopen. De bedrijfslasten liggen ongeveer 
op het gemiddelde van de sector. De medewerkerstevredenheid is licht gedaald en het 
personeelsverloop wat toegenomen. Beide ontwikkelingen zien we ook landelijk mede als gevolg van 
de coronamaatregelen. De huurderstevredenheid is in 2021 gestegen naar een mooie 7,8 waarbij 
woonbedrijf ieder1 in alle processen hoger scoort dan het landelijk gemiddelde. Iets om trots op te 
zijn. 

Al met al was 2021 een jaar waarin de organisatie zich positief heeft ontwikkeld; de 
huurderstevredenheid is gestegen, de executiekracht is gestegen, maatwerk wordt steeds makkelijker 
toegepast en er is voor de komende jaren voldoende investeringsruimte. Tegelijkertijd proberen we 
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antwoorden te vinden op de maatschappelijke ontwikkelingen die onze huurders raken in hun 
dagelijks leven. Dat lukt niet altijd.  
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Deel A Bestuursverslag 

1. Ambities ondernemingsplan
Dit hoofdstuk beschrijft de prestaties van woonbedrijf ieder1 in 2021 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 met een jaar verlengd naar 6 jaar, tot eind 2023. Door de langdurige corona-maatregelen is 
meer tijd nodig om de organisatiedoelstellingen te realiseren. 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 2023 te behalen, maar dat er ook zorgen 
zijn. De organisatie zelf ontwikkelt zich conform doelstelling, maar met name de beschikbaarheid van 
nieuwe sociale huurwoningen en de leefbaarheid in onze wijken staan onder druk.  
In hoofdstuk 1.1 geven we een samenvatting van de resultaten uit 2021. Vanaf hoofdstuk 1.2 vindt per 
onderdeel een verdere verdieping plaats.  

Wij bieden voldoende betaalbare woningen 
In 2021 hebben we ons huurbeleid verder gematigd. Deels is dat door de overheid afgedwongen door 
een verplichte huurverlaging voor huurders met te hoge woonlasten en deels door de verplichte 
huurbevriezing in de sociale huur. Daarnaast hebben we, in het kader van ons eigen huurbeleid, 
huren verlaagd wegens maatwerk en/of evenwichtig huurbeleid.  

De druk op de woningmarkt is in 2021 verder toegenomen. De zoektijden in beide steden bedragen nu 
ruim een jaar en de slaagkansen bevinden zich ver onder ons streefniveau. Het gebrek aan 
nieuwbouw in de sociale huur en de hoge prijzen in de koopmarkt belemmeren de doorstroming. 
Tegelijkertijd blijft het aantal actief woningzoekenden in de hele regio toenemen. We zijn samen met 
de gemeenten Deventer en Zutphen hard op zoek naar bouwlocaties.  

De huurderstevredenheid van onze dienstverlening is gestegen naar een 7,8. Op alle onderdelen 
scoren we hier inmiddels boven het gemiddelde van de corporatiesector. Daar zijn we heel trots op. 
De huurderstevredenheid over de kwaliteit van de woning blijft met een 6,9 nog achter bij onze 
doelstelling. Voor de komende jaren is dit een belangrijk aandachtspunt.   
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Tabel 1: Wij bieden voldoende betaalbare woningen 

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. We staan er financieel goed voor. De WOZ-waarden in beide gemeenten zijn 
gestegen, wat goed is voor de ontwikkeling van het eigen vermogen en daarmee het 
investeringsvolume. De ICR bevindt zich ruim boven de norm. In 2021 hebben wij bijgedragen aan de 
sectorbrede Vestia-deal. Dit heeft in 2021 nog geen effect op de ICR, omdat de eerste rentebetaling 
op deze lening zal plaatsvinden in 2022. 

De professionalisering van het assetmanagement leidt tot een betere sturing op de 
vastgoedportefeuille, waarvan we de effecten in de komende jaren gaan zien.  Er zijn geen woningen 
nieuwgebouwd, wegens het ontbreken van nieuwbouwlocaties, maar er zijn ook nauwelijks woningen 
verkocht. De woningportefeuille is daardoor in omvang licht afgenomen. 

Tabel 2: Wij zijn er ook voor de volgende generatie 

Continuïteit Eenheid Norm 
Realisatie 

2021 
Realisatie 

2020 
Waardeontwikkeling Loan to value (LTV) 

- DAEB
- niet-DAEB

< 75% 
< 65% 

38,4% 44,0% 

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

> 1,6
> 1,8

2,9 2,9 

Omvang woningportefeuille Aantal 
Deventer 
Zutphen 

8.174 
5.983 

8.036 
6.079 

8.040 
6.107 

Verdeling woningportefeuille Huurprijsklassen 
Deventer 
Zutphen 

55/25/20 
55/25/20 

55/25/20 
56/25/19 

55/26/19 
55/25/20 

Woningtype  
Appartementen zonder lift 

Aantal 
Deventer 
Zutphen 

2.683 
1.577 

2.761 
1.814 

2.766 
1.816 

Kerntaken Eenheid Norm 2023 Realisatie 2021 Realisatie 2020

%

Deventer > 30% 14% 17%

Zutphen > 30% 19% 19%

Aantal maanden

Deventer < 9,0 13,8 11,4

Zutphen < 9,0 13,6 12,6

Betaalbaarheid

(gemiddelde huur) € 587* +

"≤ inflatie 
+1%" per jaar

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

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

* Prijspeil 2021

** Betaalbaarheid: de definitie van gemiddelde huur is aangepast.

Slaagkans

Zoektijd

€ per woning 576,39 576,14
(566,84)**

- De gemiddelde huur was in 2020 op basis van huursombenadering. De gemiddelde huur van alle zelfstandige, niet-geliberaliseerde, woningen

die van 1/1/ tm 31/12 aan dezelfde huurder verhuurd zijn, en geen woningverbetering of huurverlaging hebben gehad.

- De definitie is gewijzigd naar de gemiddelde huur van alle zelfstandige woningen.
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Wij werken begripvol, professioneel en efficiënt 
In 2021 heeft de coronacrisis zich doorgezet. Gelukkig hebben we de tweede fase van het persoonlijk 
leiderschapsprogramma, dat wij samen met opleidingscentrum ‘de Baak’ hebben ontwikkeld, tussen 
de lockdowns door kunnen afronden. Ook hebben alle medewerkers een gastheerschaptraining 
gevolgd bij De Efteling. Tegelijkertijd hebben we veel bedrijfsbrede opleidingen en bijeenkomsten 
moeten annuleren. Er is veel thuis gewerkt, wat de onderlinge verbinding van medewerkers niet beter 
maakt. Onze medewerkerstevredenheid is, mede daardoor, licht afgenomen.  

De bedrijfslasten zijn dit jaar gestegen, als gevolg van een wijziging in de boekhoudkundige 
verwerking die meer in lijn ligt met de rest van de sector. De onderhoudslasten laten een dalende lijn 
zien, maar liggen nog wel boven het gemiddelde van de sector. 

Tabel 3: Wij werken begripvol, professioneel en efficiënt 

Kwaliteit van de 
organisatie 

Eenheid Norm 
Realisatie 

2021 
Realisatie 

2020 

Medewerkerstevredenheid Cijfer totaal niveau > 8,0 7,6 7,8 

Klantgerichte organisatie Cijfer op specifieke vraag > 8,0 7,9 8,0 

Efficiënte organisatie: 
Bedrijfslasten 

Categorie bedrijfslasten 
(Aedes benchmark) 

B B A 

Efficiënte organisatie: 
Onderhoudslasten 

Categorie onderhoudslasten 
(Aedes benchmark) 

B C C 

Wij leven samen op deze aarde 
In 2021 hebben we 444 woningen opgeleverd die zijn verbeterd tot een A-label. Door vertragingen in 
vergunningsprocedures en projectvoorbereiding hebben we dit jaar 75% van het aantal geplande 
renovaties gerealiseerd. We willen dit volgend jaar beter doen door de voorbereidingswerkzaamheden 
verder naar voren te halen, zodat we beter in staat zijn om externe factoren beter op te vangen. 
Tegelijkertijd is een verbeterplan uitgevoerd dat meer slagkracht geeft aan onze afdeling Vastgoed.  

De verandering van de energielabel-meetmethode heeft geleid tot een verslechtering van onze score 
in de benchmark. Conform de oude systematiek liggen we nog mooi op koers voor een gemiddeld 
label B in 2022.  

Wederom hebben veel initiatieven om huurders meer te betrekken bij onze bedrijfsvoering, geen 
doorgang kunnen vinden door corona-maatregelen. De samenwerking met de 
huurdersvertegenwoordiging, HuurdersBIJ1, is constructief waardoor onze huurders toch goed 
vertegenwoordigd zijn. Gezamenlijk zijn de bewonerscommissies geïnformeerd over de nieuwe 
samenwerkingsafspraken en het digitale huurderspanel is bijna operationeel. 

De leefbaarheid in onze wijken is onvoldoende verbeterd. Een update van de Leefbaarometer laat nog 
op zich wachten maar het aantal complexe overlastcasussen is toegenomen. Met beide gemeenten 
zijn afspraken gemaakt over het gezamenlijk formuleren van wijkvisies met bijbehorende buurtaanpak. 
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Tabel 4: Wij leven samen op deze aarde 

Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen 

Eenheid Norm 
Realisatie 

2021 
Realisatie 

2020 

Energiezuinig Gemiddelde energie-index 1,4 1,50 1,52 

Legitimatie 
% aantal actieve 
hoofdhuurders / totaal 
aantal hoofdhuurders 

2% 
(300) 

1,5% 
(225) 

1,5% 
(225) 

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 bieden 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 2021 prestatieafspraken gemaakt om 
dit te realiseren. 

1.2.1 Slaagkans en zoektijd 

De druk op de woningmarkt is in 2021 toegenomen. We meten de druk op de woningmarkt met twee 
indicatoren: de slaagkans en de zoektijd. 

Slaagkans 
De slaagkans geeft aan hoe groot de kans is dat een woningzoekende voor een woning in 
aanmerking komt. De slaagkans wordt bepaald door het aantal verhuringen in een jaar te delen door 
het aantal actief woningzoekenden. 
In onderstaande tabel wordt het aantal actief woningzoekenden en verhuringen in de eigen 
woonplaats weergegeven met de daaruit voortkomende slaagkans. De tabel bevat de totalen van alle 
corporaties in Zutphen en in Deventer. Uit de cijfers blijkt duidelijk dat het aantal actief 
woningzoekenden in 2021 is toegenomen. 

Tabel 5: Ontwikkeling van de slaagkans 

Norm 
Realisatie 

2021 
Realisatie 

2020 

Deventer 
Actief 
Woningzoekenden 

3.896 3.287 

Verhuringen 560 561 
Slaagkans > 30% 14% 17% 

Zutphen 
Actief 
Woningzoekenden 

1.679 1.312 

Verhuringen 319 252 
Slaagkans > 30% 19% 19% 

Zoektijd 
De zoektijd 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 in maanden per stad aangehouden. 
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Tabel 6: Gemiddelde zoektijd (in maanden) 

Norm 
Realisatie 

2021 
Realisatie 

2020 

Deventer <9,0 13,8 11,4 
Zutphen <9,0 13,6 12,6 

Uit de cijfers blijkt dat de kans dat men een woning vond in 2021 in zowel Deventer als Zutphen is 
afgenomen en de gemiddelde zoektijd in beide steden is gestegen. 

1.2.2 Toewijzingen 

Voor het toewijzen van sociale huurwoningen gelden verschillende wettelijke regels. De regels zijn 
met name gebaseerd op de samenstelling van het huishouden en de hoogte van het inkomen. Binnen 
Woonkeus Stedendriehoek zijn daarnaast extra afspraken gemaakt over de verdeling van het 
woningaanbod. 

Staatssteunregeling 
De staatssteunregeling houdt in dat corporaties minimaal 80% van de vrijkomende sociale 
huurwoningen aan huishoudens met een jaarinkomen tot en met € 40.024 toewijzen. Daarnaast 
mogen corporaties 10% van de vrijkomende woningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen 
tot € 44.655. De overige, maximaal 10% van de vrijkomende woningen, mogen woningcorporaties vrij 
toewijzen.  

De tabel hieronder laat de toewijzingen van sociale huurwoningen zien binnen de staatssteunregeling. 
De toewijzingen in 2021 vallen binnen de gestelde normen. 

Tabel 7: Staatssteunregeling (80/10/10) 

Norm 2021 2021 2020 2020 

Huishoudinkomen tot € 40.024*  ≥80% 779 95,9% 682 95,5% 
Huishoudinkomen tussen € 40.024 en € 44.655* ≤10% 27 3,3% 30 4,2% 
Huishoudinkomen hoger dan € 44.655* ≤10% 6 0,7% 2 0,3% 

100% 812 100% 714 100% 
* prijspeil 2021

Passend toewijzen 
Passend toewijzen betekent dat van de woningtoewijzingen aan de primaire doelgroep (huishoudens 
met een inkomen onder de huurtoeslaggrens) minstens 95 procent een woning toegewezen krijgt met 
een huur die past bij het inkomen. 

Wij hebben in 2021 99,2% van de woningen passend toegewezen. Daarmee wordt voldaan aan de 
wetgeving. 

Tabel 8: Passend toewijzen 

Norm 2021 2021 2020 2020 

Passend toegewezen ≥95% 607 99,2% 500 99,6% 
Niet passend toegewezen ≤ 5% 5 0,8% 2 0,4% 

100% 612 100% 502 100% 

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 
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sociale huurwoning. Hierover zijn binnen het convenant woonruimteverdeling afspraken gemaakt 
tussen de woningcorporaties in de regio Stedendriehoek. 

Tabel 9: Toewijzing o.b.v. urgentie 

2021 2020 

Toewijzingen op basis van urgentie  46 52 

Woonkeus afspraken 60/20/20 
Binnen Woonkeus Stedendriehoek zijn afspraken gemaakt over de verdeling van het woonaanbod. De 
norm wordt vermeld in onderstaande tabel. Omdat de haalbaarheid afhankelijk is van de vrijkomende 
woningen, is een afwijking binnen een bandbreedte van 10% boven of onder de norm toegestaan. 

Tabel 10: Verdeling verhuringen naar huurprijsklasse 

Norm 2021 2021 2020 2020 
1e aftoppingsgrens 60,0% 568 70,0% 448 62,7% 
2e aftoppingsgrens 20,0% 159 19,6% 155 21,7% 
Tot liberalisatiegrens 20,0% 84 10,4% 111 15,5% 

100,0% 811 100,0% 714 100,0% 

Statushouders 
De gemeenten Deventer en Zutphen maken jaarlijks met de corporaties afspraken over de plaatsing 
van statushouders in sociale huurwoningen. Voor beide steden geldt dat de aantallen inclusief de 
gezinsherenigingen zijn. In Deventer is de taakstelling niet gehaald, in Zutphen wel. 

Tabel 11: Huisvesting statushouders Deventer en Zutphen 

Huisvesting statushouders 
Taak-

stelling 
Resultaat 

2021 
Resultaat 

2020 

Deventer 
Aantal statushouders 
Aantal woningen 

84 36 
13 

40 
15 

Zutphen 
Aantal statushouders 
Aantal woningen 

45 47 
21 

28 
3 

Totaal 
Aantal statushouders 
Aantal woningen 

129 83 
34 

68 
18 

1.2.3 Betaalbaarheid 

De betaalbaarheid van de woningen wordt voor een belangrijk deel bepaald door de hoogte van de 
huur. In 2021 hebben wij geen jaarlijkse huurverhoging doorgevoerd voor onze huurders 
(huurbevriezing). Daarnaast zijn huurders met te hoge woonlasten in aanmerking gekomen voor een 
eenmalige huurverlaging. 

Huurachterstand  
Om de huurachterstand zo veel mogelijk te beperken heeft woonbedrijf ieder1 een strak 
incassoproces ingericht. Bij betalingsproblemen zoeken wij contact met de huurder om tot een 
oplossing te komen. Vroegtijdige signalering en 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. Vanaf 1 januari 2021 is vroegsignalering 
ook wettelijk geregeld. Hierbij wordt elke huurachterstand van een huurder gemeld bij de betreffende 
gemeente.  

Inhoudsopgave



woonbedrijf ieder1 – Jaarverslag 2021 14 

De totale huurachterstand is in 2021 met € 282.000 afgenomen. Deze afname is met name 
gerealiseerd door ons incassoproces. Door bij huurachterstand al in de eerste maand contact te 
zoeken met de huurder, zitten wij er kort op. Hierdoor kunnen wij snel schakelen met onze 
netwerkpartners en blijven de huurachterstanden zo veel mogelijk laag. 

Tabel 12: Huurachterstand (bedragen x € 1.000) 

Primaire 
processen 

Eenheid Deventer Zutphen 
Resultaat 

2021 
Resultaat 

2020 
Huurachterstand Openstaand saldo -/- voorziening 383 285 668 950 

Ontruimingen 
In 2021 zijn wij, vanwege de coronapandemie, soepeler omgegaan met huurders die in 
betalingsproblemen kwamen. We kijken nog meer naar de menselijke maat, onder andere bij het 
aangaan van betalingsregelingen. Het is daarnaast zichtbaar dat vroegsignalering bijdraagt aan het 
voorkomen van ontruimingen.  

Tabel 13: Oorzaak ontruimingen 

Oorzaak ontruiming Financieel Overlast Hennep 
Totaal 
2021 

Totaal 
2020 

Deventer 2 1 3 5 
Zutphen 2 1 3 6 
Totaal 4 1 1 6 11 

1.2.4 Kwaliteit van de woning 

Woningverbetering en planmatig onderhoud 
In 2021 hebben wij de woningverbetering van 444 woningen afgerond. De woningverbeterings-
projecten worden uitgevoerd ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit van de woning-
portefeuille. Hiermee wordt tevens een bijdrage geleverd aan de doelstellingen veilig & gezond en 
wordt de woning verbeterd tot energielabel A. 

De woningen in deze woningverbeteringsprojecten zijn zover als mogelijk asbestvrij opgeleverd. Sinds 
2020 wordt bij mutatie standaard asbestonderzoek gedaan. Hierdoor verwachten we in 2023 meer 
data beschikbaar te hebben om gericht te kunnen werken aan het asbestvrij maken van onze 
woningen. 

De nieuwe norm voor de energielabels (NTA8800) vraagt meer verwerkingstijd, waardoor in de 
afronding van projecten in 2021 vertraging is ontstaan. Voor het aankomend jaar is in de projecten 
rekening gehouden met deze langere verwerkingstijd.  

Het planmatig onderhoud voor 2021 is al in 2020 voorbereid in Ketensamenwerking. Naast vervanging 
van Keukens, Badkamers en Toiletten (KBT), omvat dit ook buiten- en binnenschilderwerk (exterieur 
en interieur). Door deze werkzaamheden tijdig voor te bereiden, kon al vroeg in 2021 gestart worden 
met de uitvoering. 
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Tabel 14: Woningverbeteringsprojecten in 2021 (bedragen x € 1.000, incl. BTW) 

Projectnaam Rayon 
Aantal 

woningen 
in 2021 

Kosten 
2021 

Van der Vegtestraat Zutphen 8 508 
Verzetstrijdersbuurt (Van Heemstrastraat) Zutphen 83 5.034 
De Schouwlaak Zutphen 24 579 
Brucknerstraat - Mozartstraat Zutphen 53 2.761 
Zeeheldenbuurt fase 1 (Emmerikseweg) Zutphen 12 636 
Barlheze Zutphen 14 639 
Vliegenstraat Zutphen 1 85 
Bruckner- en Rossinistraat (Helbergen) Zutphen 39 2.283 
Pagematestraat / Spittaalderkamp Zutphen 7 723 
Moesmate / Tichelkuilen Zutphen 50 2.836 
Zeeheldenbuurt (Thorbeckesingel 116 t/m 150) Zutphen 18 1.214 
Nagekomen kosten 2020 en voorbereiding 2022 Zutphen 1.033 

309 18.331 
Buiten Noorderberg Deventer 25 1.023 
Hagedoornstraat, Verwerstraat en TD Deventer 28 628 
Kosterstraat e.o. Deventer 1 1.570 
Dapperstraat - Hoge Hondstraat Deventer 49 2.949 
Binnenstad Deventer 32 2.789 

135 8.959 
Totaal 444 27.290 

Nieuwbouw/Sloop 
In 2020/2021 zijn enkele lopende, relatief kleine, nieuwbouwprojecten met betrokken stakeholders 
uitgewerkt en in het laatste kwartaal van 2021 aanbesteed. De uitvoering zal plaatsvinden in 2022. 

Verkoop 
Naast individuele verkopen in Deventer en Zutphen, zijn in Zutphen 23 appartementen van het 
complex Polbeek complexgewijs verkocht aan zorgpartij Zorggroep Sint Maarten. Zij waren daarvoor 
de intermediaire verhuurder van deze woningen. De huurders van de woningen blijven daarmee na 
deze verkoop bediend worden door deze zorggroep onder gelijke voorwaarden. 

1.2.5 Huurderstevredenheid 

Voor het meten van de huurderstevredenheid maken wij gebruik van de diensten van het 
onderzoeksbureau KWH. De metingen geven inzicht in de tevredenheid van de huurders over de 
dienstverlening. 

Sinds 2020 is er binnen woonbedrijf ieder1 een werkgroep Huurderstevredenheid. In deze werkgroep 
is een medewerker vanuit elk wijkteam vertegenwoordigd. In 2021 is er ook een projectgroep 
bijgekomen met de teamleiders van Klant & Wonen. De extra aandacht in de afgelopen twee jaar 
heeft geresulteerd in hogere cijfers voor de tevredenheid en een B in het Huurdersoordeel van de 
Aedes-benchmark. In de grafiek hieronder is de ontwikkeling van de tevredenheid in de afgelopen 
jaren weergegeven. 
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Figuur 1: Ontwikkeling huurderstevredenheid (Aedes-benchmark)

Scores voor de Aedes-benchmark 
De scores van de Aedes-benchmark voor het Huurderoordeel worden verzameld op peildatum 31 
augustus 2021. De scores hebben betrekking op de onderdelen Reparatieverzoeken, Nieuwe 
huurders en Vertrokken huurders. De Aedes-benchmark werkt vanaf 2021 met vaste klassegrenzen 
voor het prestatieveld Huurdersoordeel. Zo is vooraf bekend welke letter (A, B of C) wij krijgen op 
basis van de behaalde resultaten. 

