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VOORWOORD
Er kan geen voorwoord van een jaarverslag 2020 zijn waarin corona niet als een van de eerste grote
thema’s wordt benoemd. Ook bij ons heeft corona sinds maart 2020 heel veel impact gehad en veel
gevraagd van onze medewerkers én huurders. Wij danken in de eerste plaats dan ook iedereen voor
hun ongelofelijke inzet en flexibiliteit. Het thuiswerken, het toch doorwerken bij huurders thuis in
geval van onderhoud en reparaties en onze verminderde dienstverlening door het moeten sluiten
van ons kantoor. We hebben met z’n allen gevoeld wat corona in de praktijk betekende, tot op de
dag van vandaag.
UWOON staat er qua financiën gezond op. Ook de waardering in de vorm van de beoordeling door
het KWH is goed. We hebben in 2020 een paar grote herstructureringsprojecten naar de volgende
fase kunnen brengen en we hebben ons bezit in de verduurzamingsopgave gemiddeld naar label B
gekregen.
Onze ambitie om geen huisuitzettingen te doen vanwege huurachterstand hebben we door een
stevige preventieve en vroegtijdige aanpak, in samenwerking met onze partners, met vlag en wimpel
gerealiseerd. Iets waar we erg trots op zijn omdat we hiermee huurders die vaak in een combinatie
van problemen in een ongewenste situatie terecht komen helpen om hun leven weer op de rit te
krijgen.
Tot onze spijt is onze nauwelijks beïnvloedbare ambitie op het gebied van slaagkans niet gehaald: wij
hebben het gewenste slagingspercentage van 30 procent aan het einde van 2022 dan ook naar
beneden bijgesteld. Met de middelen die we in onze macht hebben proberen we zoveel mogelijk
huurders zo snel mogelijk van een huis te voorzien. Maar een woningmarktregio die voor iedereen
toegankelijk is, wet- en regelgeving, bezwaar- en beroepsprocedures, toenemende bouwkosten en
een gebrek aan bouwlocaties leiden niet alleen bij ons, maar landelijk tot een situatie die we
wooncrisis kunnen noemen. Ook UWOON zet dagelijks de schouders er onder om te zorgen dat we
kunnen bouwen, de doorstroming kunnen faciliteren en onze huurders zo goed mogelijk kunnen
ondersteunen. Maar dit blijft onder invloed van veel factoren van dag tot dag een grote uitdaging.
2020 was het jaar waarin de wissel van de bestuurlijke wacht plaatsvond. Tot en met mei was
Moniek van Baalen bestuurder. Iris Uittien heeft als zittend manager wonen in juni, juli en augustus
waargenomen. Op 1 september ben ik, Fleur Imming, begonnen. Voor mij was het belangrijk om de
organisatie goed te leren kennen in deze vreemde periode van corona. Dat heeft ertoe geleid dat ik
bijna alle collega’s 1 op 1 heb gesproken. Dat was een intensief maar vooral waardevol en rijk proces.
Al deze gesprekken binnen de organisatie, maar ook de kennismaking met een aantal oudmedewerkers, samenwerkingspartners en stakeholders hebben uiteindelijk geleid tot een goed
inzicht in de organisatie en haar uitdagingen voor de komende jaren.
2021 wordt een turbulent jaar waarin de nodige veranderingen binnen UWOON voel- en zichtbaar
zullen zijn. We maken ons klaar om de komende jaren onze kerntaak als woningcorporatie zo goed
en toekomstbestendig mogelijk voort te zetten. Deze veranderingen zullen hopelijk voelen als
verbeteringen voor onze huurders en onze samenwerkingspartners. Wij stellen ons graag
transparant en ontvankelijk op om in verbinding met hen de koers voor de komende jaren verder
vorm te geven. Dat zullen wij vanuit UWOON met plezier en energie doen!
Fleur Imming
Directeur-bestuurder UWOON
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1.BOUWEN AAN TOLERANTE BUURTEN
Wonen doen we samen. Verpleegkundigen en vuilnismannen, gezinnen en gepensioneerden,
starters en statushouders. Allemaal mensen die een woning huren bij ons. Mensen met elk hun
eigen verhaal, elk hun eigen voorkeur. Maar allemaal met de behoefte aan een comfortabele plek
om te wonen, in een veilige en vertrouwde omgeving. Om in die behoefte te voorzien investeren
wij elke dag in huizen, maar ook in wijken en buurten.
Wij vinden het belangrijk dat wijken gemengd en tolerant zijn. Dat men begrip heeft en naar elkaar
omkijkt. En dat valt niet altijd mee. Nog steeds vindt er uitstroom uit instanties plaats en krijgen
meer kwetsbare personen een woonplek in de wijk. En zo hoort het ook, daar zijn we immers voor
in het leven geroepen. Bewoners worden geconfronteerd met mensen die niet verder komen in
hun leven, en dit kan het woonplezier uit balans brengen. Zodanig dat er overlast wordt ervaren.
Onze medewerkers hebben een goed netwerk en samen met huurders, maatschappelijke partners
en gemeenten doen wij onze uiterste best om de leefbaarheid in onze wijken op peil te houden.
Het is belangrijk dat mensen op de juiste woonplek terecht komen. Het vraagt een grote
inspanning en samenwerking van iedereen om een goede landing in de wijk te maken. Diezelfde
samenwerking is ook van belang om er voor te zorgen dat niemand, die dat niet wil, op straat
belandt door huurachterstand of overlast.

1.1 GOED VOOR ELKAAR BUURT
Samen met onze maatschappelijke partners werken we aan versterking en ondersteuning van
kwetsbare huurders en verbetering van onderlinge contacten in de buurt. Door de komst van het
coronavirus COVID-19 hebben wij onze dienstverlening moeten aanpassen. Hierdoor lag de focus op
de basisdienstverlening en lopende projecten. Daarnaast zijn enkele nieuwe initiatieven opgestart.
De overlastklachten namen toe, ook de ‘kleine irritaties’. Om deze stroming goed te kunnen blijven
sturen kozen wij ervoor om meer structuur aan te brengen in dit proces. Deze structuur helpt ons om
huurders nog beter te kunnen ondersteunen. Zowel de huurder die overlast ervaart als de huurder
die overlast geeft. Deze nieuwe structuur maakt een duidelijk onderscheid tussen last en overlast en
bijbehorende aanpak. We leggen meer verantwoordelijkheid bij de huurder als het gaat om het
oplossen van kleine irritaties (last). Lukt dit niet dan is buurtbemiddeling aan zet. Is het (zwaardere)
overlast of komt er geen oplossing via buurtbemiddeling? Dan komt UWOON in actie. We gaan in
gesprek met huurders, ze ontvangen een schriftelijke sommatie en in een aantal gevallen wordt er
een gedragsaanwijzing opgelegd, waar bijvoorbeeld verplicht wordt om hulpverlening te accepteren.
Bij criminele activiteiten zoals vandalisme, drugs en geweld is uiteraard de politie aan zet. Bij de
verschillende fases worden verschillende samenwerkingspartijen betrokken zoals welzijn, zorg,
gemeente en politie.
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141 overlastklachten
De overlastklachten zijn toegenomen
ten opzichte van vorig jaar. Dit is in
lijn met de landelijke
ontwikkelingen. In ons werkgebied
zien we dit jaar tevens een sterke
toename van overlast gerelateerd
aan hennep/drugs zaken.

Nieuw initiatief: Boekje Goede Buren
Nieuwe huurders krijgen een exemplaar in het
welkomstpakket. We ontvangen hier enthousiaste
reacties op. Het boekje geeft tips voor en fijne en
gezellige woonomgeving. Hoe voorkom je overlast
en wat kan je als huurder doen als er wel overlast is?
Het antwoord op deze en andere vragen is te lezen
in Goede Buren.
Deze uitgave is één van de middelen die we inzetten
voor het plezierig wonen en versterken van
onderlinge contacten in de buurt.
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1.2 NIEMAND OP STRAAT
Voorkomen is beter dan genezen. Vroegtijdige signalering is belangrijk bij het voorkomen van
huisuitzettingen. Ook in het jaar 2020 hebben we ons daar extra voor ingezet. En met succes. Ook dit
jaar geen huisuitzettingen door huurachterstand. Daarbij zijn de huurachterstanden van 2020 het
laagst van de afgelopen 5 jaar.
Dit is te danken aan ons beleid, waarbij we zo vroeg mogelijk ingrijpen, omdat de achterstand dan
nog gering is. We hanteren een vast proces: herinnering - aanmaning- telefoonronde, en (in een
vroeg stadium) een huisbezoek, samen met de hulpverlening. En vervolgens een betalingsregeling.
Bij grotere achterstanden komt er doorgeleiding naar de schuldhulpverlening.
Interne budgetcoach
In Harderwijk experimenteren we met een interne budgetcoach. Bij (dreigende) problematiek, wordt
intern doorverwezen. Door het “in huis” te houden is de drempel voor onze huurders laag en geeft
het ze vertrouwen.
Ondanks het succes van dit jaar houden we de vinger aan de pols. Een na-ijleffect van COVID-19 valt
niet uit te sluiten.

Huisuitzettingen
In het jaar 2020 is geen enkele huurder uit
huis gezet door huurachterstand. 3
woningen zijn door de gemeente gesloten
i.v.m. hennep/drugs.

Betalingsachterstand
De huurachterstanden van 2020 zijn het laagst
van de afgelopen 5 jaren. Het aantal zittende
huurders met een betaalachterstand is 275.

2019: 0 huisuitzettingen door huurachterstand
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Nieuw initiatief: De Voorzieningenwijzer
Een experiment in Ermelo. Huurders krijgen een gratis adviesgesprek aangeboden om geld te
besparen en financiële risico’s te beperken. Een succesvol experiment. Deelnemende
huishoudens bespaarden gemiddeld € 750,00 op jaarbasis. Het initiatief wordt in 2021 voortgezet
in de gemeenten Ermelo en Harderwijk.

Nieuw initiatief: Boekje Bekend maakt Bemind
Veel mensen krabben zich achter het oor bij de
vraag hoe goed zij hun buren kennen. Vaak kennen
zij maar een paar mensen. Soms weet je helemaal
niets van je naaste buur. Als je elkaar beter kent,
waardeer je elkaar meer. Ken je elkaars
achtergrond, dan verdraag je meer van elkaar. In
dit boekje staan vijf portretten van huurders die je
via hun hobby of talent wat beter leert kennen.

1.3 WERK AAN DE WIJK
De leefbaarheidsmedewerkers van UWOON beschikken over een uitgebreid en goed functionerend
netwerk. Dit is van groot belang. Zeker tijdens de corona pandemie heeft het zijn nut in nog hogere
mate bewezen. UWOON en de netwerkorganisaties zijn dagelijks aanwezig in de wijken. We zijn
zichtbaar en bereikbaar voor huurders. We signaleren zaken die aandacht vragen en treden adequaat
op. Waar nodig leggen wij de verbinding met onze samenwerkingspartners en dit uiteraard binnen
de gestelde richtlijnen van het RIVM.
In 2020 is de ‘richtinggevende visie over onze inzet
Signalen uit de wijk
op het gebied van leefbaarheid’ vastgesteld. In het
Bewoners met psychische en
najaar zijn we begonnen met de uitvoering van
psychiatrische problematiek lijden extra
deze visie. De hieruit voortvloeiende acties die
onder de crisis. Veelal omdat deze
bewoners geen perspectief hebben.
inmiddels in gang zijn gezet zijn:
Hulpverlening pleegt extra inzet om op
• Een wijkenswitch van de buurtbeheerders
alternatieve wijze contact met de
in Ermelo en Harderwijk.
doelgroep te houden.
• Een herordening van de wijze waarop we
omgaan met diverse vormen van
(over)last
woonoverlast.
Bewoners zijn ook meer thuis dan
• We voeren in een aantal situaties een
gebruikelijk en storen zich eerder aan het
gedrag van buren. Het gaat hier meer over
uitgebreid intakegesprek om kwetsbaarheden
last (van elkaar) dan dat er sprake is van
(bijvoorbeeld zorg of schulden) te signaleren en
overlast.
nadere afspraken in de huurovereenkomst te
kunnen maken.
• Het op orde brengen van kaders, kennis en personeel [de ‘basis op orde’].
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Collectieve leefbaarheid
In Ermelo werkten we niet alleen nauw samen met de sociale wijkteams, die meer gericht zijn op
individuele problematiek, maar ook met het leefbaarheidsteam. Dit team is gericht is op de
collectieve leefbaarheid. Zo richten we ons niet alleen op de individuele problematiek maar ook die
van een wijk. Hierdoor kunnen we samen, of een samenwerkingspartner alleen, doelgerichte acties
uitzetten waarbij wij verbinding leggen tussen deze twee invalshoeken.