Figuur 2: Score huurdersoordeel 2021 

Klantreizen 
In 2021 zijn de klantreisteams weer opgestart om met kleine klantgerichte verbeteringen bij te dragen 
aan de doelstelling voor de huurderstevredenheid (een 8+). Per klantreis worden in periodes van acht 
weken klantgerichte verbeteringen bedacht, uitgewerkt en geïmplementeerd. De belangrijkste 
aandachtsgebieden hierbij zijn het verbeteren van de informatievoorziening, het verwachtings-
management en het eigen gedrag. In december 2021 is de tweede cyclus vol enthousiasme afgerond. 
We willen drie keer per jaar een cyclus doen. 

In onderstaande grafiek is de huurderstevredenheid van alle onderdelen weergegeven. De onderdelen 
Woning zoeken, Nieuwe woning, Huur opzeggen en Reparaties scoren een 8 of hoger, en scoren 
daarmee gelijk of hoger ten opzichte van voorgaande jaren. De onderdelen Algemene dienstverlening 
en Onderhoud scoren rond de 7 en blijven ook iets achter op vorig jaar. 
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Figuur 3: Ontwikkeling huurderstevredenheid van alle onderdelen
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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. 

1.3.1 Resultaten Financiële prestatie-indicatoren 

Tabel 15: Behaalde resultaten op aandachtsgebied bedrijfsresultaten 

Prestatie-indicatoren Bedrijfsresultaten Eenheid 
Resultaat 

2021 
Resultaat 

2020 

1. Opbrengsten huren € (x1.000) 97.891 97.329 

2. Verkoopopbrengsten bestaand bezit € (x1.000) 6.652 4.606 

3. Solvabiliteit o.b.v. marktwaarde % 77,0 75,3 

4. Solvabiliteit o.b.v. beleidswaarde % 59,0 55,3 

5. Liquiditeit (vlottende activa/vlottende passiva) 0,30 0,41 

6. LTV (nominale schuld/beleidswaarde) % 38,4 44,0 

7. ICR (rentedekkingsgraad) 2,9 2,9 

8. Bedrijfskosten (conform Aedes-benchmark definitie)  € per VHE 911 885 

9. Onderhoudskosten
(conform Aedes-benchmark definitie)

€ per VHE 2.302 2.341 

10. Onderhoudskosten totaal
 (incl. personeel- en organisatiekosten) 

€ (x1.000) 33.592 34.167 

11. Leefbaarheidskosten
€ per VHE 
(DAEB) 

130 123 

12. Investeringen € (x1.000) 27.826 22.994 

13. Gemiddelde beleidswaarde sociaal vastgoed € per VHE 72.329 62.799 

14. Gemiddelde marktwaarde sociaal vastgoed € per VHE 133.300 119.396 

Solvabiliteit 
De solvabiliteit is te definiëren als het quotiënt van het eigen vermogen en het totale vermogen op 
basis van de 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). 
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Bedrijfslasten  
Aedes benchmark 2021 (cijfers boekjaar 2020) 
Woonbedrijf ieder1 heeft conform verwachting een B gescoord op het prestatieveld ‘Bedrijfslasten’. 
De stijging van 31,7% ten opzichte van vorig jaar (van € 672 naar € 885 per vhe) op de 
geharmoniseerde beïnvloedbare netto bedrijfslasten (GBNB) wordt met name veroorzaakt door  
herziening van het toerekenen van de kosten van team Vastgoed naar ‘verhuur- en  
beheeractiviteiten’. Daarnaast zijn de in 2020 gemaakte kosten in de initiatie-/analysefase en de 
voorlopige definitiefase van vastgoedprojecten verwerkt als overige bedrijfslasten en worden deze  
kosten niet meer geactiveerd in de totale projectkosten. 

Aedes benchmark 2022 (cijfers boekjaar 2021) 
De verwachting is dat de GBNB verder stijgt naar € 911 per vhe (Aedes benchmark 2022 o.b.v. cijfers 
boekjaar 2021). De kans is groot dat het gemiddelde van de sector ook licht zal stijgen, waardoor we 
waarschijnlijk nog steeds een B scoren op dit prestatieveld. 

Figuur 4: Bedrijfslasten per gewogen aantal verhuurbare eenheden (vhe) 

Onderhoudskosten  
De gemiddelde onderhoudslasten bedragen voor 2021 € 2.302 per vhe. Dit ligt lager dan begroot 
en lager dan de lasten in 2020 (€ 2.341 per vhe). In totaal is er in 2021 voor € 34 miljoen aan 
onderhoud uitgevoerd. Dit is inclusief personeelskosten en toegerekende organisatiekosten. 
Exclusief deze toerekening zijn de onderhoudslasten € 26 miljoen. Hierbij gaat het met name om 
reparatieverzoeken, aanpassingen bij mutaties, contractonderhoud en planmatig onderhoud. 

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. 
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Marktwaarde   
De druk op de woningmarkt is in 2021 verder toegenomen. In zowel de koop- als huurmarkt is er meer 
vraag dan aanbod, met stijgende prijzen als gevolg. De marktwaarde van het vastgoed in exploitatie 
bedraagt in 2021 € 1.950 miljoen (2020: € 1.755 miljoen) en is daarmee € 195 miljoen hoger dan in 
2020 (stijging: 11%). 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): € 52 miljoen;
• Methodische wijzigingen handboek en software. Doordat in het handboek 2021 de

overdrachtskosten zijn verhoogd van naar 9% (€ -99 miljoen), en aanpassing van de mutatiegraad
bij uitponden (€ 63 miljoen) heeft dit per saldo een negatief effect op de marktwaarde. € -36
miljoen;

• Parameteraanpassingen als gevolg van validatie van het Handboek (vooral de markthuur en
disconteringsvoet na validatie): € 41 miljoen;

• Parameteraanpassingen als gevolg van marktontwikkelingen (vooral voor wat betreft de
leegwaardestijging, het instandhoudingsonderhoud, de verhuurderheffing en de disconteringsvoet):
€ 142 miljoen;

• Voorraadmutaties: € -4 miljoen.

Beleidswaarde 
De ontwikkeling van de beleidswaarde wordt deels beïnvloed door de ontwikkeling van de 
marktwaarde in verhuurde staat welke hiervoor is toegelicht, omdat de beleidswaarde de marktwaarde 
als vertrekpunt neemt. De beleidswaarde vormt een onderdeel van het Verticaal toezichtsmodel van 
de Aw en het WSW. 

Begin 2021 zijn de definitieve normen voor de verschillende financiële ratio’s gepubliceerd door Aw-
WSW. Hieronder worden de door Aw-WSW vanaf 2021 gehanteerde normen voor de bovenvermelde 
financiële ratio’s vermeld en eventueel nader toegelicht.. 

Tabel 16: Gehanteerde normen financiële ratio's 

Ratio DAEB niet-DAEB TI WSW 
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;
• 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. 
• Eind 2021 is door SBR-Wonen de ‘Handleiding toepassen functionele indeling W&V 2021’

gepubliceerd. De voornaamste wijziging t.o.v. de versie 2020 is dat de kaders voor de bepaling van
de onderhoudsnorm in de beleidswaarde – mede naar aanleiding van opgedane praktijkervaringen
– verder zijn verduidelijkt door onder meer het begrip en toepassing van clustermogelijkheden’ te
verduidelijken voor enerzijds winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht en anderzijds de
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beleidswaarde in de balans. Deze verduidelijkte definities worden nader toegelicht in hoofdstuk 9 
‘Beleidswaarde’ van bijlage 2 van de RTIV (handboek marktwaardering).  
De uitgangspunten en definities uit betreffende handleiding zijn toegepast. 

Afslagen van marktwaarde naar beleidswaarde 
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 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 betreffen 
de categorieën: bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed (BOG en MOG) en 
parkeergelegenheden.  

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 van het vastgoed in exploitatie en de
aldus berekende beleidswaarde per ultimo 2021 weergegeven.
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Tabel 17: Marktwaarde versus Beleidswaarde (bedragen x € 1.000.000) 

Beleidsmatige beschouwing op het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde van 
het vastgoed in exploitatie  
Per 31 december 2021 is in totaal € 994,4 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in het eigen 
vermogen begrepen (2020: € 834,9 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 € 878 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. 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welk effect een positieve of negatieve aanpassing van de 
uitgangspunten in de berekening van de beleidswaarde heeft: 

Tabel 18: Gevoeligheidsanalyse beleidswaarde 

Marktwaarde vs Beleidswaarde 2021 2020 
Marktwaarde 31-12 € 1.950 € 1.755

Afslag 1: beschikbaarheid (doorexploiteren) € -90 € -149
Afslag 2: betaalbaarheid (streefhuur) € -337 € -326
Afslag 3: kwaliteit (onderhoud) € -381 € -275
Afslag 4: beheer (beheerkosten) € -70 € -65

Beleidswaarde 31-12 € 1.072 € 940

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

Disconteringsvoet 0,5% hoger  € 88,6 mln. lager 

Streefhuur per maand € 25,00 hoger  € 43,0 mln. hoger 

Lasten onderhoud per jaar € 100,00 hoger  € 37,5 mln. lager 

Lasten beheer per jaar € 100,00 hoger  € 37,2 mln. lager 
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1.3.2 Financieel resultaat 

Het netto beheerresultaat van woonbedrijf ieder1 is in 2021 uitgekomen op € 16,3 miljoen. Dit is het 
resultaat van exploitatieopbrengsten, exploitatiekosten, onderhoud en financieringslasten. Dit is ten 
opzichte van 2020 een daling van € 6,0 miljoen, met name veroorzaakt door hogere overige 
bedrijfslasten vanwege de volkshuisvestelijke bijdrage (agio Vestia lening). 
In tabel 19 is het netto jaarresultaat van € 184,3 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. 

Tabel 19: Financieel resultaat in 2021 (bedragen x € 1.000) 

1.3.3 Overige financiële informatie 

Financiële continuïteit  
Woonbedrijf ieder1 is een stichting zonder winstoogmerk. Wij willen zorgvuldig met onze middelen 
omgaan, zodat onze continuïteit geborgd is om ook in de toekomst sociale huurwoningen aan te 
kunnen bieden. 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 

Winst- en verliesrekening 2021 2020
x € 1.000 x € 1.000

Exploitatieopbrengsten/-inkomsten
Huren 97.891 97.329

Opbrengsten servicecontracten 2.575 2.565
Geactiveerde productie eigen bedrijf 630 224

Overige bedrijfsopbrengsten 119 112
Som exploitatieopbrengsten/-inkomsten 101.215 100.230

Exploitatielasten/-uitgaven
Afschrijvingen activa ten dienste van 977 1.263

Erfpacht 28 28
Lonen en salarissen 9.112 9.045

Sociale lasten 1.616 1.621
Pensioenlasten 1.169 1.513

Overige personeelskosten 732 622
Inhuur derden 1.359 1.320

Lasten onderhoud 25.925 25.977
Leefbaarheid 868 812

Lasten servicecontracten 2.093 2.262
Overige bedrijfslasten 29.135 21.091

Som exploitatielasten/-uitgaven 73.014 65.553

Exploitatieresultaat/-saldo 28.201 34.678

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 5 5
Rentelasten en soortgelijke kosten -11.919 -12.391

Financieringsresultaat/-saldo -11.913 -12.386

Beheerresultaat/- saldo 16.288 22.292

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 729 1.089
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille (last) -33.012 -20.897

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 192.613 66.199
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

verkocht onder voorwaarden
275 130

Portfolioresultaat 160.605 46.520

Belastingen -1.751 -3.855
Resultaat deelnemingen 9.114 2.096

Resultaat deelnemingen/belastingen 7.363 -1.759

Jaarresultaat/-saldo 184.256 67.053
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marktwaarde, bedraagt per ultimo 2021 77,0%, een verhoging van 1,7% ten opzichte van ultimo 2020 
(75,3%).  

Toekomstperspectief 
Woonbedrijf ieder1 heeft voor de komende jaren een ambitieus nieuwbouw en 
transformatieprogramma. We doen dit om ons woningbestand beschikbaar en betaalbaar te houden 
voor onze huidige huurders en voor toekomstige huurders. Wij investeren in de jaren 2022 tot en met 
2026 ruim € 214 miljoen in bestaand bezit. Naast regulier onderhoud betreft dit voor verduurzaming 
van ons bezit. Daarnaast investeren we over genoemde periode ruim € 239 miljoen in nieuwbouw. Als 
gevolg van dit ambitieuze investeringsprogramma neemt onze lening portefeuille tot en met 2026 naar 
verwachting met € 275 miljoen toe. Dit heeft gevolgen voor de Loan to Value, die loopt op van 50% 
naar 70%. Onze Interest Coverage Ratio blijft in 2026 naar verwachting vrijwel gelijk aan het niveau 
van 2022. 

Wij gaan uit van een gelijkblijvende bezetting van ons personeelsbestand de komende jaren om 
uitvoering te kunnen geven aan onze ambitie. 

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 bedraagt € 421 miljoen en is hoger dan de geborgde leningenportefeuille 
van € 411 miljoen.  

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 treasuryactiviteiten 
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 2021 is opnieuw aandacht besteed aan de uitwerking van het risicomanagementbeleid. Hierbij is 
met de Raad van Commissarissen gekeken naar de risicobereidheid van onze organisatie. Er moet 
een goede afweging gemaakt worden tussen het benutten van kansen en beheersen van risico’s. 
Vanuit de ondernemingsdoelstellingen hebben we een defensieve houding bij risico’s die de 
continuïteit in gevaar kunnen brengen. Hier kunnen wij ons geen risico’s permitteren. Voor ons als 
woningcorporatie, een maatschappelijke organisatie, is het uitgangspunt van risicobereidheid in totaal 
neutraal.  

Wij hebben de ontwikkelingen in de meest relevante risico’s gedurende het jaar gevolgd en waar 
nodig de beheersmaatregelen bijgesteld. Hierover is in de reguliere rapportagestructuur 
gerapporteerd. De interne beheersing en interne controle is van toereikend niveau. Geconstateerde 
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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. Deze worden hieronder verder toegelicht.  

Strategische risico’s 
De risico’s en de bijbehorende maatregelen worden continu geactualiseerd naar aanleiding van de 
interne en externe ontwikkelingen, waarbij de resterende risico’s (na maatregelen) worden beoordeeld 
op kans en impact. In 2021 is getoetst of de geïmplementeerde beheersmaatregelen werken. Waar 
nodig zijn aanvullende maatregelen voorgesteld. De geïdentificeerde risico’s hebben we gekoppeld 
aan de strategische doelstellingen. Dit levert onderstaand plaatje op: 

Financieel 
Woonbedrijf ieder1 beheerst de financiële risico’s door deze in kaart te brengen en waar nodig een 
buffer in te bouwen. Woonbedrijf ieder1 bepaalt op basis van interne en externe analyse 
beleidsscenario’s voor de begroting die worden besproken en afgestemd binnen het 
managementteam en met de directeur-bestuurder. Deze beleidsscenario’s worden financieel vertaald, 
waarbij rekening wordt gehouden met risico’s, zoals prijsstijging of renterisico. Ook in 2021 heeft deze 
meerjarige doorrekening plaatsgevonden. Hiermee zijn de effecten op ratio’s in beeld gebracht en is 
bij (materiële) afwijkingen ten opzichte van interne of externe normen bijgestuurd. Bij het opstellen van 
de begroting wordt een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd, om te toetsen wat in zwaar weer scenario’s 
gebeurt. De normen die intern gehanteerd worden voor de ratio’s zijn opgenomen in paragraaf 1.3.1. 

In het treasuryjaarplan zijn de activiteiten beschreven waarmee woonbedrijf ieder1 invulling geeft aan 
de financieringsbehoefte en de wijze waarop relevante risico’s (renterisico, liquiditeit) worden beheerst 
en gemonitord. Voor de financiering van DAEB activiteiten wordt gebruik gemaakt van WSW borging. 
Woonbedrijf ieder1 stuurt op het blijvend voldoen aan de ratio’s van het WSW. Investeringen in niet-
DAEB zijn in 2021 gefinancierd uit eigen middelen van het niet-DAEB segment. Projecten in niet-
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DAEB worden niet gestart voordat de financiering op adequate wijze is geregeld. In 2021 zijn de 
normen niet overschreden, en is binnen de borging van het WSW gebleven. Er is geen niet-DAEB 
financiering toegepast. 

Voor een toelichting op de grondslagen met betrekking tot financiële instrumenten wordt verwezen 
naar hoofdstuk 1.5.3 in de jaarrekening. 

Vastgoed 
Voor vastgoedprojecten wordt gebruik gemaakt van een zogenoemd risicoregister. Hierin zijn alle 
projectrisico’s per thema (zoals externe omgeving, wetgeving, politiek, technisch, etc.) in tijd en geld 
gekwantificeerd, inclusief een inschatting van de kans op de risico’s en de impact daarvan. Per risico 
zijn beheersmaatregelen vastgesteld. Dit register is in elke fase van het project opnieuw beoordeeld 
en continue gemonitord. Per project is hierdoor inzicht in de omvang van de financiële risico’s en het 
bijbehorende risicobeslag. De uitkomsten zijn opgenomen in de risicoparagraaf van de 
bedrijfsrapportages en vormen de basis voor tussentijdse beoordeling van het risicobeslag en de 
bijsturing. Ultimo 2021 heeft dat geleid tot een totaal netto risicobeslag van € 3,9 miljoen op het 
vermogen. Dit valt binnen de vastgestelde marge van € 10 miljoen. Dit is een optelling van alle 
lopende en op te starten projecten waarover reeds (enige) besluitvorming heeft plaatsgevonden. De 
grootste beslagen zijn het risico op prijsstijging, asbest en het niet tijdig behalen van de noodzakelijke 
vergunningen, waardoor het project kan uitlopen, of het niet behalen van de instemming van huurders. 

Wettelijke compliance 
In 2021 is in het Compliance overleg diverse keren gesproken met de managers Klant & Wonen. De 
onderwerpen die hier zijn besproken: 

 mogelijke investeringen Wonen Boven Winkels Vastgoedfonds Stedendriehoek BV;
 uitvoering en update van het ZAV-beleid;
 woningtoewijzing aan senioren;
 woningtoewijzing bij sloop;
 passend toewijzen;
 warmtenet.

Bij deze onderwerpen gaat het om de juiste toepassing van kaders en regelgeving. Op basis van 
signalen uit de organisatie is het gesprek aangegaan met de verantwoordelijk managers en zijn de 
situaties besproken. Vervolgens is een detailbeoordeling gedaan op de toepassing van de kaders in 
de betreffende casussen.  
Uit deze beoordeling is gebleken dat waar een interpretatieverschil van kaders was, tijdig is 
bijgestuurd. Naar aanleiding van de meldingen is een aantal processen in de organisatie 
aangescherpt (zoals herstructurering, governance WBW) en opnieuw onder de aandacht van de 
medewerkers gebracht. Er is geen sprake geweest van niet compliant handelen. 

Risico-inschatting inzake fraude  
In het kader van de operationele activiteiten onderkent Stichting woonbedrijf ieder1 risico’s ten 
aanzien van fraude. De voornaamste risico’s die worden onderkend betreffen: 

 Onrechtmatige vastgoedinkopen/-aanbestedingen (bijv. niet zakelijke totstandkoming);
 Onrechtmatige onttrekking van liquide middelen of activa aan de organisatie;
 Onrechtmatige woningtoewijzingen en/of huurmutaties;
 Doorbreken van de interne beheersing door management.

Stichting woonbedrijf ieder1 voert periodiek een organisatie brede frauderisicoanalyse uit, meest 
recentelijk heeft dit eind 2019 plaatsgevonden. Ten einde voornoemde risico’s te mitigeren heeft 
Stichting woonbedrijf ieder1 verschillende maatregelen geïmplementeerd, waaronder:  

 Implementatie van interne beheersingsmaatregelen in inkoop- & aanbestedingsprocedures,
verhuurprocessen alsmede het betalingsproces, etc.;
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 Instellen van procedures en richtlijnen waaronder integriteitscodes en klokkenluidersregelingen,
etc.;

 Periodieke trainingen en informatiesessies;
 Uitvoeren van audits op relevante bedrijfsprocessen zoals gedefinieerd in het interne controleplan.

De verwachte impact, in het geval van fraude, is niet nauwkeurig in te schatten en varieert per 
casuïstiek. Gezien de aard en mogelijke impact van voornoemde risico’s hanteert Stichting 
woonbedrijf ieder1 een nultolerantiebeleid. 
Gedurende 2021 hebben zich geen incidenten voorgedaan met betrekking tot fraude. Tevens hebben 
zich geen zaken voorgedaan waaruit blijkt dat beheersingsmaatregelen niet effectief zijn geweest. 

Integriteit 
Interne meldingen die te maken hebben met mogelijk niet integer gedrag van een medewerker, 
huurder of leverancier 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 2021 heeft zich één integriteitsmelding voorgedaan. 

Eind 2021 is gestart met integriteitsbattles per team. In 2022 worden deze battles afgerond. Het doel 
hiervan is: 

• Om de medewerkers te inspireren en motiveren om een bijdrage te leveren aan het
professionaliseren van integriteit binnen hun functie en woonbedrijf ieder1;

• De kennis en het bewustzijn te vergroten ten aanzien van de integriteitsregels die binnen
woonbedrijf ieder1 van kracht zijn en de vertaling hiervan naar de praktijk;

• Inzicht te verschaffen in de integriteitsdilemma’s die de medewerkers kunnen tegenkomen en de
factoren die een rol spelen bij de totstandkoming en onderdeel zijn van oplossingsrichtingen bij
dilemma’s.