Tevreden over leefomgeving
Uit ons huurderspanel blijkt dat 73%
van de huurders de buurt waarin zij
wonen als prettig tot zeer prettig
ervaart. Een daling ten opzichte van
vorig jaar.
Met de voorgenomen inzet van o.a.
‘wijkfoto’s’ (op basis van interne en
externe data) kunnen we gerichter
acties inzetten en/of onze
samenwerkingspartners mobiliseren.
2019: 76%.
Buurtbemiddeling
Belangrijk bij problemen tussen
bewoners. Vrijwillige bemiddelaars
zoeken met de betrokkenen, op basis
van eigen kracht, naar een oplossing.
Hiermee is de kans op een duurzame
oplossing het grootst.
(Bij het aantal van Elburg gaat het om de
gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek).
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2. BEWONERS VOELEN ZICH GEHOORD EN GEKEND
In een wereld die steeds digitaler wordt, is persoonlijk contact onmisbaar. UWOON realiseert zich
dat en zet in op persoonlijk contact, naast alle slimme en digitale mogelijkheden. En dat
persoonlijk contact onmisbaar is, is dit jaar wel gebleken. Dankzij alle flexibiliteit en creativiteit van
huurders en medewerkers zijn we, ondanks de coronamaatregelen, er in geslaagd om in contact te
blijven met onze huurders. Onze kantoren zijn een groot deel van het jaar gesloten geweest maar
we waren wel bereikbaar en zichtbaar, ook in de wijken!
In de eerste maanden van de coronacrisis is er door diverse medewerkers telefonisch contact
gezocht met oudere huurders. Met als doel om na te gaan hoe het met ze ging en
of ze eenzaamheid ervaarden. Dit initiatief werd door veel mensen op prijs gesteld. Ook ontvingen
alle huurders in de zomer een bloemetje om ze een hart onder de riem te steken.
Ook het huurderspanel heeft dit jaar kunnen laten weten wat ze vinden en willen. Komend jaar
hopen we het aantal respondenten uit te breiden. Om nog meer kennis te verzamelen van en over
onze huurders. Om diezelfde reden gaan wij in 2021, met externe data, monitoren hoe onze wijken
er qua samenstelling en problematiek voorstaan. Met die kennis kunnen we gerichter maatregelen
inzetten waar ze nodig zijn. In november ging het huurdersportaal live. Met het portaal kunnen
huurders 24/7 huur- en woongegevens inzien, huur opzeggen of betalen, reparatieverzoeken
inplannen en meer. Een mooie aanvulling om onze huurders optimaal te bedienen en te voorzien
in hun digitale behoefte.

2.1 CONTACT TIJDENS CORONA
Hart onder de riem
Huurders ontvingen een bloemetje om zo
iedereen een beetje op te fleuren. ‘Pas
goed op uzelf en elkaar’ stond op het
kaartje. De actie werd op prijs gesteld, er
kwamen talloze reacties binnen.

Vrolijk moment
In diverse wijken verscheen spontaan een
draaiorgel dat bekende liedjes speelde om
de inwoners een vrolijk moment te bieden.

Belactie
Oudere bewoners zijn tijdens de eerste lock-down gebeld door medewerkers van UWOON. Een
gezamenlijke belactie om huurders een hart onder de riem te steken. Een belletje om een
luisterend oor te bieden. Want zeker voor deze doelgroep is het een lastige en eenzame tijd.
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Hortensia
Huis & Heek en Kwekerij De Stadsweiden
bezorgden bewoners van De Zeven Akkers
en het Albert Verweyplein een prachtige
hortensia.

Paasbrood
Bewoners van De Zeven Akkers (Harderwijk)
kregen een paasbrood van een plaatselijke
aannemer.

2.2 WAARDERING VAN DE KLANT
KWH voert maandelijks onderzoek uit naar de tevredenheid van bewoners over de dienstverlening
van woningcorporaties. In november 2020 ontvingen wij onze Aedes-benchmark resultaten.

UWOON hoort in de sector bij de koplopers als het gaat om het onderdeel "Duurzaamheid" en
"Onderhoud & Verbetering". Bij de onderdelen, "Bedrijfslasten" en "Huurdersoordeel' zit UWOON in
de middengroep.
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2.3 KEN DE KLANT
Wij willen graag goed inzicht hebben in wie onze klanten zijn en wat ze van ons verwachten. Dat
geldt voor onze huidige en toekomstige klanten. Zo kunnen wij beter inspelen op hun behoeften en
wensen.

Huurderspanel
In 2020 is een enquête uitgezet bij het
huurderspanel. Bijna 500 respondenten
werkten mee aan deze enquête wat neer
komt op een respons van 61%.

Buurtbeheerders
Onze zeven buurtbeheerders waren ook
in dit jaar volop in de wijken aanwezig.
Anders dan andere jaren, maar er was
zeker zoveel contact met huurders. Door
diverse creatieve oplossingen was het
mogelijk om onze huurders te zien en te
spreken.

Eind 2020 is een actie gestart voor het
werven van respondenten. Dat leverde
circa 150 nieuwe deelnemers op. Hiermee
staat het aantal respondenten op 900.

Woningzoekenden
Het aantal actieve woningzoekenden* in
de gehele regio was in 2020 circa7000. In
het jaar 2019 was dit circa 6000.
Die stijging is een landelijke trend. Het
lukt al een aantal jaren niet om
voldoende mensen aan een nieuwe
woning te helpen. Daardoor blijft dit
aantal stijgen. De conclusie is dat er meer
gebouwd moet worden.

Klantcontact
Door COVID-19 was fysiek contact met
de huurder beperkt. Ook onze kantoren
waren tijdelijk gesloten. Hierdoor nam
het telefoonverkeer sterk toe.
Digitale oplossingen zoals Zoom en
Teams bleken niet altijd uitkomst te
bieden voor onze huurders.

*Iemand die ingeschreven is bij Huren NoordVeluwe en in een periode van 12 maanden ten
minste 1 keer op een geadverteerde woning heeft
gereageerd.
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Woningen beschikbaar voor urgentie
UWOON heeft 55 woningen beschikbaar
gesteld voor mensen die een extra steuntje
in de rug kunnen gebruiken.
16 daarvan waren voor vergunninghouders.

Betaalbare woningen
In 2020 was 77% van de door ons verhuurde
woningen “goedkoop” of “betaalbaar” en
daarmee passend voor de doelgroep met een
inkomen tot
€23.225,- (eenpersoons huishouden) of
€31.550,- (meerpersoons huishouden). De
andere 23% was beschikbaar voor de mensen
met een hoger inkomen tot maximaal
€48.000,-.

In 2019 ging het om 48 woningen.

Verhuur via loting
Gemiddeld verhuurden we 16% van de
geadverteerde woningen via loting aan
woningzoekenden met een korte
inschrijfduur. Via loting bieden wij
spoedzoekers meer kans op een woning.
Medio 2020 besloot gemeente Harderwijk
om maximaal 10% van de woningen te
verloten (ipv 20%). Hierdoor daalde het
gemiddelde percentage.
Gemiddelde percentage 2019 was 20%.
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3. SNEL, FLEXIBEL EEN ENERGIEZUINIG & BETAALBAAR
HUIS
In onze regio waren afgelopen jaar bijna 7000 mensen op zoek naar een sociale huurwoning.
Woningzoekenden die op dit moment bij hun ouders wonen of op kamers. Woningzoekenden in
een instelling of huurders die op zoek zijn naar een andere, meer passende woning. Helaas
kwamen maar ruim 1000 woningen leeg in regio Noord- Veluwe. Veel te weinig
waardoor reagerende woningzoekenden een slaagkans hadden van 15%. Dat komt neer op een
wachttijd van 7 jaar. Daarom wil UWOON tot 2030, 800 woningen toevoegen. En daar werken we
ontzettend hard aan. Desondanks zien we dat de slaagkans niet toeneemt wat ons heeft doen
besluiten om ons einddoel m.b.t. de slagkans bij te stellen naar 20% in 2022.
1 januari 2020 ging ons nieuwe duurzaamheidsbeleid van start. Hiermee richten we ons op
energiebesparing, energetische maatregelen en gedragsverandering van huurders. Want een
duurzame samenleving brengen we samen tot stand! Eén van die samenwerkingen vond het
afgelopen jaar plaats in Ermelo, in de Wijk van de Toekomst. Hier werken wij samen met
bewoners, gemeente en Liander om te komen tot een gasloze wijk. Volgens de cyclus van
planmatig onderhoud zijn 177 woningen van verschillende complexen verduurzaamd en hebben
hierdoor een gemiddeld energielabel B. En ook dit jaar konden huurders kiezen voor zonnepanelen
tegen een vergoeding via de servicekosten.
3.1 SLAAGKANS
We willen een kortere zoektijd voor woningzoekenden.
Daarvoor zijn meer woningen nodig en meer doorstroming. Helaas lukt het niet de slaagkans te
verbeteren. Ondanks de toename van het aantal woningen, neemt het aantal woningzoekenden
door allerlei externe invloeden harder toe. Eén van die invloeden is de belangstelling van
woningzoekenden van buiten de regio, die is toegenomen van 1324 in 2019 naar 1870 in 2020 (40%).
De afgelopen jaren is de slaagkans ongeveer gelijk gebleven.
UWOON beschikt in 2020 over 8729 woningen:
4190 in Harderwijk
2590 in Ermelo
1897 in Elburg
52 in Oldebroek
Zie bijlage voor een uitgebreide omschrijving van de
woningvoorraad.
Aantal woningen in 2019: 8706
Aantal woningen in 2019: 8706
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De slaagkans in de regio is 15%
Ondanks onze inzet staat de
slaagkans op 15%, hetzelfde als in
2018 en 2019.
Wij willen toewerken naar een
slaagkans van 40% in 2026. Het zou
mooi zijn als we in 2022 al op 20%
uitkomen.
Voor mensen afkomstig van buiten
de regio is de slaagkans het laagst,
8%. Woningzoekenden* afkomstig
uit Elburg komen op circa 25%. In
Harderwijk en Ermelo is de
slaagkans nog geen 15%. Opvallend
is dat de slaagkans voor huurders
met de laagste inkomens bijna 6%punten hoger ligt dan de slaagkans
voor de huurders met de hoogste
inkomens. De tussengroep zit qua
slaagkans vlakbij de laagste
inkomensgroep.

Nieuwe verhuringen
480 huurders kregen de sleutel van hun
nieuwe woning. Dat is ruim 70 minder dan in
2019. Belangrijkste redenen zijn het tragere
proces van verhuringen als gevolg van de
corona-maatregelen en daarnaast zijn circa 30
woningen uit de verhuur genomen in verband
met een grootschalige renovatie. We
verhuurden in 2020 geen nieuw gebouwde
woningen.
In totaal zijn 15 woningen van UWOON
verkocht aan particulieren. 6 daarvan voor het
renovatieproject in de Harderwijkse Zeebuurt.
Nieuwe verhuringen in 2019: 550

*Iemand die ingeschreven is bij Huren NoordVeluwe en in een periode van 12 maanden
ten minste 1 keer op een geadverteerde
woning heeft gereageerd.
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3.2 NIEUWE WOONOPLOSSINGEN
Nieuwe woonoplossingen zijn nodig om tegemoet te komen aan de extra behoefte aan sociale
huurwoningen op korte termijn.