Conclusie risicoprofiel 
Woonbedrijf ieder1 volgt actief de meest relevante risico’s, heeft aandacht voor compliance en 
integriteitsvraagstukken en stuurt waar nodig bij. De beheersing van de risico’s wordt continu 
gemonitord, op verschillende plaatsen, zoals kwartaalrapportages, periodieke ingebouwde controls en 
onafhankelijke audits. In het afgelopen jaar hebben zich geen zaken voorgedaan, waaruit blijkt dat 
geïdentificeerde risico’s onvoldoende zijn beheerst. 

1.3.5 Bezitsgegevens 

Verdeling bezit naar huurprijsklasse 
De onderstaande tabel geeft de verdeling weer van de woningvoorraad over de diverse 
huurprijsklassen. Tevens is in beeld gebracht welke overige eenheden woonbedrijf ieder1 in haar bezit 
heeft op 31-12-2021. 
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Tabel 20: Bezit woonbedrijf ieder1 per 31-12-2021, ingedeeld naar huurprijsklasse 

Verdeling bezit naar woningtype 
In de onderstaande tabel is van alle woongelegenheden, die woonbedrijf ieder1 op 31-12-2021 in haar 
bezit heeft, weergegeven hoe deze verdeeld zijn over de verschillende woningtypen. 

Tabel 21: Bezit woonbedrijf ieder1 per 31-12-2021 in aantallen en in percentages. 

Aantal 
woongelegen-

heden 

% van 
totaal 

woningbezit 

Woongelegenheden 
Appartement met lift 3.093 21,91% 
Appartement zonder lift 4.470 31,67% 
Eengezinswoning 5.554 39,35% 
Intermediaire verhuur 981 6,95% 
Woonwagens, standplaatsen 17 0,12% 
Eindtotaal 14.115 100,00% 

1.4 Wij werken begripvol, professioneel en 
efficiënt 

Woonbedrijf ieder1 is georganiseerd in 7 wijkteams van gemiddeld 2.000 woningen. 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. 
Wij hebben 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. 

Deventer Zutphen
Overige 

gemeenten
Totaal

Percentage 
van totaal

Tot kwaliteitsgrens 807 884 4 1.695 12,92%
t/m € 442,46
Tot aftoppingsgrens laag 4.895 3.820 45 8.760 66,78%
Van € 442,47 t/m € 633,25
Tot aftoppingsgrens hoog 842 586 12 1.440 10,98%
Van € 633,26 t/m € 678,66
Tot huurtoeslaggrens 612 341 2 955 7,28%
Van € 678,67 t/m € 752,33
Boven huurtoeslaggrens 202 65 0 267 2,04%
Vanaf € 752,34
Totaal Woongelegenheden 7.358 5.696 63 13.117 100,00%

Intermediaire verhuur 677 304 0 981 98,30%
Woonwagens, standplaatsen 0 17 0 17 1,70%
Totaal Overige woongelegenheden 677 321 0 998 100,00%

Intermediaire verhuur 12 10 0 22 1,49%
Garages, parkeren, bergingen 799 551 0 1.350 91,66%
Bedrijfsruimten/winkels 71 8 0 79 5,36%
Maatschappelijk Vastgoed 11 11 0 22 1,49%
Totaal Niet woongelegenheden 893 580 0 1.473 100,00%
Eindtotaal 8.928 6.597 63 15.588

Woongelegenheden

Overige woongelegenheden

Niet woongelegenheden
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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 2021 geleid tot 3 hoorzittingen, waarvan het 2 klachten uit 2020 betrof. In 2 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 2021. Ten opzichte van 
2020 is het aantal klachten in 2021 gestegen. Dit is te verklaren door de aard klachten. Door het 
Huurdersverbond/SP Zutphen is in 2020 campagne gevoerd om klachten te melden over de 
uitgevoerde renovatieprojecten. Deze zijn in 2020/2021 opgepakt en inmiddels grotendeels 
afgehandeld. Vanuit de wijkteams is er veel inzet op het behandelen 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. 

Tabel 22: Aantal klachten 

Klachten 2021 2020 
Deventer 25 19 
Zutphen 67 18 
Totaal 92 37 

Telefonische bereikbaarheid 
In 2021 is het aantal telefonische oproepen ten opzichte van 2020 toegenomen met 5.345 tot een 
totaal van 91.231 telefoontjes. Wij meten onze bereikbaarheid door middel van het servicelevel. Het 
servicelevel is een percentage dat aangeeft hoeveel van de telefoontjes die binnenkomen binnen 30 
seconden wordt opgenomen. 

Tabel 23: Servicelevel 

Servicelevel Eenheid 2021 2020 2019 2018 2017 
Gemiddeld % 81 80 81 74 74 

De meeste vragen hebben betrekking op reparatieverzoeken. 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. In 2021 zijn voorbereidingen getroffen voor de livegang van het de 
nieuwe website en het klantportaal. Daarmee zijn er meer mogelijkheden voor onze huurders om ons 
te benaderen met vragen en verzoeken. 

1.4.2 Interne projecten 

Gedurende het jaar zijn diverse interne projecten in uitvoering geweest. 

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 5). Hieronder worden een aantal onderdeel toegelicht.    
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Figuur 5: 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 en 2021 is dit leiderschapsprogramma 
voortgezet, nu voor alle teams in de organisatie, door middel van 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. De ‘Teams aan zet’-dagen 
leveren mooie teamontwikkelingen op. Waar nodig worden op dit moment ook nog extra interventies 
ingezet zoals teamcoaching of trainingen, bijvoorbeeld feedback, om teamontwikkeling te 
ondersteunen. Een betere kwaliteit van samenwerking levert ook een beter resultaat op voor onze 
huurders. 
Inmiddels hebben alle teams de ‘Teams aan zet’-dagen doorlopen en wordt opvolging gegeven aan 
de tijdens deze dagen gemaakte team- en individuele afspraken. 

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 
bovengenoemde Leiderschapsprogramma. Dit heeft in 2021 geleid tot de wens om de 6 klantwaarden 
door te ontwikkelen naar 4 klantbeloften. Deze klantbeloften worden in 2022 bekend gemaakt en 
verdere geïmplementeerd. 

Een centraal thema in onze klantvisie is gastheerschap. Om onze medewerkers op dit thema te 
inspireren hebben zij allemaal deelgenomen aan de gastheerschap-training in de Efteling. Tijdens de 
training gastheerschap is er veel aandacht geweest voor gastvrijheid, klantgerichtheid en 
eigenaarschap. Bewustwording van eigen gedrag en wat men anders of meer kan doen om 
klantgerichter te werken stond hierbij centraal. Ook verbinding binnen de organisatie speelde een 
mooie rol, doordat de groepen bestonden uit medewerkers uit allerlei afdelingen en functies. Ook 
tijdens de Teams-aan-zet is aandacht besteed aan het thema gastheerschap. 

Continu verbeteren 
In 2021 is een aanvang gemaakt met het opstarten van het verbeter- en innovatieteam. Een tiental 
collega’s hebben inmiddels met succes de Lean Yellow Belt cursus doorlopen en kunnen begin 2022 
de hierop volgende Green Belt training afronden. De hiervoor uit te voeren eindopdrachten worden 
direct toegepast op (klantgerichte) procesverbeteringen in de praktijk. In 2021 is reeds opgestart met 
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kleine verbetertrajecten gericht op het combineren van technische/digitale oplossingen gericht op een 
verder verbeterde (klant)dienstverlening. 

Daarnaast is in 2021 ook gestart met een team van (administratieve) robotbouwers en met resultaat. 
Inmiddels zijn er 4 robots gebouwd en live werkend. Deze robots zorgen ervoor dat administratieve 
handelingen sneller en betrouwbaarder worden doorlopen waardoor onze huurders sneller en beter 
geholpen worden. 

Strategisch HR-beleid en HR-instrumenten 

Strategische personeelsplanning 
In maart 2021 is samen met alle leidinggevenden de strategische personeelsplanning vastgesteld. 
Hierin zijn een drietal speerpunten benoemd die in 2021 zijn vervolmaakt en omgezet in concrete 
acties. De geformuleerde speerpunten ondersteunen de leidinggevenden goed in het verder 
vormgeven aan de ontwikkeling van de teams. 

Beoordelingssystematiek  
In het najaar van 2021 is besloten, na het doorlopen van een grondige pilot met evaluatiemomenten, 
om met ingang van 2022 de beoordelingssystematiek te wijzigen. Hierin staat het voeren van het 
goede gesprek centraal, vanuit een methode die aansluit bij het waarmaken van onze klantbeloften, 
het nemen van eigen verantwoordelijkheid, het vergroten van eigenaarschap en de regie hebben op je 
eigen ontwikkeling.  

Assetmanagement 
2021 heeft in het teken gestaan van borging en doorontwikkeling van assetmanagement. Deze stap 
volgt uit de in 2019 vastgestelde aanpak voor de verdere professionalisering van vastgoedsturing. De 
voorgenomen werkwijze fungeert als basis voor een effectieve realisatie van het strategisch 
voorraadbeleid, dat in 2018 is vastgesteld. Dit heeft in 2021 geleid tot een actualisatie van de 
kadernotitie vastgoedsturing en een nieuw projectenprogramma. De actualisatie heeft geleid tot 
aanscherping van de rollen en verantwoordelijkheden in de organisatie, proces coördinatie en 
evaluatie. Daarnaast is ook het beheerproces opgenomen in de notitie. Voor de op te starten en uit te 
voeren projecten in 2022 zijn de haalbaarheidsbesluiten voorafgaand aan het opstellen van de 
begroting genomen. Ook 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. Belangrijk criterium voor 
prioritering hierin is de duurzaamheidsambitie. 

Slimme bedrijfsvoering 
Gedurende 2021 zijn een aantal organisatiebrede verbeteringen opgestart gericht op slimme 
bedrijfsvoering. Bij de implementatie van deze verbeteringen wordt rekening gehouden met de invloed 
hiervan op bijvoorbeeld klanttevredenheid en de voortgang van onze vastgoedprojecten. 

Website, klantportaal en digitale postverzending 
Gedurende 2021 is besloten de livegang van een drietal klantcommunicatiekanalen (het klantportaal, 
de website en onze digitale postverzending) begin 2022 plaats te laten vinden. 
Na livegang kunnen onze huurders in het klantportaal, op het moment dat zij dit willen, hun gegevens 
inzien (zoals huurovereenkomst, betalingsverloop, correspondentie) en een reparatieverzoek 
inplannen. Vanuit klanttevredenheidsonderzoeken is gebleken dat onze huurders een klantportaal en 
een moderne website als toegevoegde waarde zien.  
Intranet (WOBi) 
Ons nieuwe intranet (WOBi) is medio 2021 live gegaan. WOBi draagt bij aan de interne onderlinge 
verbinding tussen collega’s en de digitale samenwerking. Intern wordt veel gebruik gemaakt van deze 
applicatie. Er wordt veel informatie gedeeld en gelezen op WOBi. Dit bevordert de verbinding en het 
delen (van successen) met elkaar. 
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Datamanagement 
Zo zijn met betrekking tot datamanagement stappen gezet in bewustwording. In dit langer lopende 
project worden onze medewerkers op gestructureerde wijze bewust gemaakt van hun rol in en het 
belang van goede datakwaliteit. Hiertoe is in 2021 onze aanpak met betrekking tot datamanagement 
herijkt en zal dit een vervolg krijgen in 2022 en 2023. 

Microsoft365  
In 2021 zijn voorbereidingen getroffen voor de uitrol en adoptie van Microsoft365. Hierbij is 
nadrukkelijk aandacht voor het opstellen en uitvoeren van een goed verander-, communicatie- en 
adoptieplan en wordt nadere invulling gegeven aan de (governance)structuur en de digitale werkplek. 
De implementatie van MS365 wordt afgestemd op de behoeften en verwachtingen van de organisatie. 
Zo is aansluiting gezocht met de projectgroep intranet/WOBi om elkaar te versterken. Dit maakt de 
adoptie van de nieuwe werkwijze die MS365 met zich meebrengt eenvoudiger. 

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.   

Figuur 6: Organisatiestructuur van woonbedrijf ieder1 

¹ De Bestuurssecretaris en Concern Controller hebben op grond van artikel 20 van het RvC reglement 

een vertrouwelijke functie en kunnen uit dien hoofde direct en rechtstreeks aan de voorzitter van de RvC rapporteren. 
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1.4.4 Juridische structuur 

De juridische structuur ziet er ultimo 2021 als volgt uit: 

Figuur 7: 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.  

Tabel 24: Deelnemingen woonbedrijf ieder1 (bedragen x € 1.000) 

* Stichting Woonwagenbeheer Deventer betreft geen deelneming, maar een gelieerde entiteit en is derhalve niet opgenomen in
bovenstaande tabel.

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 25: 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. 
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Aandeelhouders

Wonen Boven Winkels 
vastgoedfonds Stedendriehoek BV

Vastgoed 
exploitatie 
projectontwikkeling

20.000  
(geplaatst 
19.995)

Nee 39.697 45.999 1.971 100% nvt woonbedrijf ieder1
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Tabel 26: Nevenfuncties 

* 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. 

Voor 2021 heeft de bestuurder het volgende aantal PE-punten behaald: 

Tabel 27: Behaalde PE-punten bestuurder 

Naam bestuurder 
PE punten 

in 2021 
PE punten 

2019 t/m 2021 

Ir. J. Hofman MBA 21 148,5 

Bezoldiging 
Mevrouw Hofman is geheel 2021 in dienst geweest. Haar bruto-jaarsalaris bedroeg € 161.346 
inclusief 8% vakantietoeslag en belaste kilometervergoeding. De pensioenbijdrage 
(werkgeversgedeelte) bedroeg € 18.281. Op WNT2-grondslag was haar totale bezoldiging € 179.627. 
Dit is beneden de maximale WNT-norm. 

1.4.6 Medewerkerstevredenheid 

MTO 
In november 2021 is door Effectory het medewerker tevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd.  De 
respons was 87,1% (2020: 90,1%). Hierop scoren wij hoger dan de benchmark woningcorporaties 
(81,9%). Het eindcijfer voor de tevredenheid in 2021 komt uit op een mooie 7,6 (2020: 7,8). De score 
op tevredenheid 7,6 is 2 tienden onder de benchmark woningcorporaties in 2021 (7,8).  Het MTO laat 
op onderdelen een lichte daling zien ten opzichte van de uitkomsten van 2020. Op het thema 
bevlogenheid wordt een 7,9 gescoord en op betrokkenheid 7,8. De top drie trotspunten zijn 
samenwerking binnen het eigen team, werkplezier en klantgericht werken. 

Tabel 28: Behaalde resultaten op aandachtsgebied medewerkers 

Prestatie-indicatoren Medewerkersresultaten Eenheid 
Resultaat 

2021 
Resultaat 

2020 

Medewerkers zijn tevreden over werken bij woonbedrijf ieder1 Cijfer 7,6 7,8 
Ziekteverzuim % 4,96 4,63 
Doorstroming % 8,87 7,73 

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

Lid Algemeen Bestuur Aedes Ja nov-15 nov-23
Woonbedrijf ieder1 ontvangt een 
vergoeding van +/- € 22.000

1 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

Vice-voorzitter Woonkeus 
Stedendriehoek

Ja jun-21 - Onbezoldigd
Halve dag per 
maand

Valt onder vergoeding lid 
Algemeen Bestuur Aedes

Halve dag per 
maand

Ir. J. Hofman MBA

Voorzitter Auditcommissie Aedes Ja apr-17 nov-23
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Verzuim 
Het ziekteverzuim komt in het jaar 2021 uit op 4,96%. Dit is een lichte stijging (0,33%) ten opzichte 
van 2020. Bij zowel kort, middellang als lang verzuim is een stijging te zien. 

Tabel 29: Ziekteverzuim 

Verzuim 2021 2020 
Lang verzuim 3,15% 3,06% 
Middellang verzuim 1,29% 1,21% 
Kort verzuim 0,52% 0,36% 
Totaal verzuim 4,96% 4,63% 

Onze medewerkers worden op dit moment op veel vlakken uitgedaagd. Het aantal agressie-
gerelateerde incidenten en persoonlijke bedreigingen neemt toe. Er wordt extra ingezet op de 
veiligheid van onze medewerkers door beveiliging en persoonsalarmering. Ook wordt een 
toenemende werkdruk ervaren door de complexiteit van (overlast)casussen. Daarnaast vragen we 
inzet op de verdere organisatieontwikkeling en digitale dienstverlening. Deze ontwikkelingen leiden 
ertoe dat er op meerdere niveaus aandacht is voor (de dialoog over) werkdruk, veiligheid en de 
(gewenste) ontwikkeling van medewerkers. 

Ook hebben wij ons 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 2021 blijvend aandacht besteed aan de werkbeleving, frequent verzuim en inzetbaarheid. 
Daarnaast is preventie verricht door bijvoorbeeld de inzet van specialisten zoals een ergonoom, 
bedrijfsmaatschappelijk werker en coaching en is er aandacht voor duurzame inzetbaarheid. 

Aantal medewerkers en doorstroming 

Tabel 30: Aantal fte's (ultimo jaar) 

Fte’s 2021 2020 

Fte’s in vaste dienst  163,31  169,90 

Fte’s tijdelijk in dienst  18,97  15,10 

Fte’s inhuur  13,76  9,90 

Totaal fte’s bezetting  196,04  194,90 

Totaal fte’s begroot  191,91  191,91 

Tabel 31: Aantal medewerkers 

Aantal medewerkers 2021 2020 

Aantal nieuwe medewerkers 23 11 

Aantal medewerkers uit dienst 27 16 

Aantal medewerkers doorgestroomd 18 11 

Aantal medewerkers in dienst einde jaar 199 203 

In 2021 heeft woonbedrijf ieder1 23 nieuwe medewerkers welkom geheten en van 27 medewerkers 
afscheid genomen. De gerealiseerde uitstroom is 13,6% (als gevolg van opzegging, (on)vrijwillig 
vertrek, pensioen en afloop tijdelijke contracten). 

Dankzij de mobiliteit en 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 18 medewerkers zijn intern kansen ontstaan voor doorstroming naar een andere rol. In 
2021 waren er 12 stagiairs en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam bij woonbedrijf 
ieder1. Het ging om 10 stageplekken en 2 maatschappelijke werkplekken. 
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1.4.7 Medezeggenschap Werknemers 

Ondernemingsraad 
In 2021 hebben 8 vergaderingen plaatsgevonden van de Ondernemingsraad en heeft een Heisessie 
plaatsgevonden. Tijdens deze overleggen van de Ondernemingsraad met de directeur-bestuurder is 
o.a. gesproken over de volgende onderwerpen: Stand van zaken in de organisatie, het rapport over de
professionalisering van de vastgoedorganisatie, stand van zaken Collectieve Arbeidsovereenkomst
(CAO), het benoemen van nieuwe vertrouwenspersonen, Strategisch Personeelsbeleid,
kantoorhuisvesting Zutphen, de bedrijfsrapportages, resultaten ondernemingswelbevinden, werkdruk,
strategische keuzes 2022,de stand van zaken Coronabeleid en de terugkeer naar kantoor. In 2021
heeft een Heisessie over het thema Teamgericht werken plaatsgevonden.

In 2021 heeft de OR instemming verleend en/of positief geadviseerd op: 

• Instemmingsbesluit OR verplichte collectieve vrije dagen 2022;
• Verlenging Ondernemingsplan 2018-2022 naar 2018-2023;
• Regeling Functiegebonden middelen;
• Werving nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen;
• Nieuw beoordelingssysteem Dialog.

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 investeringen in woningverbetering ligt de nadruk bij deze doelstelling op 
duurzaamheid en de kwaliteit van de leefomgeving. 

1.5.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid 

Woningen en projecten 
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 woningverbeteringen 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).  

In 2021 hebben de inspanningen gericht op verduurzaming (renovatie en onderhoud) geleid tot een 
Energie-Index van 1,52 (gemiddeld label C) per 31 december 2021. 

Bij alle vastgoedprojecten wordt er steeds meer gekeken naar het gepast verlengen van de termijn 
van instandhouding, maar ook naar circulaire producten. Dit geldt zowel voor de bouwcomponenten 
van een woning als voor de installatie. Op het gebied van installaties zijn recentelijk pilots opgestart 
met hoog temperatuur warmte installaties.  De pilots kunnen ons in 2022 keuzemogelijkheden geven 
om ons bezit verder te verduurzamen. Voorzichtig zetten wij stappen op het terrein van circulariteit. In 
de afgelopen 2 jaar werden bij de vastgoedprojecten buiten gebruik gestelde deuren en kozijnen aan 
een circulaire verwerker aangeboden. In het komende jaar start er in Oranjekwartier een 
vastgoedproject waarbij fors meer uit circulariteit betrokken bouwelementen worden gebruikt. 
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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. 

Huisvesting (kantoren) 
Medio 2021 is het kantoorpand aan de Overstichtlaan opgeleverd, na een zeer grondige renovatie. 
De eerste gebruikerservaringen zijn positief. Het uitgerolde kantoorconcept ondersteunt de gewenste 
gastvrijheid richting onze huurders, geeft veel mogelijkheden om te ontmoeten, verbinden en samen 
te werken. Daarnaast wordt het klimaat gemiddeld genomen als positief ervaren. In 2022 zal een 
evaluatie plaatsvinden van het nieuwe huisvestingconcept. De uitkomsten hiervan kunnen 
meegenomen worden ten behoeve van het uit te voeren project in Zutphen. 

De verkoop van ons pand aan de Piet Heinstraat in Zutphen is in 2021 niet gelukt. Inmiddels is gestart 
met het uitwerken van een plan om deze locatie te verbouwen tot een moderne ontmoetings- en 
werkplek voor onze huurders en medewerkers.  

In de laatste maanden van 2021 is de locatie aan de Roermondstraat opgeruimd en leeggehaald en is 
het team uitvoering verhuisd naar de hoofdlocatie aan de Overstichtlaan. Qua planning is dit zeer 
strak verlopen en keurig op tijd afgerond. De collega’s van team uitvoering zijn van harte welkom 
geheten aan de Overstichtlaan. 

Wagenpark  
In 2021 is een vervolg gegeven aan het verduurzamen van ons wagenpark. Er zijn in dit jaar 4 
elektrische personenauto’s in gebruik genomen en 5 elektrische bussen besteld. Deze worden in 2022 
in gebruik genomen. Met de ervaringen die we met deze bussen opdoen bepalen we onze 
vervolgstappen om de nog resterende gewone brandstofauto’s te vervangen voor elektrische 
varianten. Hiermee hebben we in 2021 een mooie volgende stap gezet in het verduurzamen van het 
wagenpark en het reduceren van onze CO2 uitstoot. 

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 
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 
2021 heeft de gemeente Deventer de ambitie uitgesproken om fors te willen groeien met circa 11.000 
woningen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in 7.000 woningen autonome groei en een ambitie van 
4.000 woningen voor specifieke doelgroepen. In 2021 is in opdracht van de Deventer corporaties en 
de gemeente Deventer een woononderzoek uitgevoerd. De uitkomsten van het rapport laat zien waar, 
op welke plek, voor wie en in welke prijscategorie er welke woonbehoefte is. De uitkomst is één van 
de bouwstenen voor de gemeente en haar stakeholders om tot realisatie van de groeidoelstelling te 
komen. 

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.  

De prestatieafspraken voor 2022 zijn gemaakt tussen de gemeente, Rentree, De Marken, DUWO en 
woonbedrijf ieder1. Door de huurdersorganisaties van de Deventer corporaties is hierin extra 

Inhoudsopgave



woonbedrijf ieder1 – Jaarverslag 2021 38 

aandacht gevraagd voor de thema’s aanpak verduurzaming van Deventer en de inzet van buurthuizen 
als instrument ter verbetering van leefbare buurten en wijken. 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 duurzame, gevarieerde wijken met een goede 
balans tussen weerbare en meer kwetsbare bewoners. Corporaties en gemeente trekken hierbij 
gezamenlijk op. Op het gebied van leefbaarheid maken we samen afspraken om de overlast in wijken 
terug te dringen en huurachterstanden en vereenzaming te voorkomen. Tevens werken we samen om 
het openbare groen te verzorgen waardoor onze wijken en buurten er verzorgd bij staan.  

Met de samenwerkingspartners is het in 2022 gelukt om een subsidie van 5 miljoen te verkrijgen om 
van Helbergen de eerste aardgasvrije buurt te maken in Zutphen. Hiervoor is een Letter of Intent 
opgesteld met de gemeente Zutphen, Rijkswaterstaat, Liander, Firan, Zutphen Energie en het 
Waterschap Rijn en IJssel. Onze ambitie is een duurzaam en robuust warmtenet realiseren waarmee 
we de CO2-uitstoot verminderen en tegelijkertijd de energierekening op langer termijn betaalbaar 
houden. 

1.5.3 Participatie Huurders 

Er is op diverse manieren overleg gevoerd ten behoeve van de participatie van huurders. Als gevolg 
van de Corona maatregelen vonden deze overleggen vaak digitaal plaats. De overleggen met 
bewonerscommissies en Huurders BIJ1 gingen veelal via Teams. Bij de jaarlijkse bijeenkomst met alle 
huurdersbelangenorganisaties uit de Stedendriehoek is er gekozen voor een live uitzending via een 
website. Hierbij kon er op stellingen gereageerd worden via de mobiele telefoon waardoor het een 
interactief geheel is geworden. In de navolgende paragrafen maakt het Bestuur zichtbaar hoe de 
huurdersparticipatie en de afstemming met overige belangenhouders invulling heeft gekregen op 
organisatieniveau. 

Bewonerscommissies 
2021 was net als 2020 in veel opzichten een ander jaar dan voorgaande 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 een combinatie van soms 
live, telefonisch of via videobellen. 

Samenwerkingsovereenkomst bewonerscommissies 
Samen met onze huurdersvertegenwoordiging HuurdersBIJ1 is een samenwerkingsovereenkomst 
opgesteld voor de samenwerking tussen woonbedrijf ieder1 en bewonerscommissies. Ondanks de 
beperkingen van de Corona maatregelen zijn we in staat geweest om met bijna alle 
bewonerscommissies overeenstemming te hebben over de hernieuwde 
samenwerkingsovereenkomst. De nieuwe afspraken geven bewonerscommissies meer slagkracht. 

Medezeggenschap Huurders - Huurdersvertegenwoordiging 
Als gevolg van de coronacrisis was het nagenoeg niet mogelijk om fysiek bij elkaar te komen.  
In 2021 hebben zeven overlegvergaderingen plaatsgevonden, waarvan twee live. 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. Verder zijn aan de orde gekomen de klantvisie, niet-
DAEB beleid, actie agenda Wonen, notitie middeninkomens en niet-DAEB strategie en 
energiearmoede. 
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HuurdersBIJ1 heeft in het verslagjaar ondersteunende zienswijzen afgegeven over: 

• Benoeming huurderscommissaris;
• Bevordering doorstroming senioren;
• Huurbeleid 2021-2025;
• Inkomensgrenzen 2022;
• Leefbaarheidsbeleid;
• Raamwerk sociaal plan.

Huurdersparticipatie 
In 2021 zijn wij samen met HuurdersBIJ1 gestart met de ontwikkeling van een digitaal huurderspanel. 
Door middel van een digitaal huurderspanel kan een grote groep huurders in één keer om een mening 
gevraagd worden over een bepaald onderwerp. Dit is zowel in het belang van HuurdersBIJ1 als van 
woonbedrijf ieder1, omdat wij allebei de huurdersparticipatie verder willen versterken. 
In plaats van denken voor de huurders is het onze ambitie om in toenemende mate de huurders te 
betrekken bij ons werk. Wij zijn ervan overtuigd dat hierdoor de besluitvorming verbetert en het beleid, 
voor zover mogelijk, kan worden afgestemd op wensen van de huurders. HuurdersBIJ1 wil de huidige 
(en ook toekomstige) huurders “opzoeken” en tevens haar bekendheid bij de huurders vergroten. 
HuurdersBIJ1 is beter in staat de belangen van alle huurders van woonbedrijf ieder1 te behartigen als 
er meer duidelijkheid bestaat over de wensen van de huurders. 
Door middel van een digitaal huurderspanel kan een grote groep huurders in één keer om een mening 
gevraagd worden over een bepaald onderwerp. Dit is zowel in het belang van HuurdersBIJ1 als van 
woonbedrijf ieder1. 

Eind 2021 is gestart met de ledenwerving. Verwacht wordt in het eerste kwartaal van 2022 de eerste 
enquête te kunnen versturen.  

Het in 2020 ontwikkelde communicatieproject klaar voor morgen wordt inmiddels breed toegepast. Het 
heeft geresulteerd in een eenduidige en verbeterde communicatie naar onze huurder in 
woningverbeteringstrajecten. Door deze aanpak zijn we in staat de huurder in een eerder stadium 
mee te nemen in onze projecten wat ten goede komt aan de participatie. 

1.5.4 Leefbaarheid 

Overlastcasussen 

Tabel 32: Overlastcasussen 2021 

Overlastcasussen Zutphen Deventer 

Openstaand begin jaar 168 126 
Nieuw 79 123 
Afgerond -173 -123
Openstaand einde jaar 74 126 

In Zutphen is, mede door een administratieve inhaalslag, een groot aantal casussen afgerond in 2021. 

Er is een goede samenwerking en afstemming met de gemeentes in beide steden. In Zutphen zijn in 
2021 vier huurwoningen gesloten vanuit de bevoegdheid van de gemeente om zo (drugs)overlast in 
de wijken aan te pakken. In Deventer zijn drie huurwoningen gesloten vanuit de bevoegdheid van de 
gemeente. 
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Het aanpakken van extreme woonoverlast en grenzen stellen aan agressief gedrag tegen 
medewerkers van woonbedrijf ieder1, heeft ertoe geleid dat er in de kantoorpanden extra inzet op 
beveiliging nodig was in zowel Zutphen als Deventer. 

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 2021 gecontinueerd en blijkt succesvol door de brede samenwerking en het delen van kennis. 

Gedragsaanwijzingen 
In zowel Deventer als Zutphen worden er gedragsaanwijzingen opgesteld bij huurders, ter voorkoming 
van een ontruiming of als ‘nieuwe kans’ contract. In Deventer is er een verdubbeling in het aantal 
gestarte gedragsaanwijzingen. Naar verhouding worden er in Deventer minder gedragsaanwijzingen 
gestart dan in Zutphen, dit komt omdat er in Deventer ook gebruik wordt gemaakt van de 
omklapconstructie bij uitstroom beschermd wonen. 

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. In 2021 zijn er 13 aanmeldingen gedaan voor bijzondere bemiddeling. Wij hebben 6 
personen geplaatst in woningen van woonbedrijf ieder1 (2020: 8). 

Opstapregeling Zutphen 
In Zutphen zijn afspraken vastgelegd in het Opstapprotocol over mensen die uit een intramurale 
zorginstelling of detentie uitstromen. Zij komen, met een gedragsaanwijzing, in aanmerking voor een 
huurovereenkomst van woonbedrijf ieder1. In 2021 zijn er 9 kandidaten vanuit die regeling direct 
bemiddeld naar zelfstandige woningen van woonbedrijf ieder1. 

Cliëntenoverleg het Vangnet en het Bijzonder Zorgteam  
Woonbedrijf ieder1 heeft ook in 2021 een signalerende 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 aan een effectieve en snelle toewijzing 
naar zorg en hulpverlening bij constatering van probleemsituaties (verslaving, vervuiling en 
psychiatrische problematiek). 

Activiteiten in de wijk  
In 2021 zijn weinig wijkgerichte activiteiten georganiseerd. Door de coronamaatregelen was het veelal 
niet mogelijk om bewoners bij elkaar te laten komen. 

Daar waar mogelijk hebben wij de bewoners opgezocht. Zo is in verschillende wijken de jaarlijkse 
burendag gevierd, waar woonbedrijf ieder1 graag bij aansluit. Daarnaast hebben wij in verschillende 
buurten groot onderhoud uitgevoerd. Om bewoners te bedanken voor hun medewerking en stil te 
staan bij het resultaat, hebben wij dit samen met de bewoners gevierd met bijvoorbeeld een snack of 
een smoothie.  

In Deventer is er in samenwerking met de andere corporaties (De Marken, Rentree), Eigen Bouw, de 
huurdersorganisaties, netwerkorganisaties uit de wijk en de gemeente Deventer een themadag over 
‘verrommeling’ van de buitenruimte georganiseerd. Ter voorbereiding is een film van Deventer 
gemaakt die de huidige staat van Deventer weergeeft. Aan de hand van de beelden is een dialoog 
gevoerd tussen partijen. De opbrengst van de dialoog wordt verder uitgewerkt naar een praktische 
aanpak die start in 2022. 
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Buurtbemiddeling 
Er kwamen opvallend meer melders op eigen initiatief naar Buurtbemiddeling Deventer. Het eerste 
halfjaar is het aantal meldingen via ieder1 flink gestegen. In Deventer heeft de samenwerking met 
Buurtbemiddeling ertoe geleid dat er 39 aanmeldingen zijn geweest in 2021, hiervan zijn er 34 
afgesloten. In totaal zijn er 28 succesvol afgesloten, een percentage van 82%. 

In Zutphen is 2021 een druk en succesvol jaar geweest in samenwerking met Buurtbemiddeling. Er 
zijn 137 aanmeldingen geweest, waarvan er 128 zijn afgesloten. Hiervan zijn er 93 succesvol 
afgesloten, een percentage van 73%. Per 31 december waren er nog 9 casussen in behandeling.    

Schuldhulpverlening Budget Advies Deventer (BAD) 
Gemeente Deventer heeft samen met de woningcorporaties Rentree, De Marken en woonbedrijf 
ieder1 een convenant schuldhulpverlening. Dit convenant is al actief sinds 2013. Het doel van het 
convenant is huurders met schuldproblematiek snel hulp te bieden bij problematische schulden. Op 
deze manier wordt o.a. het aantal ontruimingen op basis van huurachterstanden teruggedrongen. In 
2021 is deze samenwerking succesvol gecontinueerd. 

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. 

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 € 45.000 voor het Wensfonds beschikbaar. Verdeeld over Deventer 
en Zutphen zijn er in 2021 vanuit het Wensfonds 37 wensen gehonoreerd (ten opzichte van 48 
gehonoreerde wensen in 2020). 

Kosten leefbaarheid 

Tabel 33: Kosten leefbaarheid (bedragen x € 1.000) 

Leefbaarheid 
Realisatie 

2021 
Realisatie 

2020 

Beheermaatregelen en leefbaarheid 488 366 
Huurdersvereniging/huurdersplatform 67 67 
Bewonersparticipatie 31 65 
Buurtbemiddeling 101 98 
Huismeesters/buurtconciërges 181 217 
Overig/uren leefbaarheid 932 895 
Totaal leefbaarheid 1.800 1.707 
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Deel B Verslag van de Raad 
van Commissarissen  
Inleiding 
Het jaar 2021 is het tweede corona-jaar geworden. Nadat in de loop van het jaar een versoepeling 
leek in te treden eindigde 2021 helaas opnieuw in een lockdown. Ook in 2021 is veel werk verzet om 
de dienstverlening, ondanks de coronacrisis, op een 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.  

Zowel in bewonerscommunicatie als voorspelbaarheid van kasstromen zijn verbeterslagen gemaakt. 
Door krapte op de bouwmarkt en vertraagde vergunningverlening is ongeveer 30% van de 
renovatieopgave later in productie genomen waardoor de oplevering pas volgend jaar plaatsvindt. De 
Raad van Commissarissen is trots op de bijdrage die de organisatie heeft kunnen leveren in het 
verduurzamen van een aantal woningen en het hiermee reduceren van de energielasten van de 
betreffende huurders.   

Ondanks de coronacrisis zijn 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. Meer dan ooit staat de huurder centraal in het beleid en de uitvoering. 
Vanwege de Corona-omstandigheden heeft de Raad van Commissarissen ingestemd met het verzoek 
de looptijd van het Ondernemingsplan “Dicht bij huis” te verlengen tot en met 2023.   

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 2021 ten opzichte van 2020 
met 0,3 punt gestegen van 7,5 naar 7,8. Hiermee kan geconstateerd worden dat de aanpassingen in 
de dienstverlening, door de corona-maatregelen, in 2021 goed konden worden opgevangen. We 
zullen moeten afwachten hoe lang de coronacrisis zich in Nederland verder zal ontwikkelen en 
wanneer deze onder controle zal zijn.  

Ook in 2021 was er zorg 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. In 
het jaarlijkse overleg met de gemeentebesturen van Zutphen en Deventer is hier aandacht aan 
besteed. Tijdens een gezamenlijke fietstocht zijn de stedelijke uitdagingen in de praktijk verkend en 
besproken.  

De Raad constateert dat de samenwerking tussen de organisatie en huurdersvertegenwoordiging 
HuurdersBij1 het afgelopen jaar sterk is verbeterd. De Raad acht de samenwerking met de formele 
huurdersvertegenwoordiging van groot belang. In het jaarlijks overleg tussen de 
huurderscommissarissen het bestuur van HuurdersBij1 is het afgelopen jaar geëvalueerd en is 
vooruitgekeken. De Raad is verheugd dat HuurdersBij1 met vertrouwen (terug)kijkt naar de 
samenwerking met woonbedrijf ieder1.  

De Raad heeft met waardering kennisgenomen van de opvolging en de realisatie van de adviezen en 
aanbevelingen van het in 2020 uitgebrachte rapport Brink met betrekking tot de verdere 
professionalisering van de project- en vastgoedorganisatie van woonbedrijf ieder1. De implementatie 
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van de genoemde aanbevelingen zullen eraan bijdragen om de majeure vastgoedopgave in de 
komende jaren te realiseren. 

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. De maatschappelijke visitatie 2018-2021 die in 2022 zal 
plaatsvinden is inmiddels voorbereid en in gang gezet. 

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 8: Toezichtkader en toetsingskader (zie ook www.ieder1.nl) 
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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 
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 in 2021 toegepast. In 2021 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 2021 door de 
coronamaatregelen niet altijd mogelijk. In de Vooruitblik hieronder wordt nader ingegaan op de 
gevolgen van de invoering van de nieuwe Woningwet per 1 januari 2022 voor woonbedrijf ieder1. 

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.  
De Raad van Commissarissen besprak de procedures voor de aanwerving van nieuwe 
commissarissen en de voorzitter van de Raad van Commissarissen en stelde hiervoor profielschetsen 
vast. 

In 2021 is de samenstelling van de Raad veranderd. De heer A.J. Krikke is op 8 maart 2021 
toegetreden tot de Raad van Commissarissen en maakt vanaf die datum ook deel uit van de 
auditcommissie.  

Mevrouw J.H. Abbring is per 1 juni 2021 teruggetreden als lid van de Raad, omdat zij op die datum 
werd benoemd als bestuurder van een collega-corporatie. Vanaf dit datum is mevrouw A. Gülhan 
benoemd tot voorzitter van de commissie volkshuisvesting. De heer H.P.B. Lodewijks heeft de 
vacante positie in de commissie volkshuisvesting in 2021 waargenomen.   
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.   
Een aantal commissarissen is 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 34: Raad van Commissarissen woonbedrijf ieder1 – samenstelling en rooster van aftreden 

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 2021 hebben 
de toezichthouders het volgende aantal PE-punten behaald: 

Tabel 35: Behaalde PE-punten toezichthouders 

Naam 
PE punten 

in 2021 
PE punten 

in 2020 

Drs. P.F.M. Jägers 7 5 
Mr. J.H. Abbring  3 13 
Dr. H.P.B. Lodewijks 8 5 
Drs. J.M. Ester 20 29 
A. Gülhan MSc 10 5 
Drs. Ing. A.J. Krikke 24 -- 

Bezoldiging Raad van Commissarissen  
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 

Naam Functie
Herkies-
baar

Uiterlijk 
aftredend

Hoofdfunctie (per 01-01-2020) Nevenfuncties 

- Voorzitter adviescommissie onderzoek Radboud Universiteit 
handelen gemeente Zutphen inzake Joods vastgoed ten tijde 
van en na WOII
- Lid Commissie Toezicht Arrestantenzorg Oost-Nederland

- Voorzitter Raad van Commissarissen Reggewoon, tevens lid
remuneratiecommissie
- Voorzitter Raad van Toezicht Zorgbelang Inclusief, tevens
voorzitter remuneratiecommissie
- Lid Gilderaad Gelderse Schuttersfederatie

- Voorzitter Raad van Commissarissen Veenendaalse
Woningstichting, tevens lid remuneratiecommissie
- Supervisory board van de Stichting Woekerrente

- Commissaris van Waterland BV (Passengers terminal
Amsterdam)

- Programmamanager Hoge
School Arnhem Nijmegen

- Lid Raad van Commissarissen Woningbelang

- Eigenaar 2Grit Advies - 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

- 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

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

- 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
-  Vrijwilliger Voedselbank Den Haag

-  Lid Raad van Toezicht Moviera

-  Lid Stichtingsbestuur Stem op een Vrouw

* is per 1juni 2021 afgetreden 

** is per 8 maart 2021 benoemd tot lid Raad van Commissarissen

*** zijn per 1 februari 2022 benoemd tot voorzitter c.q. lid Raad van Commissarissen

Drs. K.A.E. van den Hul *** Lid 2026 1-2-2030 - Zelfstandig adviseur

- Lid Bestuur Nederlandse
Vereniging van Toezichthouders
in Zorg en Welzijn

Drs. Ing. A.J. Krikke** Lid 2025 8-3-2029 - Eigenaar 4THECITY

Mr. J.H. Abbring * Lid -- 13-2-2022

Drs. J.M. Ester Lid -- 26-5-2023

Drs. P.F.M. Jägers Voorzitter -- 13-2-2022

Drs. H.B.I. de Lange *** Voorzitter 2026 1-2-2030 --
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van de commissarissen de in 2015 ingevoerde VTW-beroepsregel “, 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 vicevoorzitter 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 5 keer vergaderd. Onderwerpen van de bijeenkomsten
waren;

• De jaarlijkse prestatieafspraken met de bestuurder en de realisatie daarvan;
• Kwartaalrapportages, jaarplan en begroting 2022;
• 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;
• Afscheid mevrouw Abbring en werving nieuw lid Raad van Commissarissen;
• Het bespreken van het stakeholdersbeleid;
• Het bespreken van de resultaten van het MTO (medewerkers tevredenheid onderzoek);
• Het voorbereiden van de permanente educatie met als thema ‘Treasury’;
• 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.

Auditcommissie  
De Auditcommissie bestaat uit de Raad van Commissarissen-leden mevrouw Ester (voorzitter 
Auditcommissie en de heer Krikke. De heer Lodewijks heeft ad interim deelgenomen aan de 
auditcommissie in de eerste twee maanden van 2021. 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 5 keer bijeengekomen, waarvan eenmaal in aanwezigheid 
van de externe accountant. Onderwerpen van de bijeenkomsten waren:  

• De jaarrekening 2020, rapport van bevindingen van de externe accountant bij de jaarrekening;
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• De jaarrekening 2020 WBWD BV, rapport van bevindingen van de externe accountant bij de
jaarrekening;

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

Commissie Volkshuisvesting 
De commissie Volkshuisvesting bestond tot 1 juni uit de Raad van Commissarissen-leden mevrouw 
Abbring (voorzitter commissie Volkshuisvesting) en mevrouw Gülhan (lid van de commissie 
Volkshuisvesting). Na het terugtreden van mevrouw Abbring wegens een functie elders, bestaat de 
commissie volkshuisvesting uit mevrouw Gülhan als voorzitter en de heer Lodewijks als ad interim. 
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 2020;
• Het jaarverslag van Woonkeus Stedendriehoek 2020;
• Het jaarverslag van de Klachtencommissie/ verslag klachten 2020;
• Vastgoedinvesteringen > € 3,0 miljoen;
• De strategische keuzes voor het jaar 2022;
• Het jaarplan en de begroting 2022;
• 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;
• Leefbaarometer;
• Prestatieafspraken gemeenten Deventer en Zutphen;
• Kwartaalrapportages;
• Resultaten Aedes-benchmark en klanttevredenheidsonderzoek.
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Toezicht 

Reguliere vergaderingen 
In 2021 kwam de Raad van Commissarissen zes keer in reguliere vergaderingen bijeen, in 
aanwezigheid van het bestuur. In deze reguliere vergaderingen kwamen onder meer aan de orde: 

• Kwartaalrapportages;
• De jaarrekening 2020 en het jaarverslag 2020, met inbegrip van het volkshuisvestingsverslag;
• * Jaarstukken WBWD BV;
• De Managementletter 2020;
• Strategische keuzes voor het jaar 2021;
• Jaarplan en begroting 2022;
• Treasuryjaarplan 2022;
• Control visie, Voortgang Control plan 2021 en Control plan 2022;
• Risicomanagement + risicokaart;
• Resultaten medewerkerstevredenheidsonderzoek;
• Resultaten Aedes-benchmark en klanttevredenheidsonderzoek;
• Jaarverslag KLAC / Klachtencommissie/ rapportage klachten 2020;
• 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 project- en vastgoedorganisatie’;
• Resultaten onafhankelijk onderzoek Deventerwegkwartier;
• Voortgang versterken huurdersparticipatie;
• Huuraanpassingen 2021;
• 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 2021 (Dit werd doorgeschoven naar het eerste kwartaal 2022).