De tijdelijke woonoplossing van 2020
De tijdelijke woonoplossing voor 2020 waren de 1- en 2laags woonunits in Ermelo (Beemdweg/Smidsweg/De
Hogewal).
Op het terrein aan de Beemdweg realiseert UWOON in
samenwerking met de gemeente Ermelo tijdelijke
huisvesting voor een periode van maximaal 15 jaar. Het gaat
om 20 woningen voor jongeren tot 28 jaar en voor mensen
die door omstandigheden woonruimte zoeken.
2020 stond voor dit project vooral in het teken van de
voorbereidingsfase. Begin 2021 wordt de
omgevingsvergunning aangevraagd om vervolgen door te
gaan naar de uitwerkingsfase. Het daadwerkelijk plaatsen
van de woonunits.
Lees hier meer

Struikterrein
In 2020 was het plan om 19 extra tijdelijke units te plaatsen op het Struikterrein in
Harderwijk. Door bezwaren uit de omgeving is de vergunning hiervoor nog niet
onherroepelijk. De verwachting is dat de units in 2021 alsnog geplaatst worden.
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3.3 OVERZICHT NIEUWBOUWPROJECTEN
In voorbereiding
Harderwijk
Burg. van Meursstraat 24 nieuwe woningen
Tinnegieter
78 nieuwe woningen
In uitvoering
Ermelo
Kerklaan-Postlaantje 31 nieuwe woningen
Harderwijk
J.P. Heyelaan
Marnixlaan

24 nieuwe woningen
16 nieuwe woningen

Opgeleverd
Harderwijk
Langendijkstraat

48 nieuwe woningen

Herstructurering:
In het najaar van 2020 zijn we gestart met de herstructurering van 29
woningen aan de Zeestraat/Burgemeester Van Meursstraat in Harderwijk.
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3.4. GOED WONEN
Het gehele jaar ontvangen we van huurders reparatieverzoeken of huuropzeggingen. Het onderhoud
dat daarop volgt voert onze eigen onderhoudsdienst samen met diverse externe partijen uit.
Huurders zelf zijn verantwoordelijk voor het klein onderhoud aan de woning. Met het afsluiten van
een serviceabonnement kan een huurder dit “huurdersonderhoud ”uitbesteden aan UWOON.
Reparatieverzoeken
Met 4% is het aantal reparatieverzoeken
gestegen. In totaal waren het 5.819
verzoeken. In het jaar 2019 was het aantal
reparatieverzoeken 5.568. Toen was er
een daling van 15% in het aantal
reparatieverzoeken.

Serviceabonnement
5262 huurders maken gebruik van ons
serviceabonnement. Meer dan in 2019 (5.199). De
geboekte kosten voor reparaties binnen het
serviceabonnement bedroegen in € 95.842,- (in 2019
was dit € 167.646,-).
Een daling in de kosten doordat het aantal reparaties
binnen het serviceabonnement door corona sterk
reduceerde.

Mutatieonderhoud
In 2020 heeft 480 keer mutatieonderhoud plaatsgevonden. De kosten per mutatie zijn €3.952,-.
Dit is hoger dan in 2019 (€ 3.354,-). UWOON levert woningen op in een technisch goede en
veilige staat aan nieuwe huurders.
2019: 502 keer mutatieonderhoud.

Onderhoudskosten
De onderhoudskosten per woning zijn gestegen van gemiddeld €178 naar €231.
In 2020 zijn binnen het Niet Planmatig Onderhoud meerdere grote onverwachte werkzaamheden
uitgevoerd zoals dak en/of gevelherstel en vervanging van intercominstallaties, keukens en
douches.
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Asbest
In 2020 hebben we bij diverse woningen asbest verwijderd. Veelal bij oudere
eengezinswoningen waarbij weinig of geen binnenonderhoud is uitgevoerd. Bij het
vernieuwen van onderdelen zoals keukens, plafonds, douche en toiletten in oudere
woningen is het verplicht vooraf een asbestinventarisatie uit te voeren. Een enkele keer
wordt, voordat een woning wordt verhuurd, eerst de tuin gesaneerd vanwege
asbesthoudende deeltjes. Veelal zijn dit restanten van oude borders die in de tuin
achterblijven.

3.5 BETAALBAAR WONEN
Naast het ontwikkelen en bouwen van nieuwe woningen is het van belang dat de woningen goed zijn
afgestemd op de doelgroep. Met name één-en tweepersoonshuishoudens vormen de grootste groep
woningzoekenden. Zoals eerder aangegeven worden er 24 appartementen aan de JP Heyelaan
(Harderwijk) en 31 woningen bij Kerklaan/Postlaantje in Ermelo in 2021 opgeleverd. Deze woningen
zijn grotendeels bedoeld voor kleinere huishoudens. De helft van deze woningen is beschikbaar voor
woningzoekenden met een relatief laag inkomen en de andere helft voor woningzoekenden die een
hoger inkomen hebben.
Betaalbaar wonen
UWOON vindt betaalbaar wonen
belangrijk. 82% van al onze woningen
wordt aangemerkt als 'betaalbaar' of
'goedkoop'. Dat wil zeggen: de huur is
lager dan € 663,40.
Zie bijlage voor een uitgebreide
omschrijving van de woningvoorraad per
huurklasse.
2019: 82% van de woningen aangemerkt
als betaalbaar of goedkoop.

Huurverhoging
De huurverhoging in 2020 varieerde
voor de meeste huurders tussen 0%
en 2,6%. Dit ligt op of onder inflatie,
om sociale huurwoningen blijvend
betaalbaar te houden. Huurders met
een huishoudinkomen hoger dan €
48.000 ontvingen mogelijk een
inkomensafhankelijke huurverhoging.
Huurverhoging 2019: tussen 0 en 1,6%,
hetgeen toen ook maximaal inflatie was.

19

3.6 ENERGIEZUINIG
UWOON heeft ook in 2020 veel aandacht geschonken aan het verduurzamen van woningen. UWOON
wilde gemiddeld een B-label hebben in 2022. Dit komt neer op een energie-index van maximaal 1,4.
Deze doelstelling is behaald in 2020.
Een andere doelstelling voor 2022 is dat 20% van de woningen gebruik maakt, of aangesloten is, op
duurzame energieopwekking. Veel huurders hebben al zonnepanelen op hun dak liggen maar we
willen dit blijven stimuleren. UWOON bekijkt op dit moment wat nodig is om de zonnepanelen extra
te promoten. We verwachten in 2021 extra aanvragen omdat complexmatig een aantal oude, niet
geïsoleerde daken, worden vervangen door nieuwe, goed geïsoleerde, daken. Ook bij deze woningen
kan de huurder kiezen voor zonnepanelen.

Zonnepanelen
In 2020 bood UWOON huurders de
mogelijkheid om zonnepanelen op het
dak te plaatsen. Huurders kunnen
hiermee hun woonlasten verlagen. In
2020 heeft UWOON 20% van de
investering voor haar rekening genomen.
In 2019 was dit 30%. De overige 80%
betalen de huurders via een vaste
maandelijkse vergoeding in de
servicekosten. Samen met de
huurdersorganisaties blijft UWOON zich
inzetten om het gebruik van
zonnepanelen te stimuleren.
Planmatig onderhoud
Zeker bij planmatig onderhoud, waarbij al energiemaatregelen worden genomen (zoals
isolatie), zijn huurders geïnformeerd en gestimuleerd. Zonnepanelen in combinatie met
geïsoleerde dakplaten, nieuwe dakpannen en zonnecollectoren zijn erg succesvol.

Zonnepanelen
In het jaar 2020 zijn bij 321 huurders
zonnepanelen aangebracht. In 2019 waren dit
1058 huurders. Deze huurders betalen
maandelijks een bedrag en profiteren direct
van lagere energiekosten. Met zonnepanelen
bespaart een huurder gemiddeld €125,- tot
€200,- per jaar. Bij 85 woningmutaties heeft
UWOON zelf opdracht gegeven om
zonnepanelen
te plaatsen.Gebouw
In 2019 waren dit
BENG
– Bijna Energieneutraal
155 woningen.
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Wijk van de Toekomst
UWOON is gestart met het gasloos en energieneutraal maken van 324 woningen in de Wijk van de
Toekomst in Ermelo. In de wijk zijn 2 pilots gestart met innovaties op het gebied van
energieneutraal maken van bestaande woningen. Het betreft een pilot met infraroodpanelen en
een pilot met PVT-panelen. Beiden in combinatie met een luchtwarmtepomp. De pilot met
infraroodpanelen blijkt succesvol te zijn. De pilot met PVT panelen bleek niet aan de
verwachtingen te voldoen.
Lees hier meer over De Wijk van de Toekomst

Energieneutraal of BENG
We hebben momenteel 82 energie
neutrale woningen en 20 BENG woningen. In 2021 worden nog eens
24 BENG-woningen opgeleverd aan
de JP Heyelaan in Harderwijk.
De huidige technische oplossingen
gaan gepaard met hoge kosten. Een
(BENG) woning geheel
energieneutraal krijgen is kostbaar.
Per project wordt dan ook bepaald
of BENG of energieneutraal wordt
nagestreefd.

“18% van ONZE WONINGEN
MAAKT GEBRUIK VAN
DUURZAME OPWEKKING”
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Gemiddeld energie-index 1,40
UWOON wil gemiddeld een B index
hebben. Dit komt neer op een
energie-index van maximaal 1,4. In
2020 is het gemiddelde door
renovaties, nieuwbouw en mutaties
van 1,51 (2019) gedaald naar 1,40.

4. BEWONERS EN PARTNERS INVLOED GEVEN OP WAT
WIJ DOEN
Maatschappelijk ondernemen is de ruggengraat van UWOON. Met lokale partners (bewoners,
gemeentes, organisaties) werken we samen aan gerichte, relevante doelen. Onze focus ligt op
wonen in relatie met zorg, welzijn, leefbaarheid en veiligheid. De lokale samenleving is bij UWOON
vertegenwoordigd in een corporatieraad. Daarmee zijn wij voorloper in corporatieland. Wij zijn
ervan overtuigd dat het beste resultaat wordt bereikt als we elkaar begrijpen en vertrouwen in de
samenwerking. UWOON heeft een belangrijke rol bij het signaleren van problemen en het
verbinden van partijen. Doelgericht en met durf om de grenzen op te zoeken, dragen wij bij aan
gemeenschapsvorming. In 2020 hebben we op verschillende manieren vorm gegeven aan dit doel.
4.1 CORPORATIERAAD
UWOON werkt sinds enkele jaren met een corporatieraad. Hierin zitten mensen die vanuit hun
achtergrond weten wat er speelt in de samenleving. Doelstelling is dat de corporatieraad, vanuit de
rauwe werkelijkheid, maatschappelijke thema’s bij UWOON op tafel legt.

De corporatieraad heeft in 2020 door COVID-19 minder bijeenkomsten gehad dan
gepland. De digitale bijeenkomsten die er zijn geweest brachten meerwaarde. Vooral
door het betrekken van mensen uit het netwerk van de leden van de
corporatieraad. Het delen van verhalen met en aan personen buiten de
corporatieraad geeft energie en werkt inspirerend.
Verankering in de statuten
Positief nieuws is dat de corporatieraad geen pilot meer is, maar wordt opgenomen
in de statuten van UWOON. De corporatieraad blijft maatschappelijke thema’s
inbrengen en gaat jaarlijks in gesprek met de RvC. Vastgelegd wordt
dat bestuurder minimaal eenmaal per jaar verantwoordt wat er met de inbreng van
de corporatieraad is gedaan.
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4.2 HUURDERS AAN DE SLAG
In 2020 was ons doel om minimaal 3 gezamenlijke initiatieven door huurders te omarmen. En dat is
gelukt. Door het coronavirus liggen voor 2021 nog niet heel veel nieuwe ideeën op de plank. Het
virus heeft er ook toe geleid dat het aantal huurders, wat actief betrokken is geweest bij enige vorm
van onderhoud, is blijven steken op 139.

Gezamenlijke initiatieven van huurders:
•

Bij een woongebouw zijn
gedeeltes van de galerij voorzien
van een antisliptapijt. Dit voor de
veiligheid van de bewoners bij
regenachtig weer.

•

Bewoners die de gezamenlijke
vergader/bijeenkomstruimte
hebben gerestyled.

•

Bewoners die een ondergrondse
fietskelder hebben opgefrist. Van
een grijsblauwe kleur naar een
nieuwe warme kleurstelling.

Vraaggestuurd onderhoud
139 huurders zijn actief betrokken geweest bij
enige vorm van onderhoud of co-creatie.
Momenteel voeren 7 huurders zelf het
planmatig binnenonderhoud uit. Hierbij
dragen we de regie, en een deel van de
zeggenschap over de besteding van het
budget, over aan de huurder om de woning op
te knappen. Bewoners krijgen de volledige
zeggenschap over individuele veranderingen.
2019: 238 huurders actief betrokken bij
vraaggestuurd onderhoud.
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4.3 AFSPRAAK IS AFSPRAAK
Voor onze huurders zijn wij een betrouwbare partner. Wij communiceren op tijd, in begrijpelijke taal
en geven duidelijk aan wat wij kunnen betekenen. Wij vragen actief om feedback van klanten en
laten hen weten wat wij met de feedback doen.