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. 

Themabijeenkomsten 
Op 4 juni 2021 heeft een themadag plaatsgehad. Deze bestond uit een bezoek van de leden van de 
Raad van Commissarissen per fiets aan de locaties van woonbedrijf ieder1 te Deventer. Verder 
werden in het bijzonder het Ondernemingsplan 2018-2022 Dicht bij huis en de Strategische keuzes 
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2022 besproken. Op 8 oktober vond een studiemiddag plaats waar met name het treasurybeleid, de 
financiering en de liquiditeit de aandacht hadden. 

Zelfevaluatie 
In 2021 heeft geen zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen plaatsgevonden. Deze zal in het 
eerste kwartaal van 2022 plaatsvinden. De Raad van Commissarissen hecht aan eraan elkaar tijdens 
een zelf-evaluatie live te ontmoeten. Dat was wegens de lockdown in december niet mogelijk.  

Overleg met huurders 
Op 23 september 2021 heeft een overleg plaatsgevonden tussen een delegatie van de Raad van 
Commissarissen en HuurdersbIJ1. De RvC is er verheugd over dat deze bijeenkomst plaats heeft 
kunnen vinden. Het overleg vond mede plaats op grond van de op 3 september 2020 getekende 
samenwerkingsovereenkomst tussen woonbedrijf ieder1 en het bestuur van HuurdersBIJ1. 
Huurdersbij1 was tevens nauw betrokken bij de selectie van de nieuwe commissaris voorgedragen 
door de huurders. 

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 10 mei en 6 december 2021 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 4 oktober 2021 
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. 

Tot slot 

Vooruitblik 
Naast het toezien op de realisatie van de duurzaamheidsambities door forse energierenovaties en het 
versterken van de huurdersvertegenwoordiging, zal 2022 in het teken staan van het vasthouden en 
het verder verbeteren van de klanttevredenheid, het voorzetten van de organisatieontwikkeling 
(cultuur en leiderschap) en het opstarten van een nieuwe ondernemingsplanperiode. .  De 
coronacrisis heeft een grote impact op een deel van onze huurders. Flexwerkers, ondernemers en 
zzp'ers zijn met een (al dan niet tijdelijke) inkomensterugval geconfronteerd. De huidige prijsstijgingen 
van energie en daarmee samenhangende inflatie trekken een nieuwe wissel op onze huurders. 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. Per 1 januari 2022 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Mede 
aan de hand van de Governancecode 2020 en de aanbevelingen van Aedes wordt in het eerste 
kwartaal van 2022 door woonbedrijf ieder1 bekeken of en hoe de Statuten van woonbedrijf ieder1 en 
enkele onderliggende en -gerelateerde stukken hierop het beste kunnen worden aangepast.   

Dankwoord 
De Raad van Commissarissen heeft grote waardering voor de in 2021 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 2021 
(voor resultaatbestemming) 

Tabel 36: Balans (bedragen x € 1.000) 

Balans
ACTIVA Ref.

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa 1.12.1 108 353

Vastgoedbeleggingen 1.12.2

DAEB vastgoed in exploitatie 1.850.445 1.661.517

niet DAEB vastgoed in exploitatie 99.609 93.923

Onroerende zaken Verkocht onder Voorwaarden 6.625 5.418

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 354 0

Totaal vastgoedbeleggingen 1.957.032 1.760.858

Materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken t.d.v. de exploitatie 7.661 5.231

7.661 5.231

Financiële vaste activa 1.12.3

Aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming in 
groepsmaatschappijen 39.697 30.582

Latente belastingvorderingen 4.133 6.920

Overige effecten 225 225

Totaal financiële vaste activa 44.054 37.727

Som van vaste activa 2.008.855 1.804.169

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 1.12.4

Vastgoed bestemd voor de verkoop 1.189 2.642

Overige voorraden 380 479

Totaal voorraden 1.569 3.121

Vorderingen 1.12.5

Huurdebiteuren 668 950

Overheid 0 8

Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 150 150

Latente belastingvorderingen 3.589 2.591

Overige vorderingen 175 171

Overlopende activa 668 251

Totaal vorderingen 5.250 4.121

Liquide middelen 1.12.6 3.748 8.466

Som van vlottende activa 10.568 15.707

TOTAAL VAN ACTIVA 2.019.423 1.819.876

2021 2020
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Vervolg tabel 36: Balans (bedragen x € 1.000) 
Balans

PASSIVA Ref.

EIGEN VERMOGEN 1.12.7

Herwaarderingsreserve 994.404 834.938

Wettelijke en statutaire reserves 13.845 6.466

Overige reserves 362.903 462.696

Resultaat boekjaar 184.256 67.053

Totaal van eigen vermogen 1.555.408 1.371.152

VOORZIENINGEN 1.12.8

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 17.603 8.365

Overige voorzieningen 270 300

Totaal van voorzieningen 17.873 8.665

LANGLOPENDE SCHULDEN 1.12.9

Schulden aan overheid 6.198 6.718

Schulden aan kredietinstellingen 399.016 389.968

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 6.081 5.144
Overige schulden 148 135

Totaal van langlopende schulden 411.444 401.966

KORTLOPENDE SCHULDEN 1.12.10

Schulden aan banken 13.959 16.567

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 6.545 7.931

Schulden ter zake van belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen 3.736 4.275

Overige schulden 252 338

Overlopende passiva 10.207 8.983

Totaal van kortlopende schulden 34.698 38.094

TOTAAL VAN PASSIVA 2.019.423 1.819.876

20202021
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1.2 Winst- en verliesrekening over 2021 

Tabel 37: Winst- en verliesrekening (bedragen x € 1.000) 

Winst- en verliesrekening enkelvoudig (functioneel model) Ref.

Huuropbrengsten 97.891 97.329

Opbrengsten servicecontracten 2.575 2.565

Lasten servicecontracten -2.476 -2.645

Lasten verhuur en beheeractiviteiten -8.221 -9.018

Lasten onderhoudsactiviteiten -33.592 -34.167

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -16.521 -15.704

Totaal van nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille 1.13.1 39.656 38.359

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 6.475 4.534

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -5.747 -3.445

Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 729 1.089

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -33.012 -20.897

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 192.613 66.199

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden 275 130

Totaal van waardeveranderingen vastgoedportefeuille 1.13.3 159.876 45.431

Opbrengsten overige activiteiten 119 112

Totaal van nettoresultaat overige activiteiten 119 112

Overige organisatiekosten -9.774 -2.088

Kosten omtrent leefbaarheid -1.800 -1.707

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten 5 5

Rentelasten en soortgelijke kosten -11.919 -12.391

Totaal van financiële baten en lasten 1.13.4 -11.913 -12.386

TOTAAL VAN RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 176.893 68.812

Belastingen 1.13.5 -1.751 -3.855

Resultaat deelnemingen 1.13.6 9.114 2.096

TOTAAL VAN RESULTAAT NA BELASTINGEN 184.256 67.053

20202021
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1.3 Kasstroomoverzicht over 2021 (directe 
methode)

Tabel 38: Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000) 

Operationele activiteiten Ref.

Ontvangsten:

Huurontvangsten 98.092  97.339  

Vergoedingen 2.639  2.619  

Overige bedrijfsontvangsten 134  116  

Ontvangen interest (uit operationele activiteiten) 5  5  

Renteontvangsten interne lening -  -  

Saldo ingaande kasstromen 100.869  100.079  

Uitgaven:

Erfpacht 28 27 

Betalingen aan werknemers 12.429  12.552  

Onderhoudsuitgaven 1.14.1 26.656  25.055  

Overige bedrijfsuitgaven 15.205  13.606  

Betaalde interest 12.008  12.879  

Renteuitgaven interne lening -  -  

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat 351  104  

Verhuurderheffing 10.358  10.423  

Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden 711  656  

Saldo uitgaande kasstromen 77.747  75.302  

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten 23.122  24.777  

(Des)investeringsactiviteiten
MVA ingaande kasstroom

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden 6.647  4.614  

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa 6.647  4.614  

MVA uitgaande kasstroom

Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden 205  121  

Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden 30.784  20.931  

Aankoop, woon- en niet woongelegenheden 587  7  

Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop -  128  

Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden -  17 

Aankoop grond 764  37 

Investeringen overig 668  102  

Externe kosten bij verkoop 106  74 

Verwerving van materiële vaste activa 33.114  21.417  

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA -26.467 -16.803 

FVA

Ontvangsten verbindingen -  82 

Ontvangsten overig -  533  

Ontvangen aflossing interne lening -  -  

Uitgaven verbindingen -  -  

Uitgaven overig -  257  

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA -  358  

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten -26.467 -16.445 

2020Kasstroomoverzicht 2021 directe methode (x € 1.000) 2021
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Vervolg tabel 38: Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000) 

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. 

In de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving is Richtlijn 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting 
opgenomen die nadere interpretatie geeft aan de in Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 
opgenomen voorschriften met inachtneming van de in artikel 30 van het BTIV aangeduide 

Financieringsactiviteiten
Ingaand

Nieuwe te borgen leningen 4.694  -  

Opgenomen reeds geborgde leningen 1.14.2 10.500  -  

Uitgaand

Aflossing geborgde leningen 16.567  12.454  

Aflossing interne lening -  -  

Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.373 -12.454 

Toename/Afname van geldmiddelen -4.718 -4.122 

Overheveling overtollige middelen niet-DAEB naar DAEB -  -  

Geldmiddelen aan het begin van de periode 8.466  12.588  

Geldmiddelen aan het einde van de periode 3.748  8.466  

Toename (afname) van geldmiddelen -4.718 -4.122 
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uitzonderingen. Richtlijn 645 geeft uitsluitend regels voor sectorspecifieke aangelegenheden. Voor de 
overige aangelegenheden zijn de algemeen geldende richtlijnen van toepassing eveneens met 
inachtneming van de in artikel 30 aangeduide uitzonderingen. 

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 het boekjaar 2021, dat is geëindigd op balansdatum 31 
december 2021. 

Continuïteit  
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

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. 

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. 

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

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

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

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: 31-12-2021), 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.  

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. 
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Beleidswaarde 
DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie voor wat betreft de veronderstellingen ten aanzien van 
het bepalen van de beleidswaarde. De veronderstellingen (onderhoudslasten, streefhuren en 
beheerlasten) die worden gebruikt voor de bepaling van de beleidswaarde sluiten aan op het beleid 
van de toegelaten instelling. De beleidswaarde beoogt inzicht te geven in de verdiencapaciteit van 
haar vastgoed in exploitatie, uitgaande van dit beleid. 

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, alsmede de voor de waardering van de belastingpositie 
gehanteerde prognose van verwachte toekomstige fiscale resultaten.  

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 
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. 

Financiële instrumenten 
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige 
vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, afgeleide financiële 
instrumenten (derivaten), handelsschulden en overige te betalen posten. In de jaarrekening zijn de 
volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: verstrekte leningen en overige 
vorderingen, overige financiële verplichtingen en derivaten. 

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

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

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

Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. 
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Verstrekte leningen en overige vorderingen 
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere 
waardeverminderingsverliezen. De effectieve rente en eventuele bijzondere 
waardeverminderingsverliezen worden direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt. 
Aan- en verkopen van financiële activa die tot de categorie verstrekte leningen en overige vorderingen 
behoren, worden verantwoord op de transactiedatum. 

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

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

1.5.4 Immateriële vaste activa 

Immateriële vaste activa worden in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de 
toekomstige voordelen die dat actief in zich bergt, zullen toekomen aan de toegelaten instelling en de 
kosten van dat actief betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. 

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, 
verminderd met cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. 

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.
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Het vastgoed in exploitatie is onderverdeeld naar DAEB - en niet-DAEB vastgoed in exploitatie. DAEB 
vastgoed in exploitatie betreffen woningen met een gereguleerd huurcontract, het maatschappelijk 
vastgoed en het overige sociale vastgoed. De gereguleerde woningen betreft woningen met een huur 
onder de liberalisatiegrens en alle woningen met een huur daarboven die een gereguleerd contract 
hebben waaronder de woningen die bij aanvang van het huurcontract een huur hadden onder de 
toenmalige liberalisatiegrens. Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerendgoed dat verhuurd wordt 
aan maatschappelijke organisaties, waaronder zorg-, welzijns-, onderwijs- en culturele instellingen en 
dienstverleners conform vermelding in de bijlage 3 en 4 bij artikel 49 van het BTIV en artikel 45 van de 
Woningwet. Niet-DAEB vastgoed in exploitatie betreft het overige vastgoed in exploitatie dat niet 
onder de definitie van DAEB vastgoed in exploitatie valt. 

Waardering bij eerste verwerking 
Vastgoed in exploitatie wordt bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten. Voor zover verkregen subsidies kwalificeren als 
investeringssubsidie worden deze in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van 
de vastgoedbelegging. De verkrijgingsprijs omvat de koopsom en alle direct toe te rekenen uitgaven. 
De direct toe te rekenen uitgaven bevatten tevens, bijvoorbeeld, de juridische advieskosten, 
overdrachtsbelasting en andere transactiekosten. De vervaardigingsprijs omvat de 
aanschaffingskosten van gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, die rechtstreeks aan 
de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Voorts kunnen in de vervaardigingskosten worden 
opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente op schulden over het tijdvak dat aan 
de vervaardiging kan worden toegerekend. 

Waardering na eerste verwerking 
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 verkoopwaarde in 
verhuurde staat. De waardering tegen marktwaarde in verhuurde staat vindt plaats overeenkomstig de 
methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 
2015 (‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2021’). De marktwaarde in verhuurde staat is 
benaderd door de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen te bepalen (discounted 
cashflow 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 

Inhoudsopgave



woonbedrijf ieder1 – Jaarverslag 2021 62 

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. 

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

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

Waardeveranderingen 
De waardeveranderingen in vastgoed in exploitatie volgend uit de mutatie van actuele waarde van het 
vastgoed in exploitatie worden rechtstreeks ten gunste of ten laste van de winst- en verliesrekening in 
de post niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verantwoord in de periode 
waarin de waardeverandering zich voortdoet. 

Herclassificatie vastgoed in exploitatie naar vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen 
exploitatie 
Herclassificatie van vastgoed in exploitatie naar vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen 
exploitatie vindt slechts plaats indien er sprake is van een wijziging van het gebruik of het beleid van 
woonbedrijf ieder1, gestaafd door beëindiging van de duurzame exploitatie van bestaand vastgoed om 
nieuw vastgoed te gaan ontwikkelen en exploiteren.  

Het moment van feitelijke beëindiging van de duurzame exploitatie van het bestaande vastgoed is 
leidend voor het moment van herclassificatie. Indien woonbedrijf ieder1 besluit bestaand vastgoed in 
exploitatie te gaan slopen om nieuw vastgoed te gaan ontwikkelen en exploiteren, blijft het vastgoed 
gewaardeerd en geclassificeerd als vastgoed in exploitatie zolang het vastgoed nog duurzaam wordt 
verhuurd.  

Indien bestaand vastgoed wordt gerenoveerd of ingrijpend wordt verbouwd waarbij geen ontwikkeling 
en vervaardiging van nieuw vastgoed plaatsvindt, blijft de toegelaten instelling het vastgoed 
waarderen en classificeren als vastgoed in exploitatie. 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 woonbedrijf ieder1 gestaafd door de daadwerkelijke 
aanvang van activiteiten ten behoeve van verkoop van vastgoed dat niet meer in exploitatie is. 
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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 de toegelaten instelling 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 de 
toegelaten instelling 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 aan een actief of samenstel van activa (kasstroomgenererende eenheden) toe te rekenen 
toekomstige kasstromen uitgaande van het beleid van de toegelaten instelling. 

De grondslagen voor de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie komen overeen met de 
grondslagen voor de bepaling van de marktwaarde, met uitzondering van: 

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

 Inrekening van de intern bepaalde streefhuur in plaats van de markthuur, vanaf het ingeschatte
moment van (huurders)mutatie. De streefhuur betreft de huur die volgens het beleid van
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 toegelaten instelling en het als onderdeel daarvan vastgestelde
meerjarenonderhoudsprogramma voor het vastgoedbezit, in plaats van (instandhouding- en
mutatie-)onderhoudsnormen in de markt en zoals deze worden verwerkt onder de post lasten
onderhoudsactiviteiten in de winst- en verliesrekening;

 Inrekening van toekomstige beheerlasten in plaats van marktconforme lasten ter zake. Hieronder
worden verstaan de directe en indirecte kosten zoals die worden verwerkt onder de post Lasten
verhuur en beheeractiviteiten en de post Overige directe operationele lasten in de winst- en
verliesrekening verminderd met de verhuurderheffing.

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

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, 
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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. 

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.
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Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 

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

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

Voor zover verkregen subsidies kwalificeren als investeringssubsidie worden deze in mindering 
gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de vastgoedbelegging. 

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

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

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

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

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

Waardeveranderingen 
De afwaardering van de bestede kosten 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. 

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 en de exploitatie 
duurzaam beëindigd is. De verkrijgingsprijs van het vastgoed ten behoeve van de opvolgende 
waardering in het vastgoed in exploitatie vindt plaats tegen de kostprijs van het vastgoed in 
ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie op het moment van de herclassificatie onder aftrek van de 
eventueel gevormde voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen. 
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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 beschikbaar is voor de verhuur. 

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

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

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

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

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

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

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire 
methode op basis van de economische levensduur. Op 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: 

 Bedrijfsgebouwen : 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. 
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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 
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 
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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 
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 

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

Voorraad grond- en ontwikkelposities 
De voorraad grond- en ontwikkelposities worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs en bijkomende 
kosten. Op het moment dat grond- en ontwikkelposities daadwerkelijk in ontwikkeling worden 
genomen vindt overheveling plaats naar vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie of 
vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop 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. 
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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 grondslagen voor de waardering van vorderingen en effecten zijn beschreven onder het hoofd 
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 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 
vastgoedbeleggingen 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. 
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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 
deelneming Wonen Boven Winkels Vastgoedfonds Stedendriehoek 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 

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

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

 waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en
 het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.

Rechten en verplichtingen voortvloeiend uit eenzelfde overeenkomst worden niet in de balans 
opgenomen indien en voor zover noch de 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. 

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

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

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. 
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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 de Definitiefase. 

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 2,96% (2020: 2,94%) als disconteringsvoet gehanteerd. 

1.5.13 Langlopende schulden 

De waardering van langlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële instrumenten.  
Voor de post verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden wordt 
verwezen naar hetgeen onder de post onroerende zaken verkocht onder voorwaarden is opgenomen. 

1.5.14 Kortlopende schulden 

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

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 en vergoedingen ter stimulering van het sluiten van huurovereenkomsten worden 
lineair in de winst- en verliesrekening opgenomen op basis van de duur van de huurovereenkomst.  

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. 

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. Zie de grondslag Toegerekende organisatie- en financieringskosten 
voor de gehanteerde methoden en veronderstellingen voor bepaling van de verdeelstaat. 
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Lasten onderhoudsactiviteiten 
Onder deze post worden alle directe en indirecte aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van 
onderhoud aan het vastgoed in exploitatie verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake als de 
daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden. Onder deze post worden 
de kosten ten behoeve van planmatig onderhoud, mutatieonderhoud, klachtenonderhoud en 
contractonderhoud verantwoord. Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog 
niet op balansdatum zijn uitgevoerd, worden verwerkt onder de niet uit de balans blijkende 
verplichtingen. 

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

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

De onderhoudscomponent en reservefondscomponent van de jaarlijkse VVE-bijdrage worden direct 
ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht. 

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

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 
De kosten die samenhangen met verhuren, beheren en onderhouden van het vastgoed in exploitatie 
worden verantwoord onder de hierboven genoemde subcategorieën. Naast deze (veelal) direct aan de 
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 verkoopopbrengst vastgoedportefeuille betreft het saldo van de gerealiseerde verkoopopbrengst 
op verkopen uit bestaand bezit en verkopen uit voorraad minus de gemaakte direct toerekenbare 
verkoopkosten. 

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

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 
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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. 

1.6.4 Personeelsbeloningen 

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

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

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld 
doorbetaling in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in 
de periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen 
tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan 
personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn 
om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening 
opgenomen. 
De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 
desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op 
contractuele afspraken met personeelsleden (cao en individuele arbeidsovereenkomsten). 
Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de 
winst- en verliesrekening gebracht. 

Nederlandse pensioenregelingen 
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die 
periode aan de pensioenuitvoerder verschuldigde pensioenpremies. Voor 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 
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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 van de actuele waarde van het vastgoed in exploitatie (exclusief het 
effect van onrendabele investeringen) die gewaardeerd zijn tegen marktwaarde in verhuurde staat op 
basis van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. 

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

1.6.6  Overige organisatiekosten 

De ‘overige organisatiekosten’ zijn kosten die niet toe te rekenen zijn aan de (niet) primaire 
activiteiten. Dit zijn niet-object gebonden kosten en algemene organisatiekosten. 

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

1.6.7 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. 

1.6.8 Financiële baten en lasten 

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

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

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

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

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

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

1.6.9 Belastingen 

De toegelaten instelling vormt samen met Wonen Boven Winkels Vastgoedfonds Stedendriehoek BV 
een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. De vennootschapsbelasting is in elk van de 
rechtspersonen opgenomen voor dat deel dat de desbetreffende rechtspersoon als zelfstandig 
belastingplichtige verschuldigd zou zijn, rekening houdend met voor de toegelaten instelling geldende 
fiscale faciliteiten. 

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

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

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

Voor belastbare tijdelijke verschillen wordt een voorziening latente belastingverplichtingen getroffen. 

Voor verrekenbare tijdelijke verschillen, beschikbare voorwaartse verliescompensatie en nog niet 
gebruikte fiscale 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 
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worden iedere verslagdatum herzien en verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat het 
daarmee samenhangende belastingvoordeel zal worden gerealiseerd. 

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

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

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

De waardering van latente belastingverplichtingen en latente belastingvorderingen wordt gebaseerd 
op de fiscale gevolgen van de door de toegelaten instelling op balansdatum voorgenomen wijze van 
realisatie of afwikkeling van haar activa, voorzieningen, schulden en overlopende passiva. Latente 
belastingvorderingen en -verplichtingen worden gewaardeerd tegen 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. 

1.6.10 Resultaat deelnemingen 

Het resultaat deelnemingen omvat het aandeel van de toegelaten instelling in het resultaat van 
deelnemingen waarin wordt deelgenomen, bepaald op basis van de grondslagen van de groep. 
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. 

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

1.7 Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de kasmiddelen en de tegoeden op 
bankrekeningen. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, 
(des)investerings- en financieringsactiviteiten. 

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.  

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

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 
transacties worden de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het 
verschaffen van het inzicht toegelicht. 
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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 39: Immateriële vaste activa (bedragen x € 1.000) 

Onder de immateriële vaste activa is voor een bedrag van € 108 duizend aan diverse software (2020: 
€ 33 duizend en € 320 duizend voor de implementatie van het nieuwe ERP-systeem in 2018) 
opgenomen. De afschrijvingstermijn is 3 jaar. 

1.12.2 Vastgoedbeleggingen/Materiële vaste activa 

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. 

Immateriële vaste activa Totaal

STAND PER 1 JANUARI 2021

Aanschafprijs 4.924

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -4.571

Boekwaarde 353

MUTATIES IN HET BOEKJAAR

Investeringen 100

Afschrijvingen -346

Saldo -246

STAND PER 31 DECEMBER 2021

Aanschafprijs 5.024

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -4.917

Boekwaarde 108
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Tabel 40: Verloopstaat Marktwaarde 2020-2021 (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. 

Nadere toelichting 

Mutatie vastgoedgegevens 
Deze stijging kan als volgt worden verklaard: 
 Er is een typewijziging doorgevoerd van 6 woningen in complex 10175. Deze werden in 2020 nog

als onzelfstandig en in 2021 als zelfstandig gezien. Daarnaast is de gemiddelde oppervlakte van
woningen iets gestegen van 83,0 naar 83,2 (+0,24%);

 De gemiddelde contracthuur van woningen is iets gestegen van € 575,95 naar € 576,93 (+0,17%).
Er zijn echter grotere verschillen in individuele complexen te vinden. Het aantal leegstaande
woningen is gedaald van 170 naar 162;

 De gemiddelde maximale huur van woningen is gestegen van € 768,04 naar € 786,45 (+2,4%);
 De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is gestegen van € 143.144 naar € 153.484 (+7,22%).

Hierdoor stijgt de gehanteerde leegwaarde en daarmee de verkoopopbrengsten;
 Het gemiddelde ingerekende achterstallig onderhoud van woningen is gestegen van € 191 naar

€ 300 (+57,32%), de stijging wordt verklaard door meer inzicht in het uit te voeren achterstallig
onderhoud;

 De gemiddelde mutatiekans doorexploiteren van woningen is gedaald van 9,87% naar 9,67% (-0,2
procentpunt).

Methodische wijzigingen handboek en software 

 In het handboek 2021 is de mutatiekans in het uitpondscenario gelijkgesteld aan het
doorexploiteerscenario;

 In het handboek 2021 zijn de overdrachtskosten verhoogd naar 9%;
 De markthuur is in het handboek 2021 vervallen als aftoppingsgrens wanneer de contracthuur door

boveninflatoire huurverhoging boven de markthuur uitstijgt;

DAEB Niet-DAEB Totaal

Marktwaarde 2020 1.661.517 93.923 1.755.440

Voorraadmutaties -2.964 -801 -3.765

Mutatie vastgoedgegevens 49.695 2.321 52.017

Methodische wijzigingen handboek en software -32.793 -3.228 -36.021

Parameteraanpassingen als gevolg van validatie handboek 40.108 765 40.873

Parameteraanpassingen als gevolg van marktontwikkelingen 134.882 6.628 141.509

Marktwaarde 2021 1.850.445 99.608 1.950.053
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Parameteraanpassingen als gevolg van validatie van het Handboek 

 De gemiddelde markthuur van woningen is, als gevolg van de validatie van het handboek,
gedaald van € 792,06 naar € 782,35 (-1,23%);

 De gemiddelde disconteringsvoet doorexploiteren van woningen is, als gevolg van de validatie
van het handboek, gedaald van 6,68% naar 6,38% (-0,3 procentpunt);

 De gemiddelde disconteringsvoet uitponden van woningen is, als gevolg van de validatie van het
handboek, gedaald van 7,25% naar 7,0% (-0,25 procentpunt).

Parameteraanpassingen als gevolg van marktontwikkelingen 

 De prijs- en bouwinflatie zijn in 2021 iets hoger ingeschat dan in 2020. Per saldo een positief effect
op de marktwaarde;

 Door de gestegen liberalisatiegrens zijn meer woningen verhuurderheffingsplichtig;
 In het handboek van 2021 wordt ten opzichte van 2020 een lagere boveninflatoire huurverhoging

voor gereguleerde zelfstandige woongelegenheden ingerekend;
 De gemiddelde markthuur per m2 VVO van BOG/MOG/ZOG is, als gevolg van

marktontwikkelingen, gedaald van € 113,88 naar € 111,19 (-2,37%);
 De historische leegwaardestijging van woningen is gestegen van 7,44% naar 11,2% (+3,76

procentpunt). De gemiddelde toekomstige leegwaardestijging van woningen is gestegen van
2,21% naar 2,4% (+0,19 procentpunt);

 Het gemiddelde instandhoudingsonderhoud uitponden van woningen is gestegen van € 629,28
naar € 898,74 (+42,82%). Het gemiddelde instandhoudingsonderhoud doorexploiteren van
woningen is gestegen van € 1.491,26 naar € 1.508,25 (+1,14%);

 De beheerkosten zijn, conform handboek, € 9,00 per woning gestegen. Dit heeft een negatief effect
op de marktwaarde;

 Zowel het OZB- als het belastingtarief is in 2021 lager dan in 2020, dit heeft een positief effect op
de marktwaarde;

 Ingerekende verhuurderheffing is gedaald als gevolg van lagere (voorgeschreven) percentages;
 De gemiddelde disconteringsvoet uitponden van woningen is, als gevolg van marktontwikkelingen,

gedaald van 7,0% naar 6,8% (-0,2 procentpunt). De gemiddelde disconteringsvoet doorexploiteren
van woningen is, als gevolg van marktontwikkelingen, gedaald van 6,38% naar 6,18% (-0,2
procentpunt);

 De gemiddelde exit yield van BOG/MOG/ZOG is gedaald van 7,85% naar 7,46% (-0,39
procentpunt).

In de posten DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie zijn 15.588 (2020: 15.636) verhuureenheden 
opgenomen en een bedrag van € 548 duizend (2020: € 585 duizend) aan erfpachtgronden. 
Van het DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie is ca. 22% (2020: 25%) gefinancierd met 
langlopende leningen. Deze langlopende leningen zijn voor het grootste gedeelte geborgd door het 
WSW (21% 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.  
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Tabel 41: DAEB vastgoed in exploitatie (bedragen x € 1.000) 

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

Actuele waarde  
De actuele waarde van het DAEB vastgoed in exploitatie gebaseerd op de marktwaarde bedraagt 
€ 1,850 miljard. De actuele waarde voor woningen en parkeerplaatsen is bepaald op basis van de 
basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde (peildatum 31-12-2021). In het 
Handboek is opgenomen dat de basisversie de mogelijkheid biedt om op portefeuilleniveau tot een 
aannemelijke marktwaarde te komen. 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 het ‘Handboek modelmatig waarderen 
marktwaarde’ is opgenomen dat de full versie de mogelijkheid biedt om op complexniveau, met 
ondersteuning van een externe taxateur tot een aannemelijke marktwaarde te komen.  

DAEB vastgoed in exploitatie 2021 2020

STAND PER 1 JANUARI 
Aanschafprijs 896.528 875.714

Herwaarderingsreserve 807.817 771.998
Cumulatieve waardeveranderingen -42.827 -46.379

Marktwaarde 1.661.517 1.601.334

(DES)INVESTERINGEN:
Aankopen in DAEB vastgoed in exploitatie 406 7

Terugkopen van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 181 128
Herclassificatie van en naar voorraden -361 -689

Herclassificatie van en naar vastgoed i.o. 0 559
Herclassificatie van en naar Niet DAEB vastgoed i.e. 389 -760

Investeringen in vastgoed in exploitatie 27.754 22.956
Desinvesteringen -1.760 -1.386

subtotaal aanschafprijs 26.609 20.814

HERWAARDERINGSRESERVE:
Aanpassing marktwaarde 175.483 56.735

Herclassificatie naar voorraden -330 -766
Herclassificatie van en naar Niet DAEB vastgoed i.e. -343 -4

Onrendabele investeringen vastgoed i.o. 0 -463
Onrendabele investeringen na aanschaf -22.095 -17.859

Gerealiseerde waardeverandering a.g.v. desinvesteringen -629 -1.826
subtotaal mutaties herwaarderingsreserve 152.086 35.818

WAARDEVERANDERINGEN:
Aanpassing marktwaarde 10.661 3.113

Herclassificatie naar voorraden 0 56
Herclassificatie van en naar Niet DAEB vastgoed i.e. -429 383

subtotaal waardeveranderingen 10.232 3.551

STAND PER 31 DECEMBER 

Aanschafprijs 923.137 896.528
Herwaarderingsreserve 959.903 807.817

Cumulatieve waardeveranderingen -32.595 -42.827
Marktwaarde 1.850.445 1.661.517
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In de onderstaande tabel is de uitsplitsing hiervan opgenomen: 

Tabel 42: Uitsplitsing marktwaarde DAEB (bedragen x € 1.000) 

De gehanteerde basisversie is een geheel 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 43: niet-DAEB vastgoed in exploitatie (bedragen x € 1.000) 

 

Waarderingsmethode: Woningen Parkeren BOG, MOG, ZOG Erfpacht Eindtotaal

Basis-versie 1.732.360 -  -  -  1.732.360 
Full-versie 3.644 -  113.893  548  118.086  

1.736.004 -  113.893  548  1.850.445 

niet DAEB vastgoed in exploitatie 2021 2020

STAND PER 1 JANUARI 
Aanschafprijs 78.996 79.360

Herwaarderingsreserve 24.354 19.987
Cumulatieve waardeveranderingen -9.427 -10.671

Marktwaarde 93.923 88.676

(DES)INVESTERINGEN:
Investeringen in niet DAEB vastgoed in exploitatie 42 38

Herclassificatie van en naar voorraden 0 -970
Desinvesteringen -650 -193

Herclassificatie van en naar Niet DAEB vastgoed i.e. -389 760

subtotaal aanschafprijs -997 -364

HERWAARDERINGSRESERVE:

Aanpassing marktwaarde 6.353 4.795

Herclassificatie naar voorraden 0 -396

Herclassificatie van en naar Niet DAEB vastgoed i.e. 343 4

Gerealiseerde waardeverandering a.g.v. desinvesteringen -563 -35

subtotaal mutaties herwaarderingsreserve 6.132 4.367

WAARDEVERANDERINGEN:

Aanpassing marktwaarde 121 1.549

Herclassificatie naar voorraden 0 123

Herclassificatie van en naar Niet DAEB vastgoed i.e. 429 -383
Onrendabele investeringen na aanschaf 0 -45

subtotaal waardeveranderingen 550 1.244

STAND PER 31 DECEMBER 
Aanschafprijs 77.999 78.996

Herwaarderingsreserve 30.486 24.354
Cumulatieve waardeveranderingen -8.877 -9.427

Marktwaarde 99.609 93.923
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Toelichting op de aard van niet-DAEB activiteiten 

Stichting woonbedrijf ieder1 bezit de volgende niet-DAEB verhuureenheden: 

Tabel 44: Toelichting aard niet-DAEB activiteiten 

Niet-DAEB activiteit 

Aantal 
VHE 
2021 

Aantal 
VHE 
2020 

Bedrijfsonroerend goed in exploitatie  77  86 

Geliberaliseerde huurwoningen in exploitatie  306  305 

Overig bezit  74  74 

Garages/Parkeerplaatsen  1.276  1.285 

Totaal  1.733  1.750 

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 van het niet-DAEB vastgoed in exploitatie gebaseerd op de marktwaarde en 
bedraagt € 99,6 miljoen. 

De actuele waarde is bepaald op basis van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 
(peildatum 31-12-2021), waarbij voor MOG, BOG en ZOG de full-versie is gehanteerd. In het 
‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ is opgenomen dat de full versie de mogelijkheid biedt 
om op complexniveau, met ondersteuning van een externe taxateur tot een aannemelijke 
marktwaarde te komen. 

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

Tabel 45: Uitsplitsing marktwaarde niet-DAEB (bedragen x € 1.000) 

Doorexploiteer- en uitpondscenario 
De geschatte toekomstige kasstromen worden bepaald op basis van de discounted cashflow (‘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. 

Waarderingsmethode: Woningen Parkeren BOG, MOG, ZOG Zendmasten Eindtotaal

Basis-versie 76.323  8.048  -  -  84.371  
Full-versie -  5.195  9.757  285  15.237  

76.323  13.244  9.757  285  99.608  
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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. 

De hoogste van het doorexploiteer- of uitpondscenario wordt gehanteerd voor de bepaling van de 
marktwaarde. 

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

Tabel 46: 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 € 555,- per te splitsen eenheid. De overdrachtskosten, 
bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten, bedragen op peildatum 31 
december 2021 9% van de berekende waarde van een verhuureenheid. 

Parameters woongelegenheden 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prijsinflatie 1,90% 1,80% 1,90% 1,90% 1,90% 2,00%

Loonstijging 2,00% 2,20% 2,10% 2,30% 2,30% 2,40%

Bouwkostenstijging 4,20% 3,20% 2,10% 2,30% 2,30% 2,40%

Leegwaardestijging Overijssel 13,80% 7,90% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Leegwaardestijging Gelderland 14,30% 8,20% 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 467 467 467 467 467 467

Beheerkosten - MGW 459 459 459 459 459 459

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

gemeentelijke OZB)
0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07%

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 0,1327% 0,1327% 0,1327% 0,1327% 0,1327% 0,1327%

Gemeente Zutphen 0,1470% 0,1470% 0,1470% 0,1470% 0,1470% 0,1470%

Verhuurderheffing, als percentage van de WOZ 0,526% 0,332% 0,306% 0,307% 0,307% 0,307%

Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar - 
zelfstandige eenheden

1,0% 1,0% 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

1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2%

Disconteringsvoet

Gemiddelde over 5 jaar per marktwaardecomplex

Afhankelijk van bouwjaar en gebruiksoppervlakte tussen € 1.278 en € 1.806

Afhankelijk van bouwjaar en gebruiksoppervlakte tussen € 1.104 en € 1.918

Afhankelijk van bouwjaar en gebruiksoppervlakte tussen € 757 en € 1.083

Afhankelijk van bouwjaar en gebruiksoppervlakte tussen € 661 en € 1.182

Opgebouwd door toe- en afslagen op de referentiewoning (5,14%) voor bouwjaar, 
type, COROP-gebied, marktontwikkelingen en doorexploiteren of uitponden
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Tabel 47: Parameters bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed 

De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten, 
bedragen 9% van de berekende waarde van een verhuureenheid.  

Tabel 48: Parameters parkeergelegenheden 

De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten, 
bedragen 9% van de berekende waarde van een verhuureenheid. 

Tabel 49: Parameters intramuraal zorgvastgoed 

De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten, 
bedragen 9% van de berekende waarde van een verhuureenheid. 

Parameters bedrijfsmatig en 
maatschappelijk onroerend goed 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prijsinflatie 1,90% 1,80% 1,90% 1,90% 1,90% 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 0,4146% 0,4146% 0,4146% 0,4146% 0,4146% 0,4146%

Gemeente Zutphen 0,3600% 0,3600% 0,3600% 0,3600% 0,3600% 0,3600%

Disconteringsvoet

BOG € 6,00  per m2 bvo - MOG € 7,30  per m2 bvo

BOG € 10,10  per m2 bvo - MOG € 12,20  per m2 bvo

14% van de marktjaarhuur

 BOG 3% van de markthuur - MOG 2% van de markthuur

Opgebouwd door de risicovrije rentevoet van minus 0,38% plus de Vastgoed 
sectorspecifieke opslag van 6,34% plus een opslag voor het markt- en objectrisico.

Parameters parkeergelegenheden 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prijsinflatie 1,90% 1,80% 1,90% 1,90% 1,90% 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

0,22% van de WOZ- waarde

€   56,00  per jaar

€ 187,00  per jaar

€   29,00  per jaar

€   40,00  per jaar

Opgebouwd door de risicovrije rentevoet van minus 0,38% plus de Vastgoed 
sectorspecifieke opslag van 6,34% plus een opslag voor het markt- en objectrisico.

Parameters intramuraal zorgvastgoed 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prijsinflatie 1,90% 1,80% 1,90% 1,90% 1,90% 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 0,38% plus de Vastgoed 
sectorspecifieke opslag van 6,34% plus een opslag voor het markt- en objectrisico.

€   9,70  per m2 bvo

€ 12,20  per m2 bvo

14% van de marktjaarhuur

 2,5% van de markthuur

0,33% van de WOZ- waarde
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Inschakeling taxateur  
Voor het vastgoed dat gewaardeerd is op basis van de full-waardering (BOG, MOG, ZOG) is in 2021 
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). 

Toepassing vrijheidsgraden  
Voor BOG, MOG en ZOG is door de taxateur voor een aantal vrijheidsgraden een inschatting 
gemaakt. In overleg met de taxateur is afgeweken van de parameters uit het Handboek, zodat de 
uitkomst beter aansluit op de marktwaarde. Voor de exit yield fluctueert dit tussen de 5,50 en 13,65 
met een gemiddelde van 7,46 (2020: 7,86). Voor de disconteringsvoet fluctueert dit tussen 5,00 en 
9,99 met een gemiddelde van 6,52 (2020: 6,79). 

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

Tabel 50: Gebruik vrijheidsgraden 

Beleidswaarde 
De beleidswaarde per 31-12-2021 bedraagt voor het DAEB vastgoed in exploitatie  
€ 1.004,1 miljoen en voor het niet-DAEB vastgoed in exploitatie € 68,5 miljoen. 
Voor de bepaling van de beleidswaarde zijn de voornaamste uitgangspunten (gemiddeld per woning 
teruggerekend) als volgt: 

Tabel 51: Uitgangspunten beleidswaarde 

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

Gebruik vrijheidsgraden
Woonwagens en 

standplaatsen
Parkeren 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 N J N N

Mutatiegraad uitponden N J N N

Onderhoud J N N N

Schematische vrijheid opbrengsten J N N N

Uitgangspunt voor: 2021

Disconteringsvoet 6,18%

Streefhuur per maand € 654,49

Lasten onderhoud per jaar € 2.526,90

Lasten beheer per jaar € 938,69
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Tabel 52: Effecten op de beleidswaarde 

Bij de bepaling van de streefhuur is rekening gehouden met aftopping op de liberaliseringsgrens. 

Tabel 53: Marktwaarde vs. Beleidswaarde (bedragen x € 1.000.000) 

Dit impliceert dat circa 55% van het totale eigen vermogen niet of eerst op zeer lange termijn 
realiseerbaar is. Gezien de volatiliteit van (met name) de marktwaarde, is dit aan fluctuaties 
onderhevig. 

Voor een toelichting op de afslagen verwijzen we naar hoofdstuk 1.3.1 van het jaarverslag. 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 
Tabel 54: 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 
33 (2020: 34). 

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

Disconteringsvoet 0,5% hoger  € 88,6 mln. lager 

Streefhuur per maand € 25,00 hoger  € 43,0 mln. hoger 

Lasten onderhoud per jaar € 100,00 hoger  € 37,5 mln. lager 

Lasten beheer per jaar € 100,00 hoger  € 37,2 mln. lager 

Marktwaarde vs Beleidswaarde 2021 2020 
Marktwaarde 31-12 € 1.950 € 1.755

Afslag 1: beschikbaarheid (doorexploiteren) € -90 € -149
Afslag 2: betaalbaarheid (streefhuur) € -337 € -326
Afslag 3: kwaliteit (onderhoud) € -381 € -275
Afslag 4: beheer (beheerkosten) € -70 € -65

Beleidswaarde 31-12 € 1.072 € 940

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden Totaal

STAND PER 1 JANUARI 2021
Contractprijs (verkochte woningen) 4.562
Cumulatieve waardeveranderingen 856

Boekwaarde 5.418

MUTATIES IN HET BOEKJAAR:
Overboeking naar DAEB vastgoed in exploitatie -184

Waardeveranderingen 1.391

Saldo 1.207

STAND PER 31 DECEMBER 2021
Contractprijs (verkochte woningen) 4.379
Cumulatieve waardeveranderingen 2.247

Boekwaarde 6.625
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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 zal 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).  

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 
Tabel 55: 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 vastgoed in ontwikkeling. 