Geschikt voor laaggeletterden
Daar waar mogelijk zijn onze
brieven, formulieren en folders
geschikt voor laaggeletterden.
Soms is juridisch taalgebruik
onvermijdelijk, bijvoorbeeld in
overeenkomsten. Daarnaast
maakt ingewikkeld beleid
(huurverhoging) het soms moeilijk
om een brief begrijpelijk te
maken.
Toch is het gelukt het merendeel van onze 400 sjablonen en onze folders en formulieren beter
leesbaar te maken voor laaggeletterden. We deden dit door kort en duidelijk te zijn, kortere
zinnen te gebruiken en minder ingewikkelde woorden. Daarnaast gebruiken we (vooral in
brieven) daar waar mogelijk pictogrammen, die de inhoud van de brief samenvatten.

Feedback
Dit is een voortzetting van het in 2019 genoemde doel. We spraken met elkaar af dat we altijd
reageren op vragen en opmerkingen en altijd aan de klant vertellen wat we er mee gedaan
hebben. Dit hebben we in 2020 vooral één op één gedaan.
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5. WE DAGEN ELKAAR UIT TOT VERNIEUWING EN
VERBETERING
Of we ons werk goed doen en hoe goed, wordt bepaald door mensen uit de lokale samenleving.
Medewerkers laten zich iets zeggen en nemen feedback serieus. Wij vertrouwen erop dat
medewerkers op basis van hun ervaring en kennis de juiste invulling geven aan hun dagelijkse
werk en dat van hun team. Dit vraagt om een oplossingsgerichte houding. Om samenwerking,
frisse ideeën en buiten bestaande paden durven gaan. Het volgen van snelle technologische
ontwikkeling is belangrijk. Zowel in besluitvorming als dienstverlening staan twee vragen bij ons
centraal: Waar zijn huurders en belanghouders het meest mee geholpen? En zijn we in staat om
ons daar snel op aan te passen?
Vernieuwen en verbeteren kan op talloze manieren en dat hebben we ook veelvuldig opgepakt in
2020. Van het huurdersportaal tot aan grootschalige en op innovatieve wijze verduurzamen van
ons bezit. En van het beter inspelen op huurders met woonvragen via de VraagApp tot aan het
inzetten van een budgetcoach. Zomaar enkele voorbeelden van vernieuwing en verbetering die
met veel plezier en inzet zijn opgepakt door collega’s.

5.1 SNEL EN MET DRAAGVLAK BESLUITEN

We willen de juiste besluiten nemen als het gaat over onze dienstverlening en organisatie. Zorgen
dat die besluitvorming zo snel mogelijk verloopt. Om sneller en flexibeler te kunnen inspelen op
besluiten is in 2019 door een groot deel van de organisatie kennis gemaakt met consent
besluitvormig. En dat smaakte naar meer. Helaas heeft COVID-19 een negatieve invloed gehad op het
verder uitbreiden van consent besluitvorming omdat prioriteiten elders lagen. Wel zijn er
verschillende besluiten middels consent genomen en zijn de principes zoals een check-in of het
werken in “rondes” toegepast bij het digitaal vergaderen.
Bij een interne enquête over consent besluitvorming bleek dat veel collega’s de wijze van
besluitvorming als positief ervaren. Evaluatievraag voor 2021 wordt dan ook:
Welke lessen vanuit de consent principes willen wij meenemen om tot een manier van
besluitvorming te komen die past bij UWOON en helpt onze doelen te behalen?
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5.2 RUIMTE VOOR INNOVATIE
VraagApp
Een pilot waarbij UWOON VraagApp
beschikbaar stelt voor huurders. VraagApp is
een online platform waar mensen snel
antwoord krijgen van vrijwilligers op hun
alledaagse vragen. Doel van de pilot is om te
onderzoeken in hoeverre VraagApp
huurders kan ondersteunen bij het
zelfstandig(er) wonen.

Interne Budgetcoach
Eind 2020 is een proef gestart om met de
inzet van een budgetcoach betalingsregelingen te treffen. Huurders die met
geldproblemen kampen, kunnen een beroep
doen op een budgetcoach van UWOON. Bij
een eerste evaluatie is gebleken dat de
resultaten de verwachtingen overtreffen. In
2021 vindt een uitgebreidere evaluatie plaats.

Lees hier meer

Lees hier meer
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5.3 DIGITALISERING
In het afgelopen jaar is het belang van een digitale organisatie sterk naar voren gekomen. Goede
digitalisering zorgt er mede voor dat we onze processen kunnen blijven uitvoeren. Het biedt
ondersteuning zodat onze medewerkers de dienstverlening op peil kunnen houden. We hebben in
2020 veel energie gestoken in de digitale ontwikkeling: voor de klant en voor de interne organisatie.

Voor de huurder:
Huurdersportaal
Op 3 november is ons Huurdersportaal live gegaan. Met het huurdersportaal kan een huurder
veel zelf regelen. Een reparatieverzoek, het inzien en wijzigen van gegevens, het melden van
overlast of het doen van een betaling. Dit kan 24 uur per dag, zeven dagen per week. Ook heeft
de huurder toegang tot de kennisbank van UWOON, met daarin veelgestelde vragen.
De introductie is ondersteund met promotie- en instructievideo’s.
Aan het Huurdersportaal zijn een aantal ‘zaken’ gekoppeld die zorgen
voor automatische aansturing van interne processen.

App Woningaanvaarding
In januari hebben we een app voor Woningaanvaarding in gebruik genomen. In deze app wordt
de start van de verhuur met de huurder geregeld. Voordeel voor de huurder:
- duidelijke afspraken over de status waarin de woning wordt geaccepteerd;
- contractondertekening in de woning, geen aparte afspraak op kantoor;
- direct mogelijkheid om service-abonnement af te sluiten;
- direct mogelijkheid tot afgeven automatische incasso;
- alle documenten direct via e-mail beschikbaar.

Voor de interne organisatie:
De implementatie van digitaal werken is sinds begin 2020 in een stroomversnelling gekomen.
Voorbeeld hiervan is de versnelde uitrol Office365 in combinatie met beschikbaar stellen van
mobiele apparatuur voor de hele organisatie om zo optimaal werken op afstand mogelijk te maken.
Begin 2020 hebben we ons primaire ERP-systeem verhuisd van on-premise naar de cloudomgeving. Met deze stap verminderen we onze interne kwetsbaarheid in het technisch
systeembeheer.
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Digitale Zaak
Diverse processen zijn opgenomen in een digitale ‘zaak’. De papierenstromen door de
organisatie zijn gedigitaliseerd. Het proces is eenduidig en helder. En biedt snelheid en gemak
voor de klant. Een aantal ‘zaken’ is gekoppeld met het Huurdersportaal en wordt van daar
uit gestart. In 2020 zijn onder andere de processen betalingsregelingen, ontevredenheid en
klachten, overlast en woningverbetering als digitale ‘zaak’ opgeleverd.

Reparatie app
Om efficiencyverbeteringen in het proces van de reparatieverzoeken te bereiken zijn we in
september gestart met de Reparatie-app. De app ondersteunt het KCC bij plannen van de
reparatieverzoeken, maakt papieren opdrachtstromen overbodig en levert digitale input voor
verdere administratieve verwerking.
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5.4. STUREN OP VERTROUWEN
UWOON wil zich continu aanpassen aan wensen van onze klanten én daarbij gebruik maken
van nieuwe inzichten en technische mogelijkheden. Onze medewerkers binnen de strategische
kaders weten als geen ander wat nodig is voor een goede dienstverlening. Daarom willen we dat
medewerkers vrijheid ervaren om hun werk af te stemmen op de behoefte van bewoners.
Het bekende en de procedures en regels zijn daarom niet primair bepalend. Wij willen werken vanuit
de bedoeling. Hoe en wat de medewerker doet mag nieuw en anders zijn, als dat beter aansluit
bij de bedoeling van onze dienstverlening. Wij willen primair kunnen sturen op vertrouwen in
het inzicht en kunnen van onze professionals.
Van onze medewerkers vragen we daarvoor eigen initiatief en soms lef. En zelf verantwoordelijkheid
nemen voor wat je gedaan hebt, waarom je het zo gedaan hebt, hoort er ook bij.
Van onze leidinggevenden vraagt het een andere manier van ondersteunen van collega’s. Van output
gerichte doelstellingen naar werken vanuit de bedoeling en sturen op vertrouwen. Van instructie
naar coaching en feedback.

Nulmeting Sturen op vertrouwen
Eind 2019 vond een nulmeting plaats onder de medewerkers. Om zicht te krijgen op de situatie
m.b.t. het sturen op vertrouwen. Deze gegevens zijn begin 2020 geëvalueerd en besproken
binnen de teams. Belangrijke informatie is dat 92% van onze medewerkers vindt dat zij
voldoende kennis en vaardigheden hebben om de functie goed te kunnen uitvoeren. Slechts 65%
geeft aan dat zij tevreden zijn met het kader waarbinnen gewerkt wordt. Daaruit leidden we af
dat onze medewerkers vinden dat meer ruimte mogelijk moet zijn. Daar gaan we aan werken.
Bijeenkomst Sturen op vertrouwen en Medewerkers 21ste eeuw
In februari ervaarden alle medewerkers van UWOON dat “het werken op vertrouwen” en het zijn
van een “medewerker 21ste eeuw” niet alleen uitdagend maar ook leuk kan zijn. Na deze
interactieve bijeenkomst zijn de afdelingen aan de slag gegaan met de inspiratie die ze uit deze
bijeenkomst hebben gehaald. De eerste stappen zijn gezet.
Helaas heeft COVID-19 veel invloed gehad op de verdere uitrol van deze twee thema’s.
Desondanks startte de afdeling Vastgoed een traject om het gemiddelde werken denkniveau aan te sluiten bij de uitgangspunten van sturen op vertrouwen. O.a. door het
bijstellen van selectie-eisen en het ontwerpen van een nieuwe methodieken om in gesprek te
komen over benodigde ontwikkeling. Afdeling Wonen onderzocht of een zelfregelend
team haalbaar en wenselijk is.
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5.5. WERKEN IN DE 21STE EEUW
Continu aansluiten bij actuele ontwikkelingen en mogelijkheden vraagt van iedereen durf
en initiatief. Het vraagt ook de wil en vaardigheid om van elkaar te leren, en soms kritisch
aanspreken. Alle benodigde vaardigheden zijn samengevat in enkele kerncompetenties. Deze
competenties maken onze professionals medewerkers van de 21e eeuw.
Kerncompetenties:
•
•
•
•

Feedback geven & ontvangen
Zelfregulering
Ondernemerschap
Digitaal kundig

In 2020 hebben we vooral aandacht besteed aan het vergroten van onze digitale vaardigheden. Dat
begon met een nulmeting van onze digitale kennis. Een eerste stap op weg naar
individuele opleidingsprogramma’s. Gedwongen thuiswerken door het coronavirus wijzigden onze
planning. Dit jaar hebben we vooral een grote stap gemaakt in het (samen)werken met office 365
en MS-teams. In 2021 zullen we ook de overige vaardigheden onder de loep te nemen en waar nodig
naar een hoger plan brengen.
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6. OVER UWOON
Als maatschappelijke organisatie hechten we belang aan evenwicht tussen financieel en
maatschappelijk rendement. Hoe efficiënter we onze bedrijfsvoering inrichten, hoe meer ruimte
we hebben voor onze (maatschappelijke) doelstellingen. Naast een juiste inrichting van de
organisatie, kan UWOON goed presteren dankzij de kwaliteit van medewerkers. We richten ons
HRM-beleid dan ook op continuïteit, optimale productiviteit en het behouden en uitbreiden van
vaardigheden die nodig zijn voor medewerkers van de 21e eeuw.
Dit past ook bij ons ondernemingsplan waar we in 2019 mee gestart zijn. Een plan waarin we met
input van huurders en belanghouders onze reisdoelen voor 2022 hebben bepaald. We geven aan
dat “Bestemming 2022” ruimte biedt om af te wijken van platgetreden en uitgesleten paden. Het is
een spannende en soms moeilijke ontdekkingstocht die we met elkaar aangaan en waarbij we
elkaar dienen te helpen. Want nieuwe wegen inslaan, alternatieve reisdoelen bepalen, een keer
verdwalen? Het kan en mag zolang we de bestemming maar scherp voor ogen houden.

Medewerkers
In 2020 stonden 100 (82,5 fte) UWOONmedewerkers klaar voor huurders en
woningzoekenden. Ons personeelsbeleid is gericht
op continuïteit, optimale productiviteit, kennis en
vaardigheden. De gemiddelde leeftijd is 51 jaar en
de verdeling tussen man/vrouw is 52/49 procent.
In 2019: 103 medewerkers

Zeker 150 vrijwilligers voeren taken voor
UWOON uit, veelal in de wijken. Hiertoe
behoren ook de leden van de
huurdersorganisaties en
bewonerscommissies. Hun taken zijn
divers. Vaak is er een intensief contact
met de buurtbeheerders. Behalve een
dankwoord ontvangen de vrijwilligers
jaarlijks een presentje tijdens de
feestdagen.