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 2021 geen rente tijdens de bouwperiode geactiveerd 
(2020: € 0,-). 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie Totaal
STAND PER 1 JANUARI 2021

Aanschafprijs 0
Cumulatieve waardeverminderingen 0

Boekwaarde 0

MUTATIES IN HET BOEKJAAR
Investeringen 1.191

Overboeking voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen -711
Overboeking naar DAEB vastgoed in exploitatie -85

Overboeking naar niet DAEB vastgoed in exploitatie -42

Saldo 354

STAND PER 31 DECEMBER 2021
Aanschafprijs 1.065

Cumulatieve waardeverminderingen -711
Boekwaarde 354
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Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 
Tabel 56: Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie (bedragen x € 1.000) 

1.12.3 Financiële vaste activa 

Tabel 57: Financiële vaste activa (bedragen x € 1.000) 

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 
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. 

Latente belastingvordering(en) 

Tabel 58: Verloop latente belastingvorderingen (bedragen x € 1.000) 

 
* Langlopend is inclusief door te belasten VPB (€ 38 duizend) aan Wonen Boven Winkels Vastgoedfonds Stedendriehoek BV

De post latente belastingvorderingen ad € 7,8 miljoen betreft de tot waardering gebrachte 
verrekenbare tijdelijke verschillen in verband met toekomstige verliesverrekening ad € 2,6 miljoen 

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

installaties
Overige roerende 

zaken
Totaal

STAND PER 1 JANUARI 2021
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

MUTATIES IN HET BOEKJAAR
Investeringen 2.136 783 144 3.063

Desinvesteringen -56 -3 -68 -127
Afschrijvingen op desinvesteringen 38 1 68 106

Afschrijvingen -354 -213 -63 -631
Correctie 45 -27 0 18

Saldo 1.808 540 81 2.429

STAND PER 31 DECEMBER 2021
Verkrijgingsprijzen 13.439 2.125 1.012 16.576

Cumulatieve afschrijvingen (inclusief bijzondere waardeverminderingen) -7.161 -1.050 -704 -8.915
Boekwaarde 6.277 1.076 308 7.661

Financiele vaste activa

Aandelen, certificaten 
van aandelen en 

andere vormen van 
deelneming in 

groepsmaatschappijen

Latente 
belastingvorderin-

gen Overige effecten Totaal

STAND PER 1 JANUARI 2021
Aanschafwaarde 28.487 10.403 225 39.114

Cumulatieve waardeverandering 2.096 -3.483 0 -1.387

Boekwaarde 30.582 6.920 225 37.727

MUTATIES IN HET BOEKJAAR
Waardeverminderingen -2.787 -2.787

Aandeel in resultaat deelnemingen 9.114 9.114

Saldo 9.114 -2.787 0 6.327

STAND PER 31 DECEMBER 2021
Aanschafwaarde 28.487 10.403 225 39.114

Cumulatieve waardeverandering 11.210 -6.270 0 4.940
Boekwaarde per 31 december 2021 39.697 4.133 225 44.054

Verloop latente belastingvorderingen Kortlopend Langlopend* Totaal
Stand per 1 januari 2021 2.591 6.920 9.511

Mutaties in boekjaar:

Overheveling van langlopend naar kortlopend 19 -19 0

Mutatie via resultaat 978 -2.729 -1.751

Stand 31 december 2021 3.589 4.172 7.760
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(nominaal € 2,8 miljoen), de tot waardering gebrachte verrekenbare tijdelijke verschillen op de 
leningenportefeuille ad € -39 duizend (nominaal € 68 duizend), de tot waardering gebrachte 
verrekenbare tijdelijke verschillen in verband met waarderingsverschillen op erfpacht ad € -41 duizend 
(nominaal € -44 duizend), de tot waardering gebrachte verrekenbare tijdelijke verschillen op activa ten 
dienste van ad € 248 duizend (nominaal € 268 duizend), de tot waardering gebrachte verrekenbare 
tijdelijke verschillen op afschrijvingen € 4,0 miljoen (nominaal € 4,9 miljoen) en de tot waardering 
gebrachte verrekenbare tijdelijke verschillen op de Vestia lening € 0,9 miljoen. De latente 
belastingvordering is op basis van contante waarde gewaardeerd en is contant gemaakt tegen 2,20%. 
Van deze vorderingen is een bedrag van € 3,6 miljoen (2020: € 2,6 miljoen) naar verwachting 
verrekenbaar binnen 1 jaar. De latentie afschrijvingen kent een looptijd van circa 40 jaar. De tot 
waardering gebrachte verliezen bedragen ultimo 2021 € 10,7 miljoen.  

Tabel 59: Specificatie latente belastingvorderingen (bedragen x € 1.000) 

* Langlopend is inclusief door te belasten VPB (€ 38 duizend) aan Wonen Boven Winkels Vastgoedfonds Stedendriehoek BV

Nadere toelichting per onderdeel van de belastinglatentie inzake tijdelijke verschillen: 
 Voor het verschil tussen de commerciële waarde (€ 1,9 miljard) van de materiële vaste activa en

de geraamde fiscale waarde (€ 1,6 miljard) van € 0,3 miljard nominaal, is vanwege het feit dat dit
verschil relatief ver in de toekomst ligt, geen latente belastingvordering opgenomen. Voor het
afschrijvingspotentieel en voor het deel van de portefeuille dat verkocht wordt in 2021 is wel een
latente vordering opgenomen.

 Het tijdelijke verschil inzake de leningenportefeuille bedraagt nominaal € -0,27 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.

Overige effecten 
De post overige effecten betreft een gelieerde entiteit, waarin samen met Rentree de exploitatie van 
woonwagens plaatsvindt. 

1.12.4 Voorraden 

Tabel 60: Vastgoed bestemd voor de verkoop (bedragen x € 1.000) 

Tabel 61: Overige voorraden (bedragen x € 1.000) 

Latenties Compensabele Waardering MVA tdv Afschrijvings- (dis)-agio Vestia Totaal

verliezen erfpacht exploitatie potentieel leningen lening
Saldo 01-01-2021 3.202 -51 209 6.163 -12 0 9.511

mutatie 2021 -553 10 39 -2.141 -27 921 -1.751

Saldo 31-12-2021 kortlopend 2.649 19 921 3.589

Saldo 31-12-2021 langlopend* 0 -41 248 4.022 -58 0 4.172

nominale waarde 2.767 -44 268 4.933 68 941 8.932

Vastgoed bestemd voor de verkoop 2021 2020

Vastgoed bestemd voor de verkoop 1.189 2.642
Totaal 1.189 2.642

Overige voorraden 2021 2020

Onderhoudsmaterialen 380 479
Totaal 380 479
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1.12.5 Vorderingen 

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

Tabel 62: 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 € 64 duizend aan kosten geboekt wegens 
oninbaarheid van debiteuren. Omdat geen sprake is van individueel significante vorderingen is het 
collectief beoordeeld op mogelijke oninbaarheid. 

Tabel 63: Overheid (bedragen x € 1.000) 

Tabel 64: Latente belastingvorderingen (bedragen x € 1.000) 

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

Tabel 65: Overige vorderingen (bedragen x € 1.000) 

De overige vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan 1 jaar. 

Tabel 66: Overlopende activa (bedragen x € 1.000) 

De overlopende activa hebben een resterende looptijd korter dan 1 jaar. 

1.12.6 Liquide middelen 

Tabel 67: Liquide middelen (bedragen x € 1.000) 

 

Op balansdatum staan de liquide middelen ter vrije beschikking. 

Huurdebiteuren 2021 2020

Huurdebiteuren 1.085 1.398
Af: voorziening wegens oninbaarheid -417 -448

Totaal 668 950

Overheid 2021 2020

Gemeente Zutphen/Deventer 0 8
Totaal 0 8

Latente belastingvorderingen 2021 2020

Latente belastingvorderingen langlopend 4.133 6.920
Latente belastingvorderingen kortlopend 3.589 2.591

Totaal 7.722 9.511

Overige vorderingen 2021 2020

Niet-Huurdebiteuren 12 51
Voorziening -8 -16

Omzetbelasting 64 0
Overige 107 136
Totaal 175 171

Overlopende activa 2021 2020

Vooruitontvangen facturen 619 240
Nog te factureren bedragen 50 11

Totaal 668 251

Liquide middelen 2021 2020

Kasmiddelen 1 4
Bank 3.747 8.462

Totaal 3.748 8.466
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1.12.7 Eigen vermogen 

Tabel 68: Eigen vermogen (bedragen x € 1.000) 

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021 
Voorgesteld wordt het positieve resultaat ad € 184,3 miljoen toe te voegen aan de overige reserves. In 
de statuten zijn geen bepalingen opgenomen over resultaatbestemming. 

Wettelijke reserves 
De wettelijke reserve deelnemingen bedraagt € 13,8 miljoen (2020: € 6,5 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. 

1.12.8 Voorzieningen 

Tabel 69: 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 € 23 duizend met een looptijd korter dan 1 jaar. 
De toevoeging van € 31,9 miljoen aan de voorziening onrendabele investeringen betreft voor 
nieuwbouwprojecten in Deventer: € 0,9 miljoen, voor renovatieprojecten in Deventer € 10,0 miljoen en 
voor renovatieprojecten in Zutphen: € 21,0 miljoen. 
De op balans per 31-12-2021 en 31-12-2020 opgenomen voorziening onrendabele investeringen en 
herstructureringen is gewaardeerd tegen nominale waarde, aangezien de looptijd maximaal 1 jaar is. 

Eigen vermogen
Overige reserves Wettelijke reserve

Herwaarderings-
reserve

Resultaat 
boekjaar

Totaal

Stand per 1 januari 2021 462.696 6.466 834.938 67.053   1.371.152 

Toevoeging resultaat vorig boekjaar 67.053 0 0 -67.053 0
Waardemutaties -166.846 7.379 159.466 0 0

Toevoeging resultaat lopend boekjaar 0 0 0 184.256 184.256
STAND PER 31 DECEMBER 2021 362.903 13.845 994.404 184.256   1.555.408 

Onrendabele Jubileum-

investeringen voorziening

Stand per 1 januari 2021 8.365 300 8.665

MUTATIES IN HET BOEKJAAR
Toevoeging ten laste van resultaat 31.919 -30 31.889

Overboeking naar vastgoed in ontwikkeling -22.681 0 -22.681
Stand per 31 december 2021 17.603 270 17.873

Totaal
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1.12.9 Langlopende schulden 

Tabel 70: Langlopende schulden (bedragen x € 1.000) 

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zijn gepresenteerd onder de 
kortlopende schulden. De omvang hiervan bedraagt per 31 december 2021 € 13,9 miljoen (2020:  
€ 16,6 miljoen). De samenstelling van de leningportefeuille naar resterende looptijd is in de tabel 
hierboven ook weergegeven. 

In 2021 heeft een leningruil plaatsgevonden, waarmee een bijdrage is geleverd aan een structurele 
oplossing voor Vestia. Bij deze leningruil hebben wij een duurdere lening ontvangen. Het verlies (agio) 
als gevolg van de leningruil is, in overeenstemming met RJ-uiting 2021-11 als volkshuisvestelijke 
bijdrage verantwoord onder de overige organisatiekosten. Dit agio (€ 7,3 miljoen) maakt deel uit van 
de totale schuld per 31 december 2021. De gewogen gemiddelde rentevoet van de 
leningenportefeuille per 31 december 2021 bedraagt 2,96% (2020: 2,94%). 

Het vastgestelde borgingsplafond voor WSW geborgde leningen voor 2021 bedraagt afgerond € 421,4 
miljoen. Ultimo 2021 zijn leningen met een totaalbedrag van € 411,5 miljoen door het WSW geborgd 
(2020: € 419,8 miljoen). Dit bedrag is inclusief de maximale op te nemen leningen met een variabele 
hoofdsom (‘roll-overs’) ten bedrage van € 30 miljoen. Van deze leningen is ultimo 2021 € 16,5 miljoen 
opgenomen. 

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

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 385.380 2,93% 14 jaar 
Variabel rentende leningen 30.000 -0,25% 6 jaar 
Basisrentelening 10.000 4,065% 40 jaar 
Niet volgestort deel variabel 
rentende leningen -/- 13.500 
Stand per 31 december 411.880 

Schulden/ Verplichtingen Overige Totaal
Leningen overheid uit hoofde van schulden

en kredietinstellingen Onroerende zaken

verkocht

onder

voorwaarden

Langlopend per 1 januari 2021 396.687 5.144 135 401.966

Kortlopend per 1 januari 2021 16.567 0 0 16.567

Schuld per 1 januari 2021 413.253 5.144 135 418.532

MUTATIE 2021

Nieuw opgenomen leningen 4.694 0 26 4.720

Agio Vestia lening 7.293 0 0 7.293

Nieuw opgenomen Roll-over leningen 10.500 0 0 10.500

Aflossingen -16.567 0 -13 -16.579

Overige mutaties 0 -179 0 -179

Waardemutatie 0 1.116 0 1.116

Schuld per 31 december 2021 419.173 6.081 148 425.403

Kortlopend per 31 december 2021 13.959 0 0 13.959

Langlopend per 31 december 2021 405.214 6.081 148 411.444

Looptijd van:

< 1 jaar 13.959 0 0 13.959

1-5 jaar 56.531 0 0 56.531

>5 jaar 348.683 6.081 148 354.913
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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 gebaseerd op 
1-maands Euribor, met een kredietopslag van gemiddeld 0,3%.

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 door de som te nemen van: 

 Het bedrag aan aflossingen van leningen in een jaar, vermeerderd met
 de restant hoofdsom van langlopende leningen die in een jaar een renteherziening kennen, én
 de restant hoofdsom van variabel rentende leningen (‘roll-overs’).

Deze som wordt gedeeld door de totale schuldrestant aan het begin van de periode. 

Figuur 9: Renterisico 
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Tegenpartijrisico 
De partijen waarbij de leningen zijn afgesloten bestaan uit de volgende instellingen (bedragen x € 1.000): 

BNG 260.350 
NWB  97.671 
Overige kredietinstellingen  47.141 
Overheidsinstellingen  6.718 
Totaal per 31 december 2021  411.880 

Zoals uit de risicoparagraaf blijkt, is sprake van concentratie van ca. 87% 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 71: Schulden aan kredietinstellingen (bedragen x € 1.000) 

Faciliteiten en zekerheden 
Het totaal aan rekening courant krediet bedraagt op 31 december 2021: € 2,5 miljoen (2020: € 2,5 
miljoen). De tegenpartij betreft de ING-bank. 

Tabel 72: Belastingen en premies sociale verzekeringen (bedragen x € 1.000) 

 

De belastingen en premies sociale verzekeringen hebben een resterende looptijd korter dan 1 jaar. 

Tabel 73: Overige schulden (bedragen x € 1.000) 

De overige schulden hebben een resterende looptijd korter dan 1 jaar. 

Tabel 74: Overlopende passiva (bedragen x € 1.000) 

De overlopende passiva hebben een resterende looptijd korter dan 1 jaar. 

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 

Schulden aan kredietinstellingen 2021 2020

Kortlopend deel langlopende schulden 13.959 16.567
Totaal 13.959 16.567

Belastingen en premies sociale verzekeringen 2021 2020

Omzetbelasting 3.419 3.971
Loonheffing 300 303

Pensioenpremies 17 0
Totaal 3.736 4.275

Overige schulden 2021 2020

Af te rekenen Service & Verbruikkosten 355 338
Overige -103 0
Totaal 252 338

Overlopende passiva 2021 2020

Niet vervallen rente op geldleningen 5.547 5.636
Vooruitontvangen huren 972 1.116

Nog te ontvangen facturen 3.554 2.117
Overige 134 114
Totaal 10.207 8.983
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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. Er hebben geen transacties plaatsgevonden op niet-marktconforme 
voorwaarden. 

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 
treasuryrapportage 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 2022 tot en met 2026 
niet boven de gestelde norm van 15% uit. 

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. 
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Kredietrisico 
Woonbedrijf ieder1 loopt kredietrisico over vorderingen. Het maximale kredietrisico inzake vorderingen 
bedraagt € 1,4 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 87% 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. Per 31-12-2021 is de rekening courant 
faciliteit onbenut. 

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 € 22,9 miljoen (2020: € 26,7 miljoen) per balansdatum. De eerste 
breakclausule is op 1 september 2022. De breakclausule treedt in werking wanneer er geen 
overeenstemming wordt bereikt met de geldgever over de renteopslag. 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 2021 € 577 
miljoen (2020: € 630 miljoen). De marktwaarde is berekend tegen de 6-maands curve. De 
boekwaarde bedraagt ultimo 2021 € 425 miljoen (2020: € 437 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 € 13,5 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: 
Moesmate, Binnenstad Deventer, Helbergen, Pagematestraat en Water-, Bakker & Kuiperstraat en 
Nieuwbouw Auping terrein en Housing First. In totaal bedraagt dit € 22,3 miljoen. Daarnaast staan er 
nog voor € 0,8 miljoen aan lopende opdrachten in de projecten uit. Het totaal aan verplichtingen uit de 
projecten bedraagt daarmee € 23,1 miljoen. In paragraaf 1.12.8 ‘Voorzieningen’ zijn de eventueel 
aanwezige voorziene verliezen op deze projecten opgenomen. 

Obligoverplichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw  
Woonbedrijf ieder1 heeft op grond van artikel 10, lid 2 onder c van het Reglement van Deelneming 
van WSW in 2021 een obligolening aangetrokken. 

De lening sluit aan op hetgeen is vereist. Dit betekent dat de hoofdsom overeenkomt met 2,6% van 
het geborgd schuldrestant ultimo 2020. Op deze lening kan alleen een trekking worden gedaan als het 
WSW daartoe een verzoek heeft gedaan en de woningcorporatie niet binnen 10 werkdagen na dit 
verzoek kan storten. Een dergelijk verzoek van WSW is pas aan de orde als het jaarlijks obligo niet 
toereikend is. Op basis van de prognoses van WSW is dit op basis van de huidige verplichtingen niet 
aan de orde. 

In het geval van een eventuele storting, zal deze rechtstreeks ten gunste van WSW worden uitbetaald 
en nadien moeten worden afgelost door woonbedrijf ieder1. 

Aansprakelijkheid bij een fiscale eenheid 
Stichting woonbedrijf ieder1 vormt met haar deelneming Wonen Boven Winkels Vastgoedfonds 
Stedendriehoek 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 BV door alsof 
deze zelfstandig belastingplichtig is. 

Heffing voor saneringssteun 
De Autoriteit Woningcorporaties heeft middels een besluit conform artikel 115 BTIV aan de 
corporatiesector voor 2021 geen heffing voor saneringssteun opgelegd. Aangegeven is dat rekening 
gehouden moet worden met een heffing voor saneringssteun in de jaren 2022-2026 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  
De verhuurderheffing wordt berekend over de totale WOZ-waarde van de huurwoningen tot de 
huurtoeslaggrens (tot € 763,47 per maand), verminderd met 50x de gemiddelde WOZ-waarde van de 
woningen. Rijksmonumenten worden vrijgesteld van deze berekening. De WOZ-waarde per object is 
voor de berekening van de heffing 2022 gemaximeerd op € 345.000. Deze grens wordt jaarlijks 
geïndexeerd. Het tarief over 2022 bedraagt 0,332%, dit tarief wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.  

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 
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grondslag voor de berekeningswijze en de procedure. 

De bijdrageheffing van de Aw kent een tarief voor alle woongelegenheden in eigendom van de 
toegelaten instelling en haar dochtermaatschappijen en een tarief per € 1.000 WOZ-waarde (beide) op 
31 december van het voorafgaande jaar. 

De meerjarenbegroting van de Aw (voor de jaren 2022 en verder) is nog niet vastgesteld. De minister 
heeft aangegeven dat de jaarlijkse kosten van de Aw (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 toegelaten instelling en haar dochtermaatschappijen. 

Meerjarige financiële verplichtingen 

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 2022 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. 

Niet langer dan 1 jaar € 235.000

Tussen 1 en 5 jaar € 235.000

Langer dan 5 jaar € 0

€ 470.000
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1.13 Toelichting op de winst- en 
verliesrekening

1.13.1 Netto resultaat vastgoedportefeuille 

Tabel 75: Huuropbrengsten (bedragen x € 1.000) 

Alle huuropbrengsten zijn gerealiseerd in Nederland. Vanaf 2017 geldt de nieuwe methode voor de 
huursombenadering. Vanaf 1 januari 2017 mag de gemiddelde huursom voor zelfstandige woningen 
in het kalenderjaar met maximaal inflatie + 1 procentpunt stijgen. Het gaat dan om de jaarlijkse 
huurverhoging en de huurverhoging bij huurdersmutatie (huurharmonisatie). In de gereguleerde sector 
mag van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 de huur van woningen niet worden verhoogd 
(huurverhoging maximaal 0%). 

Het inflatiepercentage voor de bepaling van de maximale huursomstijging 2021 is 1,4% (2020: 1,6%). 
Het maximale huursomstijgingspercentage voor woningcorporaties bedraagt over 2021 dus 2,4% 
(2020: 2,6%). 

Tabel 76: Opbrengsten servicecontracten (bedragen x € 1.000) 

Tabel 77: Lasten servicecontracten (bedragen x € 1.000) 

 

Tabel 78: Lasten verhuur en beheeractiviteiten (bedragen x € 1.000) 

Huuropbrengsten 2021 2020

Woningen en woongebouwen in exploitatie 97.379 96.289
Onroerende zaken niet zijnde woningen 2.135 2.402

Subtotaal 99.513 98.691

Af: huurderving wegens leegstand -1.558 -1.303

Af: huurderving wegens oninbaarheid -64 -59
Totaal 97.891 97.329

Opbrengsten servicecontracten 2021 2020

Opbrengsten service & verbruik 1.511 1.510
Opbrengsten serviceabonnement 1.084 1.074

Derving wegens leegstand en oninbaarheid -19 -19
Totaal 2.575 2.565

Lasten servicecontracten 2021 2020

Lasten service & verbruik 1.448 1.445
Lasten serviceabonnement 900 1.096

Totaal 2.348 2.541
Administratiekosten Service & Verbruik 67 67

Toegerekende organisatiekosten 61 38
Totaal 2.476 2.645

Lasten verhuur en beheeractiviteiten 2021 2020

Salarissen 4.374 3.442
Sociale lasten 736 676

Pensioenlasten 541 754
Afschrijvingen activa t.d.v. de exploitatie 538 557

Overige bedrijfslasten 2.031 3.588
Totaal 8.221 9.018
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Tabel 79: Lasten onderhoudsactiviteiten (bedragen x € 1.000) 

 

Tabel 80: Overige directe operationele lasten exploitatie bezit (bedragen x € 1.000) 

1.13.2 Toelichting op de toegerekende organisatiekosten 

Tabel 81: Lonen en salarissen (bedragen x € 1.000) 

Tabel 82: Sociale lasten en pensioenlasten (bedragen x € 1.000) 

De gemiddelde personeelsomvang over 2021 van de corporatie is als volgt onder te verdelen naar 
verschillende personeelscategorieën (in fte): 

Tabel 83: Personeelsomvang 

Alle personen zijn werkzaam in Nederland. 

Tabel 84: Toegerekende organisatiekosten 

Lasten onderhoudsactiviteiten 2021 2020

Dagelijkse onderhoudslasten en klachtenonderhoud 6.799 5.557
Mutatie onderhoud 2.536 2.025

Planmatige onderhoudslasten 16.590 18.408

Totaal 25.925 25.990
Uren eigen dienst 1.694 1.737

Toegerekende organisatiekosten 5.973 6.440
Totaal 33.592 34.167

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 2021 2020

Belastingen en verzekeringen 5.588 4.748
Erfpacht 28 28

Bijdrage VVE beheer 258 270
Verhuurderheffing 10.358 10.423

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 288 234
Totaal 16.521 15.704

Lonen en salarissen 2021 2020

Lonen en salarissen 9.161 9.062
Overige personeelskosten 735 622

Uitzendkrachten 1.359 1.320
Ziekengeld/WAO -53 -17

Totaal 11.203 10.986

Sociale lasten en pensioenlasten 2021 2020

Sociale lasten 1.616 1.621
Pensioenlasten 1.169 1.513

Totaal 2.785 3.134

Personeelsomvang 2021 2020

Directie 1,0 1,0
Exploitatie 133,2 135,5

Projectontwikkeling 13,6 13,9
Administratie 18,2 18,1

Overig 18,5 18,6
Totaal 184,6 187,1

Toegerekende organisatiekosten 2021 2020

Verhuur en beheer 8.221 9.018

Onderhoud 5.973 6.440

Leefbaarheid 932 895

Overige organisatiekosten 2.164 2.017

Lasten servicecontracten 61 38

Totaal 17.351 18.407
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Vervolg tabel 84: Toegerekende organisatiekosten 

Bezoldiging  
De WNT is van toepassing op woonbedrijf ieder1. Het voor woonbedrijf ieder1 toepasselijke 
bezoldigingsmaximum in 2021 is € 197.000 (Norm WNT klasse G). 
De totale beloning op basis van de WNT-grondslagen, inclusief pensioenlasten van de bestuurder in 
2021 bedraagt: 

Uitsplitsing 
toegerekende 

organisatiekosten

Verhuur en 
beheer

Onderhoud
Leefbaarhei

d

Overige 
organisatie-

kosten

Lasten 
service-

contracten
Totaal

Afschrijving 538 312 58 67 0 977
Algemene kosten 216 -65 2 105 61 318

Autokosten 27 400 18 0 0 445
Automatiseringskosten 738 473 85 102 0 1.399

Huisvestingskosten 446 286 52 62 0 846
Kantoorkosten 259 166 30 36 0 490

Personeelskosten 5.422 4.106 655 1.211 0 11.394

Uitbesteed werk 573 296 33 581 0 1.483

Totaal 8.221 5.973 932 2.164 61 17.351
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Tabel 85: Bezoldiging bestuur 

Bedragen x € 1 J. Hofman

Functiegegevens Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 161.346  

Beloningen betaalbaar op termijn 18.281  

Subtotaal 179.627  

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum 197.000  

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet 
terugontvangen bedragen

-  

Totaal bezoldiging 179.627  

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

Toelichting op de vordering w egens onverschuldigde 
betaling

N.v.t.

Gegevens 2020

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  

Totaal bezoldiging 2020 182.599  
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De bezoldiging van de Raad van Commissarissen was in 2021 als volgt: 

Tabel 86: Bezoldiging RvC 

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 
Naast de hierboven vermelde topfunctionaris zijn er geen overige functionarissen met een 
dienstbetrekking die in 2021 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 middelloonregeling.
 Er is sprake van een ouderdoms- en nabestaandenpensioen.
 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.

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

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 -31/12 9/3 - 31/12 1/1 - 31/05 N.v.t.

Bezoldiging

Bezoldiging 22.752   15.200   15.204   15.204  12.343  6.334   -   

Individueel toepasselijke bezoldigings-
maximum

29.550   19.700   19.700   19.700   16.417   8.208   

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag

-   -   -   -   -   -   

Reden w aarom 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. N.v.t.

Toelichting op de vordering w egens 
onverschuldigde betaling

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

Gegevens 2020

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 N.v.t. 1/1 - 31/12 1/1 - 30/9

Totale bezoldiging 21.804     14.556   14.556   14.556  N.v.t.   14.556 10.917   

Individueel toepasselijk maximum   28.350   18.900   18.900   18.900  N.v.t.   18.900 14.175   
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3. Er is geen sprake van recht op teruggave/premiekorting.

De (maand)dekkingsgraad van SPW bedraagt ultimo 2021 126,0% (ultimo 2020: 109,4%). De 
beleidsdekkingsgraad bedraagt ultimo 2021 118,8% (ultimo 2020 103,1%). Met deze 
beleidsdekkingsgraad voldoet het pensioenfonds aan de minimaal vereiste 104,2% die is 
voorgeschreven door De Nederlandse Bank (DNB). Er is daarom geen sprake van een 
dekkingstekort. De dekkingsgraad is wel lager dan de vereiste dekkingsgraad van 126,0%. 

SPW zal daarom in het eerste kwartaal van 2022 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 2021 besloten de opgebouwde aanspraken van 
(gewezen) deelnemers en de ingegane pensioenen per 1 januari 2022 niet te verhogen met een 
gedeeltelijke toeslag. Er was ruimte voor een gedeeltelijke toeslag omdat de beleidsdekkingsgraad 
per eind oktober 2021 hoger was dan 110%. Voor gewezen deelnemers en pensioengerechtigden 
was de ambitie van het fonds 1,30% (stijging van de prijzen in de periode van juli 2020 tot en met juli 
2021). Voor actieve deelnemers was de ambitie van het fonds 2,25% (cao-verhogingen in de sector in 
de periode van 31 juli 2020 tot en met 31 juli 2021) en is een toeslag verleend van 1,05%. 

Tabel 87: 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 88: Accountantshonoraria (bedragen x € 1.000) 

Van de in de tabel vermelde honoraria voor het onderzoek naar de jaarrekening heeft € 171 duizend 
van KPMG betrekking op de totale honoraria voor het onderzoek 2021, ongeacht of de 
werkzaamheden al gedurende het boekjaar 2021 zijn verricht.  

1.13.3 Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

Tabel 89: Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille (bedragen x € 1.000) 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 2021 2020

Immateriële vaste activa 346 746
Onroerende zaken ten dienste van exploitatie 631 517

Totaal 977 1.263

Accountantshonoraria 2021 2020

Onderzoek van de jaarrekening KPMG 171 221
Andere controleopdrachten KPMG 17 14

Totaal 188 235

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 2021 2020

Waardevermindering / terugname waardevermindering vastgoed in ontwikkeling bestemd 
voor eigen exploitatie (m.b.t. DAEB vastgoed)

-32.999 -20.856

Vrijval voorziening grond- en ontwikkelposities -13 -42
Totaal -33.012 -20.897
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Tabel 90: Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille (bedragen x € 1.000) 

1.13.4 Financiële baten en lasten 

Tabel 91: Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten (bedragen x € 1.000) 

Tabel 92: Rentelasten en soortgelijke kosten (bedragen x € 1.000) 

1.13.5 Belastingen 

Tabel 93: Belastingen (bedragen x € 1.000) 

Stichting woonbedrijf ieder1 vormt met Wonen Boven Winkels Vastgoedfonds Stedendriehoek BV 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 BV 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. 

Met betrekking tot de vennootschapsbelasting heeft woonbedrijf ieder1 tot en met boekjaar 2019 de 
aangiften ingediend en zijn tot en met 2018 door de belastingdienst aanslagen opgelegd. 

Tegen de aanslag vennootschapsbelasting 2018 heeft ieder1 bezwaar gemaakt. Dit bezwaar is nog in 
behandeling. Wij verwachten in 2022 een uitspraak. Het bezwaar ziet op het opnemen van een fiscale 
onderhoudsvoorziening. Deze is fiscaal niet gevormd en tevens niet verwerkt in de fiscale positie 
zoals opgenomen in de jaarrekening. Woonbedrijf ieder1 is van mening dat de oorsprong van 
toekomstig onderhoud gelegen is in het gebruik van haar woningen. Om de woningen ook voor de 
toekomst verhuurbaar te houden moet onderhoud uitgevoerd worden. Dit onderhoud wordt gepland en 
begroot in een meerjaren onderhoudsbegroting. Op basis van deze onderhoudsbegroting zou ieder1 
een onderhoudsvoorziening willen vormen. De onzekerheid is als gevolg van de discussie met de 
belastingdienst echter zodanig dat deze voorziening thans niet gevormd is. Indien de voorziening wel 
gevormd zou mogen worden betekent dit een fiscale last van ca. € 63,5 mln. Vorenstaande heeft 
echter geen invloed op resultaat en vermogen vanwege de vorming van actieve en passieve latenties. 

Aansluiting toepasselijk en effectieve belastingtarief 

Belastinglast 2021: € 1,8 miljoen (2020: € 3,9 miljoen), resultaat voor belasting € 176,9 miljoen (2020: 
€ 6,3 miljoen). Het toepasselijk (wettelijk) belastingtarief bedraagt 25,8% (2020: 25%). Het effectieve 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 2021 2020

Waardeverandering DAEB vastgoed in exploitatie 186.139 59.838
Waardeverandering niet-DAEB vastgoed in exploitatie 6.474 6.361

Totaal 192.613 66.199

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten 2021 2020

Geactiveerde rente vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 1 0
Rente op overige vorderingen 4 5

Totaal 5 5

Rentelasten en soortgelijke kosten 2021 2020

Rente langlopende schulden - leningen overheid 224 263
Rente langlopende schulden - leningen kredietinstellingen 11.650 12.109

Overige rentelasten 45 19
Totaal 11.919 12.391

Belastingen 2021 2020

Mutatie latente belastingen -1.751 -3.855
Totaal -1.751 -3.855
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belastingtarief, zijnde de belastinglast in de winst- en verliesrekening uitgedrukt als % van het 
jaarresultaat voor belastingen, bedraagt -1% (2020 -2%). De aansluiting tussen het effectieve 
belastingtarief en het toepasselijk belastingtarief is als volgt:   

Tabel 94: Componenten belastinglast 2021 

Vervolg tabel 94: Componenten belastingdienst 2021 

Toekomstige fiscale winsten kunnen tot een bedrag van € 10,7 miljoen worden gecompenseerd met in 
het verleden geleden fiscale verliezen. De in het verleden geleden fiscale verliezen zijn voor een 
bedrag van € 2,6 miljoen (2020: € 3,2 miljoen) geactiveerd, zie verder paragraaf 1.12.3 Financiële 
vaste activa. 

2021 2020

25% 25%

1.836 -  

- Mutatie compensabele verliezen -2.389 -4.347
- Mutatie tijdelijke verschillen -1.198 491

-1.751 -3.856
Effectief belastingtarief -1% -2%

Toepasselijk belastingtarief

Aanpassingen belastingen vorige boekjaren
Mutatie latente belastingen

2021

€ 176.893

Fiscaal resultaat WBW BV € 314
Waardeveranderingen -€ 159.876
Afschrijvingen -€ 4.507
Verkoopresultaat bestaand bezit -€ 719
50% Agio Vestia leningruil € 3.714
Onderhoud -€ 9.688
Dotatie herinvesteringsreserve -€ 1.644
Leefbaarheid € 58
Fiscale correctie leningen -€ 102

€ -172.449

€ 4.444
Af: energie investeringsaftrek € -40
Generieke renteaftrekbeperking (ATAD) € 5.665

€ 36

€ 10.104

Verrekend met verlies voorgaande jaren € -10.104
Restant verlies (te compenseren met toekomstige resultaten) € 0

Acute belastingen boekjaar € 0

Belastbaar bedrag 

De acute belastingen boekjaar is als volgt bepaald:

Resultaat voor belastingen volgens de jaarrekening

Totaal permanente en tijdelijke verschillen

Fiscaal resultaat boekjaar

Bij: Niet aftrekbare kosten
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De ATAD-renteaftrekbeperking 2021 is in de fiscale positie berekend op € 5,7 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 95: Resultaat deelnemingen (bedragen x € 1.000) 

 

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 Opgenomen reeds geborgde leningen 

De post ‘Opgenomen reeds geborgde leningen’ heeft betrekking op mutaties binnen de 
rolloverleningen. 

Resultaat deelnemingen 2021 2020

Resultaat Wonen Boven Winkels Vastgoedfonds Stedendriehoek BV 9.114 2.096
totaal 9.114 2.096
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1.15 Gescheiden balansen per 31-12-2021 
Tabel 96: Gescheiden balansen per 31-12-2021 (bedragen x € 1.000) 

*De rekening courant tussen DAEB en niet-DAEB van € 8 miljoen is in de niet-DAEB balans gepresenteerd onder liquide middelen.

Balans DAEB / niet-DAEB 31-12-2021
ACTIVA Eliminaties

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa 108 0 108

Vastgoedbeleggingen

DAEB vastgoed in exploitatie 1.850.445 0 1.850.445

niet-DAEB vastgoed in exploitatie 0 99.609 99.609

Onroerende zaken Verkocht onder Voorwaarden 3.657 2.968 6.625

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 352 2 354

Totaal van vastgoedbeleggingen 1.854.454 102.579 1.957.032

Materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken t.d.v. de exploitatie 7.661 0 7.661

7.661 0 7.661

Financiële vaste activa

Aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming in 
groepsmaatschappijen

0 39.697 39.697

Interne lening 29.944 0 -29.944 0

Netto vermogenswaarde niet-DAEB/Andere deelnemingen 121.196 0 -121.196 0

Latente belastingvorderingen 2.952 1.181 4.133

Overige effecten 225 0 225

Totaal van financiële vaste activa 154.317 40.877 44.054

Som van vaste activa 2.016.540 143.456 2.008.855

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Vastgoed bestemd voor de verkoop 875 314 1.189

Overige voorraden 363 17 380

Totaal van voorraden 1.238 331 1.569

Vorderingen

Huurdebiteuren 669 -1 668

Vorderingen op maatschappijen 0 150 150

Latente belastingvordering(en) 3.589 0 3.589

Overige vorderingen 170 5 175

Overlopende activa 487 181 668

Totaal van vorderingen 4.915 336 5.250

Liquide middelen* 1.788 9.960 11.748

Som der vlottende activa 7.941 10.626 18.568

TOTAAL ACTIVA 2.024.481 154.082 -151.140 2.027.423

31-12-2021 31-12-2021 31-12-2021

DAEB niet-DAEB Totaal

Inhoudsopgave



woonbedrijf ieder1 – Jaarverslag 2021 111 

Vervolg tabel 96: Gescheiden balansen per 31-12-2021 (bedragen x € 1.000) 
Balans DAEB / niet-DAEB 31-12-2021

PASSIVA Eliminaties

EIGEN VERMOGEN

Herwaarderingsreserves 963.969 30.435 994.404

Wettelijke en statutaire reserves 0 13.845 13.845

Overige reserves 407.183 59.137 -103.417 362.903

Resultaat na belastingen van het boekjaar 184.256 17.779 -17.779 184.256

Totaal van eigen vermogen 1.555.408 121.196 1.555.408

VOORZIENINGEN

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 17.603 0 17.603

Overige voorzieningen 270 0 270

Totaal van voorzieningen 17.873 0 17.873

LANGLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan overheid 6.198 0 6.198

Schulden aan banken 399.016 0 399.016

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 3.296 2.785 6.081

Overige schulden 63 86 148

Interne lening 0 29.944 -29.944 0

Totaal van langlopende schulden 408.573 32.815 411.444

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan banken 13.959 0 13.959

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 6.545 0 6.545

Schulden ter zake van belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen 3.736 0 3.736

Overige schulden 248 3 252

Overlopende passiva 10.139 68 10.207

Rekening courant DAEB - niet-DAEB 8.000 0 8.000

Totaal van kortlopende schulden 42.627 71 42.698

TOTAAL PASSIVA 2.024.481 154.082 -151.140 2.027.423

31-12-2021 31-12-2021 31-12-2021
DAEB niet-DAEB Totaal
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1.16 Gescheiden winst- en verliesrekening 
over 2021 

Tabel 97: Gescheiden winst- en verliesrekening (bedragen x € 1.000) 
Winst- en verliesrekening enkelvoudig (functioneel model) Ref.

Huuropbrengsten 93.288 4.603 97.891

Opbrengsten servicecontracten 2.481 94 2.575

Lasten servicecontracten -2.342 -133 -2.476

Lasten verhuur en beheeractiviteiten -7.848 -373 -8.221

Lasten onderhoudsactiviteiten -32.341 -1.251 -33.592

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -15.544 -976 -16.521

Totaal van nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille 37.693 1.964 0 39.656

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 3.806 2.669 6.475

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -3.790 -1.957 -5.747

Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 16 713 0 729

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -31.823 -1.189 -33.012

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 186.139 6.474 192.613

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden
151 123 275

Totaal van waardeveranderingen vastgoedportefeuille 154.468 5.408 0 159.876

Opbrengsten overige activiteiten 109 10 119

Totaal van nettoresultaat overige activiteiten 109 10 0 119

Overige organisatiekosten -9.661 -113 -9.774

Kosten omtrent leefbaarheid -1.715 -86 -1.800

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten 5 0 -593 -587

Rentelasten en soortgelijke kosten -11.326 -593 593 -11.326

Totaal van financiële baten en lasten -11.320 -593 0 -11.913

TOTAAL VAN RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 169.589 7.303 0 176.893

Belastingen -3.113 1.362 -1.751

Resultaat deelnemingen 0 9.114 9.114

Resultaat niet-DAEB tak 17.779 -17.779 0

TOTAAL VAN RESULTAAT NA BELASTINGEN 184.256 17.779 -17.779 184.256

TotaalNiet-DAEB EliminatiesDAEB
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1.17 Gescheiden kasstroomoverzicht 2021 
 Tabel 98: Gescheiden kasstroomoverzicht 2021 (bedragen x € 1.000) 

Operationele activiteiten Ref.

Ontvangsten:

Huurontvangsten 93.471   4.620   -  98.092  97.339  

Vergoedingen 2.542   97  -  2.639   2.619   

Overige bedrijfsontvangsten 46  88  -  134  116  

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

Renteontvangsten interne lening 548  -  -548 -  -  

Saldo ingaande kasstromen 96.612   4.805   -548 100.869  100.079  

Uitgaven:

Erfpacht 28  -  -  28  27  

Betalingen aan werknemers 11.865   564  -  12.429  12.552  

Onderhoudsuitgaven 1.14.1 25.710   946  -  26.656  25.055  

Overige bedrijfsuitgaven 14.515   690  -  15.205  13.606  

Betaalde interest 12.008   -  -  12.008  12.879  

Renteuitgaven interne lening -  548  -548 -  -  

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat 335  16  -  351  104  

Verhuurderheffing 10.358   -  -  10.358  10.423  

Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden 676  35  -  711  656  

Saldo uitgaande kasstromen 75.495   2.800   -548 77.747  75.302  

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten 21.117   2.005   -  23.122  24.777  

(Des)investeringsactiviteiten

MVA ingaande kasstroom

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden 4.280   2.367   -  6.647   4.614   

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa 4.280   2.367   -  6.647   4.614   

MVA uitgaande kasstroom

Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden 205  -  -  205  121  

Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden 30.741   44  -  30.784  20.931  

Aankoop, woon- en niet woongelegenheden 406  181  -  587  7  

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

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

Aankoop grond 742  23  -  764  37  

Investeringen overig 668  -  -  668  102  

Externe kosten bij verkoop 62  44  -  106  74  

Verwerving van materiële vaste activa 32.822   292  -  33.114  21.417  

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA -28.542 2.075   -  -26.467 -16.803 

FVA

Ontvangsten verbindingen -  -  -  -  82  

Ontvangsten overig -  -  -  -  533  

Ontvangen aflossing interne lening 2.451   -  -2.451  -  -  

Uitgaven verbindingen -  -  -  -  -  

Uitgaven overig -  -  -  -  257  

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA 2.451   -  -2.451  -  358  

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten -26.091 2.075   -2.451 -26.467 -16.445 

Financieringsactiviteiten

Ingaand

Nieuwe te borgen leningen 4.694   -  -  4.694   -  

Opgenomen reeds geborgde leningen 1.14.2 10.500   -  -  10.500  -  

Uitgaand

Aflossing geborgde leningen 16.567   -  -  16.567  12.454  

Aflossing interne lening -  2.451   -2.451 -  -  

Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.373 -2.451 2.451   -1.373 -12.454 

Toename/Afname van geldmiddelen -6.347 1.629   -  -4.718  -4.122 

Overheveling overtollige middelen niet-DAEB naar DAEB 8.000   -8.000 -  -  -  

Geldmiddelen aan het begin van de periode 135  8.331   -  8.466   12.588  

Geldmiddelen aan het einde van de periode 1.789   1.960   -  3.748   8.466   

Toename (afname) van geldmiddelen 1.653   -6.371 -  -4.718  -4.122 

2020Kasstroomoverzicht 2021 directe methode (x € 1.000) DAEB Niet-DAEB Eliminaties 2021
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1.18 Gebeurtenissen na balansdatum 
Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum. 
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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. 

Inhoudsopgave


	Inhoudsopgave

	Vooruit: 
	Terug: 
	Button1: 