Vestigingen
UWOON heeft 3 vestigingen.
Harderwijk, Ermelo en Elburg.

Interne verbouwing
Een interne verbouwing van het pand in
Harderwijk. Er zijn meer (flex) werkplekken
gecreëerd en de ontvangsthal is nu een warme
ontmoetingsplek.
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Klachtenadviescommissie
De klachtencommissie ontving 11 klachten,
waarvan 9 klachten over UWOON. 8 maal is
de indiener terugverwezen naar UWOON
omdat de procedure nog niet doorlopen was,
daarvan zijn 4 klachten intern opgelost, 3
klachten zijn ingetrokken c.q. niet ingediend,
1 klacht is nog in behandeling. 1 klacht was
niet ontvankelijk omdat die het beleid van de
corporatie betrof. 2 klachten die eind 2019
waren ingediend zijn intern opgelost.
De commissie beveelt aan om de interne klachtenprocedure beter onder de aandacht te brengen bij
huurders. Hiermee wordt voorkomen dat klachten al bij de Klachtenadviescommissie worden
ingediend, zonder dat de corporatie voldoende in de gelegenheid is geweest de klacht op te lossen
2019: totaal 12 klachten.

Leden
De Klachtenadviescommissie bestaat uit drie onafhankelijke leden. De leden van de commissie
hebben zitting voor een periode van vier jaar. In 2020 bestond de commissie uit de volgende
personen:
• De heer A. Tuitel, voorzitter (herbenoeming december 2018, aftredend per 1 december 2022)
• De heer K.J.W. de Leeuw (herbenoeming maart 2019, aftredend per 1 maart 2023)
• Mevrouw M. Hoogenboom (herbenoeming februari 2020, aftredend per 1 februari 2024).

OR
De OR bestond in 2020 uit 7 leden. Er zijn dit jaar 8 reguliere OR vergaderingen geweest en 5
overlegvergaderingen met de bestuurder. Verder zijn er nog informele bijeenkomsten geweest met
de OR, MT, achterban, bestuurder en RVC.
De OR is in 2020 betrokken geweest bij de selectieprocedure van de nieuwe bestuurder. Enkele
andere zaken die op de agenda hebben gestaan zijn: COVID-19 en thuiswerkbeleid, onderwerpen
voor de Kouterdagen en de werving van nieuwe OR-leden.
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7. MET WIE WERKEN WE SAMEN?
We willen veel bereiken. Wijken waar onze huurders met veel plezier wonen in
een goed, betaalbare en duurzame woningen. Een acceptabele wachttijd voor de vele
woningzoekenden. We vinden het ook belangrijk dat onze samenwerkingspartners en huurders
invloed hebben op ons werk, de keuzes die we maken en op onze prestaties. Dat betekent dat we
het samen moeten rooien, we hebben elkaar nodig. Om woningen te kunnen realiseren kunnen we
niet zonder de gemeenten waarmee we samen plannen ontwikkelen. Ook voor het samen
optrekken om huurders met schulden weer lucht te geven. Het maatschappelijk werk om
huishoudens die het even niet zien zitten, een steuntje in de rug te geven. Om
kwetsbare mensen te huisvesten zijn onze zorgpartners onmisbaar die er voor zorgen dat deze
huishoudens goed terecht komen en zich thuis voelen in de
wijk met buren. Kleinschalige zorginitiatieven die mensen een veilig thuis bieden. Zo is iedere
organisatie een schakel in het netwerk op de Veluwe waarmee we met elkaar de samenleving
vormgeven. Dit netwerk is groot en stevig en we zijn blij dat wij met velen daarvan onderdeel zijn!
ONZE PARTNERS
Gemeente Elburg
Gemeente Ermelo
Gemeente Harderwijk
Provincie Gelderland
Huurdersraad De Betere Woning (Elburg)
Huurdersraad De Groene Draad (Ermelo)
Huurdersorganisatie Woonwijs (Harderwijk)
Politie/wijkagenten
Maatschappelijke dienstverlening
Stichting Careander
EBC
Stichting InteraktContour
Stichting ’s Heeren Loo
MEE Veluwe
Zorggroep Noordwest-Veluwe
WZU Veluwe
GGZ Centraal
GGD/team VIA
Stichting ZorgNVrij
De Drie Notenboomen
Bartiméus

IrisZorg
Stichting Kansrijk Wonen
Stichting Sirach
Stichting Ontmoeting
Caterva
BMO
Reclassering
Stichting Present
Seniorenraad
Zorgdat
Stichting Welzijn Ermelo
Stichting Wiel (welzijn Elburg)
Stichting Philadelphia Zorg
Stimenz
Kwintes
Ambulante hulpverlening Midden Nederland
Tactus
Westerbeek COD
Jongejan Wisseborn
Stichting Nobass
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HUURDERSORGANISATIES
Het Huurdersplatform wordt gevormd door huurdersorganisatie Woonwijs (Harderwijk) en
huurdersbelangenvereniging De Groene Draad (Ermelo). Vier keer per jaar vindt overleg plaats
met de bestuurder van UWOON. Naast deze twee partijen overlegt UWOON zes keer per jaar met
huurdersraad De Betere Woning (Elburg).
Ook het contact met de huurdersorganisaties verliep het afgelopen jaar noodgedwongen
grotendeels digitaal. Alle drie de huurdersorganisaties zijn actieve deelnemers aan de overleggen
met de gemeenten rondom de prestatieafspraken. Er wordt veel deskundigheid van hen gevraagd
en hun inbreng wordt zeer op prijs gesteld.
Alle drie de huurdersorganisaties zijn actieve deelnemers aan de overleggen met de gemeenten
rondom de prestatieafspraken. Er wordt veel deskundigheid van hen gevraagd en hun inbreng
wordt zeer op prijs gesteld.
Met het huurdersplatform bespraken we diverse onderwerpen en vroegen ook formeel om hun
advies. Op tafel kwamen het visitatierapport, het huurbeleid en sloopreglement. Met alle drie de
huurdersorganisaties bespraken wij de jaarlijkse huurverhoging. De Groene Draad en De Betere
Woning adviseerden om, vanwege de coronacrisis, 0% in rekening te brengen. Om financiële
redenen konden wij hier helaas niet in meegaan maar lieten weten dat UWOON maatwerk kon
bieden aan huurders die, door COVID-19, minder inkomsten ontvingen. Huurdersraad De Betere
Woning adviseerde ons proactief om bij woningen waar zonnepanelen worden aangebracht
ook een voorziening voor elektrisch koken aan te brengen. Een goed advies waarmee wij aan de
slag zijn gegaan. In 2021 hopen wij elkaar weer ‘gewoon’ te mogen ontmoeten.
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8. HOE STAAN WE ER FINANCIEEL VOOR?
Voor het bereiken van onze (reis)doelen moeten we financieel fit zijn. In 2020 hebben we onze
financiële conditie op peil kunnen houden en ook voor de langere termijn zijn we financieel in
staat onze doelen te bereiken. Natuurlijk met de kennis van vandaag.

We zien (nog steeds) dat een groot deel van onze inkomsten op gaat aan heffingen en belastingen. In
2020 bijna 4 maanden huuropbrengst. Ook bij onze inkomsten hebben we te maken met
beperkingen vanuit wet- en regelgeving (bijv. passend toewijzen, wettelijk verplichte huurverlaging,
wettelijke inperking van de huursomstijging). Een grotere druk op de operationele kasstroom
betekent dat er minder eigen middelen beschikbaar zijn om te investeren in nieuwbouw en
verbetering en verduurzaming van het bestaande bezit. Voor de financiering wordt meer vreemd
vermogen aangetrokken, met toenemende rentelasten tot gevolg.
De inkomende en uitgaande geldstromen uit de verhuur van ons bestaande bezit waren per saldo
€ 5,8 miljoen. Behalve uit de verhuur hebben we ook inkomsten uit verkopen van woningen (€ 3,4
miljoen). Het totaalbedrag besteedden we aan investeringen in nieuwbouw en woningverbeteringen
(veelal energiemaatregelen).
LIQUIDITEIT
Er is € 12,7 miljoen afgelost op onze bestaande leningen en er is voor € 19,0 miljoen aan nieuwe
leningen afgesloten. In totaal namen onze liquide middelen (geld op de bankrekening) over 2020
met € 9,3 miljoen af.
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MARKTWAARDE
De marktwaarde van ons bezit nam in 2020 met 10% toe tot € 1.312 miljoen. De beleidswaarde nam
in 2020 met 12,9% toe tot € 612 miljoen. Het verschil (afslag) tussen markt- en beleidswaarde komt
vooral omdat we ons bezit niet verkopen en onze huren lager houden dan in onze woningmarkt
mogelijk is.
In hoofdstuk 10 is een uitgebreidere omschrijving van de financiële positie weergegeven.

36

GOVERNANCE

37

9. GOVERNANCE
Het bestuur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van de missie, doelstellingen,
strategie, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten. Ook de continuïteit van de
organisatie, risicobeheersing, financiën en het naleven van wet- en regelgeving voor
woningcorporaties behoren tot de taken. De taken van het bestuur zijn geformuleerd in de
statuten en het bestuursreglement. Het bestuur legt intern verantwoording af aan de Raad van
Commissarissen (RvC) en extern naar diverse instanties zoals de ILT en het WSW.
Eisen vanuit de Woningwet aan bestuur en toezicht
De Woningwet stelt eisen aan de geschiktheid van bestuurders en leden van de Raad van
Commissarissen. Bij (her)benoemingen geldt een ‘toets geschiktheid en betrouwbaarheid
bestuurders en commissarissen’. Een positieve zienswijze van de minister is nodig voor de
benoeming van een bestuurder of toezichthouder. Het bestuur en de Raad van Commissarissen
volgen verder verplicht jaarlijkse scholing (permanente educatie; PE).

Governancecode
UWOON onderschrijft de principes van de Governancecode Woningcorporaties van Aedes. Vijf
principes zijn leidend voor iedereen die betrokken is bij het bestuur van en het toezicht op de
woningcorporatie. Deze principes vullen elkaar aan en moeten in samenhang worden bezien.
1. De leden van het bestuur en de Raad van Commissarissen hanteren waarden en normen die
passen bij de maatschappelijke opdracht.
2. Het bestuur en de Raad van Commissarissen zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording
af.
3. Het bestuur en de Raad van Commissarissen zijn geschikt voor hun taak.
4. Het bestuur en de Raad van Commissarissen gaan in dialoog met belanghebbende partijen.
5. Het bestuur en de Raad van Commissarissen beheersen de risico’s verbonden aan hun
activiteiten.
Het bestuur en de Raad van Commissarissen realiseren hiermee op herkenbare en transparante wijze
de maatschappelijke en volkshuisvestelijke doelstellingen. Een open samenwerking, informatieuitwisseling en een cultuur van vrije meningsuiting, versterken de effectiviteit van het handelen, het
beleid en de besluitvorming binnen UWOON. Overeenkomstig het RvC-reglement (art. 14.4) is in
2020 een governance agenda opgesteld. Aan de hand van deze agenda kunnen de governance
onderwerpen jaarlijks worden behandeld in de RvC.
Op 1 september 2020 zijn er klachten ingediend door een huurder bij de Commissie Governancecode
Woningcorporaties. Na uitgebreid hoor en wederhoor heeft de Commissie Governancecode
Woningcorporaties uitspraak gedaan op 28 december 2020: 1 klacht is als niet-ontvankelijk
beoordeeld en 3 klachten als ongegrond.
In 2020 waren er geen afwijkingen van De Governancecode Woningcorporaties 2020.
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Accountant
Volgens de governancecode is de benoemingstermijn van de externe accountant maximaal tien jaar.
Deloitte is sinds 2012 werkzaam als accountant voor UWOON. Met ingang van het controlejaar
2020 is de heer drs. M.P. Robijns RA de tekenend accountant namens Deloitte.
De beoordeling van het functioneren van de externe accountant is beschreven in het verslag van
de RvC in paragraaf 9.2.10 Auditcommissie.

9.1 BESTUUR
In 2020 heeft er bij UWOON een bestuurswisseling plaatsgevonden.
Mevrouw ir. M.C.F. (Moniek) van Balen-Uijen (1967) was sinds 2005 bestuurder bij UWOON en
heeft in 2020 te kennen gegeven opzoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. Haar overeenkomst is
met wederzijds goedvinden beëindigd per 31-05-2020.
Manager wonen, mevrouw Iris Uittien is waarnemend bestuurder geweest van 01-06-2020 t/m 3108-2020. Vanaf 1 september 2020 is mevrouw Fleur Imming onze nieuwe directeur-bestuurder.
9.1.1 Benoemingstermijn
Bestuurder is benoemd voor een periode van 4 jaar, ingaande per 1 september 2020 en derhalve
eindigend van rechtswege op 31 augustus 2024.
9.1.2 Nevenactiviteiten en netwerken 2020
Moniek van Balen:
-Voorzitter directeurenoverleg corporaties regio Noord-West Veluwe.
-Lid stuurgroep Maatschappelijke zorg.
-Lid Raad van Toezicht Zonnehuisgroep Noord (lid Vastgoed- en Auditcie).
Iris Uittien:
-Lid netwerk managers Wonen (Kjenning)
-Lid regiegroep maatschappelijk opvang en beschermd wonen
-Lid regiegroep wonen/zorg Elburg
-Lid corporatieoverleg Noord Veluwe
-Lid corporatieoverleg Noord Veluwe/Lid directeurenoverleg Noord-West Veluwe
-Vrijwilliger bij het team vrijwilligerscoördinatie van stichting Alpe d’HuZes.
Fleur Imming:
-Lid bestuur/voorzitter ad interim Zomertheater Amersfoort
-Voorzitter bestuur Gilde Stadsdichters Amersfoort
-Voorzitter bestuur Social Impact Factory (tot maart 2020)
-Lid Raad van Commissarissen Amfors
-Lid Raad van Toezicht Trinamiek
Bestuurders waren in 2020 niet betrokken bij transacties waarin tegenstrijdige belangen zouden
kunnen spelen.
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9.1.3 Verantwoording PE-punten
In de Governancecode Woningcorporaties is opgenomen dat bestuurders van woningcorporaties in
drie jaar tijd 108 PE-punten moeten behalen. Dit is gebaseerd op 108 studiebelastingsuren zoals
vastgesteld door de geaccrediteerde opleidingsaanbieder. Het aantal behaalde PE-punten over de
periode 2017 t/m 2019 voor mevrouw Moniek van Balen was 116.
Mevrouw Fleur Imming is sinds september gestart bij UWOON en volgt momenteel haar eerste
opleiding en had per 31-12-2020 2 PE-punten behaald.
9.1.4 Honorering
Het salaris van de bestuurder past binnen de sectorbrede beloningscode voor bestuurders van
woningcorporaties. Met betrekking tot het WNT is het overgangsrecht van kracht. Het salaris bestaat
uit een vast inkomen, pensioen en overige arbeidsvoorwaarden, waaronder een auto van de
zaak met een cataloguswaarde tot maximaal 35% van het jaarsalaris.
De beloning van mevrouw ir. M.C.F. van Balen-Uijen (01-01-2020 t/m 31-5-2020) bedroeg € 52.295,bruto; de pensioenlasten bedroegen € 8.541,- en de vergoedingen € 792,-. Daarnaast was er een
representatievergoeding van €80,- De arbeidsovereenkomst bevatte geen afspraken over een
bijzondere uitkering bij beëindiging dienstverband.
De beloning van waarnemend bestuurder mevrouw I. Uittien bedroeg ( 1-6-2020 t/m 31-08-2020)
€ 28.828,-bruto; de pensioenlasten bedroegen € 4.249,- en de vergoedingen € 0,-.
De beloning van mevrouw F. Imming bedroeg (01-09-2020 t/m 31-12-2020) € 40.782,- bruto; de
pensioenlasten bedroegen € 7.457,- en de vergoedingen € 0,- De arbeidsovereenkomst bevat geen
afspraken over een bijzondere uitkering bij beëindiging dienstverband.

9.1.5 Bestuursthema: Bestemming 2022, samen op pad naar goed wonen en leven
In 2019 zijn we gestart met ons nieuwe ondernemingsplan: Bestemming 2022, samen op pad naar
goed wonen en leven”. Bestemming 2022 is een vier jaar durende reis. Het is een ontdekkingstocht
naar nieuwe kansen en mogelijkheden om bij te dragen aan het woonplezier van huurders en een
fijne leefomgeving voor bewoners fijn wijken en buurten. De finish van dit ondernemingsplan hebben
we vastgelegd op 15 december 2022. We zijn nu precies op de helft van de vier jaar.
De evaluatie zo op de helft van ons plan laat een wat gemengd beeld zien: op een aantal doelen gaat
het boven verwachting goed! Op andere zaken zien we dat het moeilijk is om het doel te realiseren:
onze ambities zijn te hoog of onze invloed op het behalen van het doel is te beperkt. Dat heeft ertoe
geleid dat we op een aantal doelen een bijstelling doen. Met name op het gebied van de slagingskans
zien we dat onze ambitie om 40% te halen te hoog gegrepen is.

9.1.6 Overige ontwikkelingen 2020
Eind 2020 is in een van de individuele gesprekken die de nieuwe bestuurder met alle werknemers
heeft gevoerd melding gemaakt van dat er sprake zou zijn van individuele inkoopvoordelen voor
medewerkers van UWOON bij verschillende leveranciers. Dit heeft ertoe geleid dat bestuurder in
afstemming met de RvC een opdracht aan BING heeft gegeven om onderzoek te doen naar deze
vermeende inkoopvoordelen. Dit onderzoek is begin 2021 in gang gezet.
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Uit diezelfde gesprekken kwam ook naar voren dat er aandachtspunten zijn bij de werkwijze van de
afdeling vastgoed voor wat betreft de aanbesteding van cyclisch onderhoud, audits die over het
aanbestedingsbeleid zijn opgesteld lieten in 2019 al zien dat er niet altijd werd gewerkt conform
eigen beleid. Bestuurder heeft hier de accountant op gewezen met het verzoek hier in de controle
van de jaarcijfers wat nader op in te zoomen. Dit heeft uiteindelijk in het voorjaar van 2021 tot een
aanvullend onderzoek op verzoek van de accountant en in opdracht van de RvC geleid. Ook dit
onderzoek is door BING uitgevoerd. Uit de onderzoeken van BING komen geen onregelmatigheden
naar voren. Wel geven ze, in combinatie met de conclusies uit de jaarrekeningcontrole, aanleiding
voor maatregelen ter aanscherping van de interne beheersing en checks&balances. Deze
maatregelen maken onderdeel uit van de bredere veranderagenda die momenteel wordt ontwikkeld.
Project Driesprong in Ermelo is in 2019 opgeleverd. De 24 prefabwoningen bleken bij aanvang al de
nodige gebreken te vertonen. Lang is gedacht dat deze gebreken in afstemming met bouwer Slokker
goed op te lossen zouden zijn. Begin 2021 was voor een aantal bewoners de maat echter vol en
hebben zij de pers opgezocht, wat tot een stortvloed aan media-aandacht heeft geleid. Nadat alle
gebreken opnieuw in kaart zijn gebracht hebben wij in 2021 opdracht gegeven aan bureau Duinwijck
om onderzoek te doen naar de bouwtechnische staat, de staat van de (NOM-)installaties en de staat
van het beton dat is gebruikt.
9.1.7 Ontwikkelingen 2021
In het vroege voorjaar van 2020 zijn we als samenleving terechtgekomen in een crisissituatie
veroorzaakt door het coronavirus (COVID-19) die tot op de dag van vandaag voortduurt.
Dit heeft ook nu nog de nodige impact op onze huurders en op onze organisatie. We hebben onze
manier van werken aangepast en afgestemd op de door het RIVM en de Rijksoverheid afgegeven
richtlijnen en maatregelen. Nieuwe richtlijnen en ontwikkelingen monitoren we continu en volgen
we op. Onze maatregelen zijn erop gericht om de gezondheid van onze medewerkers, huurders en
relaties te beschermen en de dienstverlening aan onze huurders te continueren. De crisis
veroorzaakt door het coronavirus zal naar de toekomst toe ook impact hebben voor UWOON.
Onze begroting is na jaren van voorspoed en gezondheid nu krapper aan het worden: de inkomsten
die we hebben verhouden zich steeds minder goed tot de uitgaves die we willen doen om al onze
ambities ook daadwerkelijk te verwezenlijken. Dat betekent dat we in 2021 nadrukkelijker keuzes
moeten gaan maken. Betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid zijn stuk voor stuk
belangrijke thema’s, maar we kunnen onze euro’s maar één keer uitgeven. Dat gesprek gaan we aan
met onze huurders en met stakeholders, om tot gedragen beslissingen te komen die ons voor de
komende jaren een gezonde en toekomstbestendige begroting opleveren.
Om in alle ontwikkelingen en veranderingen goed onze rol te kunnen blijven vervullen moeten we af
en toe ook de tijd nemen om kritisch naar onszelf te kijken. Zijn we de corporatie die we willen zijn
voor onze huurders en onze samenwerkingspartners? En welke corporatie willen we over 10 jaar
zijn? Waarop kunnen we groeien en verbeteren, hoe kunnen we zo goed mogelijk meebewegen met
de wereld om ons heen, en hoe zetten we het menselijk kapitaal binnen UWOON zo goed mogelijk in
om aan alle wensen en verwachtingen te kunnen voldoen?
Dat betekent niet dat we de blik naar binnen keren, maar dat we juist alle ramen en deuren
opengooien om datgene wat ‘buiten’ van ons verwacht wordt naar binnen te halen. Dat we met 8
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9.1.8 Vergaderingen MT
Het MT en de bestuurder vergaderen wekelijks. Besluitvormingsstukken worden vooraf voor advies
aan de MT-leden voorgelegd. De businesscontroller adviseert ook alle besluitvormingsstukken. In
2020 gaf hij 1 neutraal advies vanwege persoonlijke karakter van het voorstel. Wel zijn voorstellen
teruggenomen en verbeterd, alvorens opnieuw in te brengen in de vergadering, na advisering van de
businesscontroller.
9.2 VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN (RVC)
UWOON staat voor het betaalbaar huisvesten van mensen inclusief de zorg voor een leefbare
omgeving. UWOON is een maatschappelijke onderneming. De Governancecode woningcorporaties
2020 geeft richting aan de wijze waarop bestuur en Raad van Commissarissen (RvC) functioneren en
de wijze waarop zij verantwoording afleggen over hun resultaten. De Raad van Commissarissen (RvC)
UWOON onderschrijft en hanteert de Governancecode.
De RvC houdt toezicht op het bestuur, de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de
met haar verbonden ondernemingen. Zij adviseert het bestuur en fungeert als klankbord. De RvC is
bovendien werkgever van het bestuur. De RvC houdt onder meer toezicht op:
▪ De realisatie van doelstellingen, volkshuisvestelijke opgaven, strategie en de risico’s die de
activiteiten van de corporatie met zich meebrengen.
▪ De opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen en het
kwaliteitsbeleid.
▪ De integriteit van de organisatie.
UWOON stelde in 2011 een integriteitscode vast, in combinatie met een meldregeling. In 2019 is er
een herziene versie vastgesteld. De RvC bespreekt met de bestuurder de naleving van de code en het
thema integriteit. Op 27 januari 2020 en op 30 november 2020 zijn er in het kader van integriteit en
de integriteitscode van UWOON binnen de RvC een aantal voor de RvC relevante fictieve casussen
besproken om dit thema actueel te houden.
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvC staan in de statuten en zijn verder
uitgewerkt in een reglement. De statuten, het RvC- en het bestuursreglement, voldoen aan de
vereisten uit de Woningwet. Een profielschets beschrijft daarnaast de gewenste deskundigheid en
achtergrond van de leden. Het RvC-reglement en de profielschets staan op www.uwoon.nl
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9.2.1 Toezichtskader & Toetsingskader
Het Toetsings- en Toezichtskader dat de RvC hanteert bij het toezicht op het bestuur bevat, in lijn
met de visie op besturen en toezicht, zowel zachte als harde controls.
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9.2.2 Profielschets leden Raad van Commissarissen
UWOON hanteert een profielschets voor de selectie van RvC-leden, als waarborg dat de RvC als
gehele Raad voldoende kennis heeft van strategie, financiële risicobeheersing, realisering van de
volkshuisvestelijke taken en vastgoedontwikkeling. Ieder RvC-lid heeft voldoende bestuurlijke
kwaliteiten en deskundigheden. De voorzitter voldoet daarnaast aan een aantal specifieke eisen. De
RvC functioneert als één Raad met een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
De huurdersbelangenorganisaties trekken - conform een convenant - gezamenlijk op met de RvC bij
de werving, selectie en benoeming van alle nieuwe RvC-leden.

9.2.3 Samenstelling Raad van Commissarissen
De RvC van UWOON bestaat uit vijf leden, ieder met een eigen specifiek kennisgebied. Er is een
rooster van aftreden voor de leden van de RvC. Zoals de Governancecode voorschrijft, is de
maximale zittingsduur acht jaar.
De heer ing. A.R. Hanlo (voorzitter)
Geboortejaar 1954
Functie
Zelfstandig adviseur VMG Consultancy
Nevenfuncties -

Vicevoorzitter RvC Openbaar Belang te Zwolle en lid vastgoedcommissie
Lid Commissie van Arbitrage Raad van Arbitrage Metaalnijverheid en -Handel
Voorzitter Stichting BouwTalent OVG

Lidmaatschap -

Lid Remuneratiecommissie UWOON
Lid Vastgoedcommissie UWOON

Expertise

Woningbouw & Vastgoed
Duurzaamheid & Energie
Management & HRM

-

Mevrouw mr. M.N. Kroes (lid, huurderscommissaris per 1-3-2019)
Geboortejaar Functie
-

1954
Juridisch consulent FNV

Nevenfuncties -

Lid Raad van Toezicht Het Oversticht
Lid bestuur stichting voorzieningenfonds personeel het Oversticht

Lidmaatschap -

Lid Auditcommissie UWOON

Expertise

Volkshuisvesting
Lokale overheid
Juridisch, wet- en regelgeving

-

44

De heer drs. C. van Dijk (vice-voorzitter, huurderscommissaris)
Geboortejaar 1979
Functie
Eigenaar Carlo van Dijk professionele gespreksleiding
Nevenfuncties -

Algemeen Bestuurslid Waterschap Vallei & Veluwe
Voorzitter rekenkamercommissie gemeente Brummen & gemeente Voorst
Voorzitter Raad van Toezicht bij Stichting VPCPO De Akker
Kernbewoner De Eikenhorst bij Profila Zorg
Geassocieerd partner Necker van Naem
Directeur Rekenkamer West-Twente

Lidmaatschap -

Voorzitter Remuneratiecommissie UWOON

Expertise

Maatschappelijk/Volkshuisvesting

-

De heer drs. J. Kalisvaart AA (lid)
Geboortejaar 1953
Functie
Consultant Baker Tilly Netherlands N.V. (tot 11 april 2020)
Eigenaar Calisvaer Consultancy (sinds 1 juni 2020)
Nevenfuncties -

Accountantslid van de Accountantskamer (tuchtrechtelijke klachten tegen
accountants)
Lid Raad van Toezicht Prader-Willi Stichting te Amsterdam
Senior expert PUM Netherlands senior experts

Lidmaatschap -

Voorzitter Auditcommissie UWOON

Expertise

Financiën en bedrijfsvoering

-

Mevrouw M. van Esterik MPM (lid per 3 maart 2020)
Geboortejaar 1981
Functie
Directeur sociaal domein en bedrijfsvoering, loco-secretaris gemeente
Dronten
Nevenfuncties -

Voorzitter Stichting Present Elburg

Lidmaatschap -

Voorzitter Vastgoedcommissie UWOON

Expertise

Sociaal domein en bedrijfsvoering

-

Alle commissarissen zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en
wonen geregeld themabijeenkomsten bij.
Geen van de commissarissen was ooit in dienst van de corporatie of heeft direct of indirect een band
met toeleveranciers of afnemers. Ook verleent niemand direct of indirect andere diensten dan die
voortvloeien uit het RvC-lidmaatschap of onderhoudt buiten het commissariaat een band met
UWOON. In het verslagjaar waren RvC-leden niet betrokken bij transacties met tegenstrijdige
belangen.
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9.2.4 Werving en selectie Raad van Commissarissen
In verband met de ontstane vacature binnen de Raad door het bereiken van de maximale termijn van
de heer Oosterwijk op 31 december 2019 is eind 2019 gestart met de werving en selectie van een
nieuwe commissaris. De profielschets voor het nieuwe RvC-lid is mede opgesteld aan de hand van de
Belbin teamrollenanalyse die de RvC eind 2019 heeft uitgevoerd. Er is gezocht naar een commissaris
met kennis van het sociaal domein. De selectiecommissie - bestaande uit leden van de RvC en de
voorzitters van de drie huurdersorganisaties - was unaniem in de voordracht van mevrouw Van
Esterik als commissaris. Bestuurder en de OR gaven een positief advies. De Autoriteit
Woningcorporaties gaf een positieve zienswijze op de voorgenomen benoeming, waarna mevrouw
Van Esterik per 3 maart 2020 is benoemd als lid van de RvC voor een periode van 4 jaar.
Per 01-01-2020 is de heer Hanlo benoemd als nieuwe voorzitter van de RvC. Na een unaniem oordeel
van de selectie- en begeleidingscommissie, de daaropvolgende voordracht door de
selectiecommissie en een positief advies van bestuurder en ondernemingsraad. Tot slot gaf de
Autoriteit Woningcorporaties een positieve zienswijze op de voorgenomen benoeming.
9.2.5 Werving en selectie directeur-bestuurder
In verband met de ontstane vacature door het aangekondigde vertrek van de bestuurder mevrouw
M. van Balen is eind 2019, onder begeleiding van een extern bureau, gestart met de voorbereiding
van de werving en selectie van een nieuwe directeur-bestuurder. In januari 2020 is de profielschets
ondersteund door een kort filmpje waarin UWOON, door de medewerkers en betrokkenen, liet zien
wie UWOON is en waar UWOON voor staat. Dit filmpje werd gewaardeerd door de kandidaten en
heeft hen geholpen bij hun sollicitaties. De selectiecommissie - bestaande uit leden van de RvC,
vertegenwoordigers vanuit het MT en vertegenwoordigers van de drie huurdersorganisaties - was
unaniem in de voordracht van mevrouw Imming als nieuwe directeur-bestuurder. De OR gaf een
positief advies. De Autoriteit Woningcorporaties gaf een positieve zienswijze op de voorgenomen
benoeming, waarna mevrouw Imming per 1 september 2020 is benoemd als directeur-bestuurder
van UWOON voor een periode van 4 jaar.
In de periode tussen het vertrek van mevrouw Van Balen en de komst van mevrouw Imming heeft
mevrouw Uittien (manager Wonen), met instemming van alle betrokkenen, gedurende 3 maanden
de functie van bestuurder tijdelijk waargenomen. Deze oplossing had een sterke voorkeur van de RvC
boven de aanstelling van een externe interim-bestuurder.
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9.2.6 Rooster van aftreden
Naam

1e benoeming

herbenoemd/herbenoembaar

aftredend

M.N. Kroes
A.R. Hanlo
C. van Dijk
J. Kalisvaart
M. van Esterik

01-03-15
01-04-16
15-10-18
15-10-18
03-03-20

01-03-19 (herbenoemd)
01-04-20 (herbenoemd)
15-10-22
15-10-22
03-03-24

01-03-23
01-04-24
15-10-26
15-10-26
03-03-28

9.2.7 Verantwoording PE-punten
Intern toezichthouders van corporaties die lid zijn van de Vereniging van Toezichthouders in
Woningcorporaties (VTW) moeten 5 PE-punten per kalenderjaar behalen. Dit is gebaseerd op vijf
studiebelastingsuren zoals vastgesteld door de geaccrediteerde opleidingsaanbieder. De
commissarissen van UWOON behaalden het volgende aantal educatiepunten:
PE-punten
Commissarissen
M.N. Kroes
A.R. Hanlo
C. van Dijk
J. Kalisvaart
M. van Esterik

Aantal PE-punten 2020
9
16
18
11
14

Leden van de Raad van Commissarissen hebben in het kader van hun permanente educatie in 2020
o.a. de volgende bijeenkomsten/scholingen en seminars bezocht:
▪ Symposium over “Kracht en tegenkracht” door Aw
▪ VTW Regiobijeenkomst Toezicht op digitalisering
▪ Diemen en Van Gestel Masterclass “IT in de Boardroom”
▪ SOM videoseminar Opgave en Middelen van de Corporatiesector
▪ VTW Regiobijeenkomst Rapport Opgave Middelen
▪ VTW Ledencongres Toezicht op energietransitie in de woningcorporatiesector
▪ VTW Themabijeenkomst Toezicht en Bouwopgaven
▪ Nyenrode Programma “De Remuneratie- & Benoemingscommissie”
▪ VTW Academy “De nieuwe commissaris Editie 4”
▪ Intervisie Commissarissen Woningcorporaties via VTW
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9.2.8 Vergaderingen 2020
De voorzitter van de RvC en de bestuurder bereiden, ondersteund door de bestuurssecretaris, de
vergaderingen van de RvC voor. De agendering is gebaseerd op actualiteiten, statutaire bepalingen
over bestuursbesluiten die de raad vooraf moet goedkeuren en afspraken over periodieke informatie
om de ontwikkelingen in de corporatie en branche te volgen. Ook onderhoudt de RvC periodiek
contact met de accountant, de ondernemingsraad en de drie huurdersorganisaties.
De voorzitter van de RvC en bestuurders (zijnde alle 3 de opeenvolgende bestuurders in 2020)
spraken elkaar gedurende het jaar regelmatig in de bestuurlijke voortgangsoverleggen. Hierin
worden lopende zaken besproken en wordt de agenda voor de RvC-vergadering voorbereid.
De RvC kwam in 2020 acht keer bijeen voor een reguliere vergadering. Door de regels rond het
COVID-19 virus zijn vergaderingen deels fysiek en deels digitaal gehouden. De bijeenkomsten met de
Huurdersorganisaties en de Corporatieraad zijn in verband met het coronavirus helaas opgeschort.
Daarnaast vonden er themabijeenkomsten plaats m.b.t. de strategische personeelsplanning. Andere
themabijeenkomsten zijn wegens COVID-19 geannuleerd. Verder waren er nog bijeenkomsten in het
kader van de visitatie en bijeenkomsten in het kader van de werving & selectieprocedures.
De raad gaf goedkeuring aan de volgende bestuursbesluiten:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Gewijzigde einddoelen ondernemingsplan
Raamovereenkomst Harderweide
Overschrijding budget Deventerweg
Vastlegging Corporatieraad in statuten van UWOON
Jaarrekening 2019
Bod UWOON op Woonvisies gemeente 2020
Kansbesluit Chevallierlaan
Financieringsstrategie
Begroting, investeringsjaarplan en treasuryjaarplan 2021
Huurverhoging 2021
Lijst toegestane activiteiten auditcommissie
Bouwbesluit Marnixstraat
Investeringsstatuut

De raad stelde in haar vergadering de volgende documenten vast:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Functieprofiel nieuwe bestuurder
Bestuursmandaat
Benoeming mevrouw M. van Esterik per 03-03-2020
Vergoeding commissarissen 2020
Rooster van aftreden
Opleidingsplan
Commissies
Evaluatie werving en selectie proces lid RvC
Benoeming mevrouw F. Imming tot directeur-bestuurder per 01-09-2020
Vergaderschema 2020
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Overige bijeenkomsten
▪ De Raad heeft in 2020 twee keer (informeel) overleg gehad met de Ondernemingsraad, een
keer met en een keer zonder aanwezigheid van de bestuurder. Het eerste gesprek vond
plaats op 27 januari. Er is gesproken over: voortgang Ondernemingsplan 2019-2022, de
bemensing van de OR, voortgang/proces aanstelling nieuwe directeur-bestuurder. De
tweede keer was op 30 november, waarbij toen is ingegaan op: de Kouterdag 2020, de komst
van de nieuwe directeur-bestuurder, COVID-19 en thuiswerken en tenslotte de verkiezingen
in 2021 waarbij maar liefst 5 nieuwe leden van de OR geworven moeten worden. De
gesprekken met de OR zijn altijd uiterst constructief en verhelderend voor beide partijen.
▪ De Raad voerde in 2020 twee keer (informeel) overleg met de besturen van de
huurdersorganisaties (23 juni Ermelo en Harderwijk en 31 augustus Elburg), zonder
aanwezigheid van de bestuurder. Hierbij kwamen alle relevante en actuele ontwikkelingen
binnen UWOON aan de orde. De leden van de RvC zijn niet aanwezig geweest bij de ALV’s
van de huurdersorganisaties aangezien deze in verband met het coronavirus geen doorgang
konden vinden.
▪ De besturen van de huurdersorganisaties zijn betrokken geweest bij de werving en selectie
van een nieuwe commissaris ter vervulling van de vacature die is ontstaan door het vertrek
van de heer Oosterwijk en bij de werving en selectie van de nieuwe directeur-bestuurder.
▪ Leden van de RvC zijn niet aanwezig geweest bij de bijzondere momenten
(oplevering/bouwstart) van verschillende projecten als gevolg van COVID-19.
▪ De leden van de RvC zijn in 2020 niet betrokken geweest bij een stakeholdersoverleg omdat
deze er niet waren danwel door COVID-19 niet zijn georganiseerd cq. hebben
plaatsgevonden. Zo heeft er geen overleg met de Corporatieraad plaats gevonden.
▪ De RvC heeft een themasessie bijgewoond. Op 29 juni de themasessie
“Medewerkerstevredenheidsonderzoek en strategische personeelsplanning”.
9.2.9 Vooruitblik naar 2021
De Raad van Commissarissen volgt in 2021 de ontwikkelingen rond COVID-19 en de impact daarvan
op de medewerkers en de huurders. Helaas kan er door het coronavirus nog niet geprofiteerd
worden van het inmiddels verbouwde kantoor in Harderwijk en de daarbij behorende nieuwe
werkvormen. Thuiswerken blijft vooralsnog de norm en een beperkt aantal mensen kan werken op
kantoor.
Op 1 september 2020, midden in de door COVID-19 beheerste periode, is de nieuwe directeurbestuurder gestart. Geen gemakkelijke start. Toch heeft de nieuwe bestuurder contact gelegd met
nagenoeg de gehele organisatie en individuele gesprekken gevoerd met iedereen die daar behoefte
toe voelde. Ook heeft de nieuwe directeur-bestuurder kennis gemaakt met verschillende
stakeholders (gemeenten, zorgpartners, corporaties). In januari 2021 heeft de bestuurder haar “100dagen” presentatie gegeven aan de RvC. Dit is een belangrijk moment geweest waarop nieuwe
initiatieven ontwikkeld worden en verdere stappen zijn gezet t.a.v. het verder invulling geven aan het
lopende ondernemingsplan en de daarin opgenomen ambities verwoord als beloftes.
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9.2.10 Commissies
De RvC werkt met drie commissies die de besluitvorming voor de RvC voorbereidt en zich verder
verdiept in specifieke aspecten van het toezicht: de remuneratiecommissie, de auditcommissie en de
vastgoedcommissie.
Remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie richt zich op het werkgeverschap en governance. De commissie bestaat uit
de heer Van Dijk (voorzitter) en de heer Hanlo (lid).
2020 is een overgangsjaar geweest. Het jaar stond in het teken van het afscheid van directeurbestuurder mevrouw Van Balen (per 1 juni) en de benoeming van directeur-bestuurder mevrouw
Imming (per 1 september). In de periode juni-augustus heeft mevrouw Uittien de rol van
waarnemend bestuurder vervuld.
De gesprekkencyclus is vanwege deze overgang in 2020 anders ingevuld dan in voorgaande jaren. Op
3 maart 2020 is met mevrouw Van Balen een exit/evaluatiegesprek gevoerd met de hele RvC. De
werving en selectie van mevrouw Imming heeft plaatsgevonden in samenwerking met
vertegenwoordigers vanuit Huurdersorganisaties, Ondernemingsraad en Management Team.
Prioriteiten van de RvC voor de nieuwe directeur-bestuurder zijn de realisatie van het
Ondernemingsplan en een adequate personele organisatie. De reguliere gesprekscyclus over de
prestaties van de organisatie en de persoonlijke ontwikkeling van de directeur-bestuurder start per
2021.
Per 3 maart 2020 is mevrouw Van Esterik als commissaris benoemd, met als expertise
Maatschappelijk/Sociaal Domein.
Het opleidingsplan van de RvC is vastgesteld op 7 april 2020. Het opleidingsplan bevat naast een
evaluatie van het voorgaande jaar, de specifieke ontwikkelbehoeften van de RvC als team en van de
individuele leden. De door de individuele commissarissen behaalde PE-punten staan vermeld in de
tabel van paragraaf 9.2.7 “Verantwoording PE-punten”.
Auditcommissie
De Auditcommissie richt zich op de ondersteuning van het toezicht door de Raad van
Commissarissen en adviseert de Raad op het gebied van financiën en interne beheersing en bereidt
de besluitvorming hierover voor. Verder heeft de Auditcommissie met betrekking tot financiële
vraagstukken een klankbordfunctie naar het bestuur.
De Auditcommissie bestaat uit mevrouw Kroes (lid) en de heer Kalisvaart (voorzitter).
De auditcommissie vergaderde in 2020 zes keer. De vergaderingen van de Auditcommissie werden
bijgewoond door de bestuurder, manager bedrijfsvoering en de business controller. In verband met
de COVID-19 maatregelen zijn vier vergaderingen online gehouden.
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Afgezet tegen de Plan, Do, Check, Act (PDCA) cycle, besteedde de Auditcommissie in het
afgelopen jaar aandacht aan de volgende onderwerpen:

UWOON heeft het afgelopen jaar verder gewerkt aan het optimaliseren van de Tertiaal rapportage
die is opgesteld vanuit het “werken vanuit de bedoeling1”. Niet de kwantitatieve performance output
(vanuit de systemen) staat centraal, maar de bereikte praktijkoplossingen vanuit het “werken vanuit
de bedoeling”.
Andere belangrijke onderwerpen die de auditcommissie heeft behandeld zijn:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Notitie Financieringsstrategie
Rapport opgaven en middelen
Actualisering Strategisch risicomanagement
Controle verslag aanbesteding planmatig onderhoud
Onafhankelijkheidsregels voor OOB controle cliënten
Notitie uitwerking bestuursmandaat

Inhoudelijke aandachtspunten
Bij de bespreking van de hiervoor genoemde onderwerpen en stukken, zijn door de Auditcommissie
aandachtspunten geïdentificeerd en besproken. Deze onderwerpen zijn vervolgens ingebracht en
besproken in de bijeenkomsten met de Raad en zijn voor zover relevant, toegelicht in het jaarverslag
van de Raad.
1

Verdraaide organisaties, terug naar de bedoeling, Wouter Hart, november 2013 Vakmedianet Deventer.
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Bespreking met accountant buiten aanwezigheid van het bestuur
De auditcommissie voerde samen met de business controller en manager bedrijfsvoering eenmaal
overleg met de accountant, zonder dat het bestuur hierbij aanwezig was. In deze bijeenkomst zijn de
volgende onderwerpen besproken:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Extra aandacht voor frauderisicofactoren bij de uitvoering van de controle opdracht;
Interne beheersing, waaronder het functioneren van de soft controls;
De huidige status van het risicomanagement;
IT en digitalisering en de impact hiervan op de controle;
Impact van COVID-19 op de interne beheersing;
De aanwezigheid van de accountant in de Auditcommissie bij de bespreking van de
management letter.

Jaarlijkse evaluatie functioneren van de externe accountant
De samenwerking met de externe accountant is door de auditcommissie besproken met de business
controller en de manager bedrijfsvoering. Besproken zijn de onafhankelijkheid van de accountant,
het nakomen van de afspraken, de communicatie en samenwerking bij het uitvoeren van de
controlewerkzaamheden en de samenstelling en kwaliteit van het controleteam.
De Auditcommissie is tevreden over het functioneren en de samenwerking met de accountant. De
kritische input van de accountant wordt zeer op prijs gesteld. De onafhankelijkheid van de
accountant is voldoende gewaarborgd. De Auditcommissie heeft over de evaluatie, mondeling
verslag uitgebracht aan de Raad van Commissarissen.
Speerpunten voor 2021:
Voor het komende jaar zijn de volgende onderwerpen als speerpunt benoemd.
▪
▪

▪
▪

Verdere implementatie van het (strategische) risico managementbeleid (inclusief
frauderisico’s en cybersecurity) en de werking van soft controls;
Implementatie IT en digitalisering met als doelstelling UWOON om te vormen tot een digitaal
bekwame organisatie, zodat de mogelijkheden van een IT-reliance controleaanpak kunnen
worden benut;
Monitoren van de realisatie van investeringsprognoses (investeringen in nieuwbouw en
onderhoud- en duurzaamheidsinvesteringen);
Implementatie van de overige aanbevelingen van de accountant in de managementletter
2020.
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Vastgoedcommissie
De vastgoedcommissie bestond uit de heer Hanlo (lid) en mevrouw Kroes (voorzitter tot 7 mei 2020)
mevrouw Van Esterik (voorzitter per 7 mei 2020). De vastgoedcommissie kwam in 2020 6 maal in
vergadering bijeen (deels fysiek en deels in videoconferentie).
Alle kans-, ontwikkel- en bouwbesluiten, inclusief de voortgang van de projecten, zijn voorafgaand
aan de behandeling door de RvC besproken in de vastgoedcommissie. Ook de
budgetoverschrijdingen zijn binnen de vastgoedcommissie besproken ter voorbereiding van de
bespreking in de RvC.
De commissie adviseert de Raad van Commissarissen bij activiteiten over:
▪ Vastgoedontwikkelingen en vastgoedsturing, in de breedste zin.
▪ Het beoordelen van de met deze activiteiten samenhangende risico´s op ruimtelijk en technisch
vlak en de wijze waarop het bestuur de risico´s beheerst.
▪ De waarborging van de kwaliteit van de projectplannen en rekenmodellen.
Er zijn verschillende projecten, die in de loop van 2020 de aandacht hebben gekregen. Soms op
zichzelf en soms in relatie met een ander onderwerp. Zo is op RvC-niveau in het kader van de
aanpassing van het investeringsstatuut de scenario-analyse van de rendementen uitvoerig aan de
orde geweest. De aanleiding hiertoe was dat de rendementsnormen (IRR) als knellend en niet juist
werden ervaren. Uitgangspunt daarbij was dat met het beoordelingskader de financieel continuïteit
gewaarborgd dient te blijven.
Het vastgoed van UWOON en haar bouwvoornemens zijn in 2020 ook onderwerp van aandacht
geweest. Dit in het kader van het onvoldoende (tijdig) beschikbaar zijn van ontwikkellocaties binnen
het werkgebied van UWOON waardoor de toevoeging van de gewenste goede betaalbare woningen
zou kunnen stagneren. Ook is regelmatig stil gestaan bij de voortgang van planmatig onderhoud.
In de vastgoedcommissie kwam verder aan de orde:
▪ Een aantal grondposities van UWOON, waaronder de locatie Kerkdijk.
▪ Diverse bouwvoornemens, waaronder de raamovereenkomst Harderweide, Burgemeester van
Meursstraat en de Marnixstraat.
▪ Erfpacht Kuipwal in Harderwijk.
▪ Afweging m.b.t. plan Cronenburgh in Ermelo.
▪ Project Chevallierlaan in Ermelo.
9.2.11 Vergoedingen Raad van Commissarissen
Met de nieuwe Woningwet zijn ook richtlijnen voor de bezoldiging van de bestuurder en de RvCleden geïntroduceerd. De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) kent sinds
2015 een voor alle leden bindende “Beroepsregel honorering commissarissen”.
De bezoldigingsmaxima in de beroepsregel liggen lager dan in de Wet normering topinkomens
(WNT). De Raad van Commissarissen heeft destijds besloten om te kiezen voor een jaarlijkse
aanpassing en in stappen naar de bezoldigingsbedragen conform de beroepsregel toe te groeien.
Hierdoor blijven wij op ruime afstand van de toegestane maximale vergoedingen.
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De bezoldiging van de Raad van Commissarissen kan als volgt worden gespecificeerd (excl. BTW):
Bezoldiging
Functie
Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid

Naam
A.R. Hanlo
M.N. Kroes
M. van Esterik
C. van Dijk
J. Kalisvaart

2020
€ 16.600
€ 11.085
€ 9.237 (per 03-03-2020)
€ 11.085
€ 11.085

9.2.12 Zelfevaluatie Raad van Commissarissen
De zelfevaluatie Raad van Commissarissen was op 7 december 2020 en zonder externe begeleiding.
De bestuurssecretaris trad op als discussieleider en procesbewaker.
Ter voorbereiding van de zelfevaluatie is gebruik gemaakt van BoardResearch. BoardResearch is een
onderzoekstool die de RvC kan helpen bij de voorbereiding van de zelfevaluatie. Leden van de RvC en
het Bestuur vullen een tweetal vragenlijsten in. Eén vragenlijst met gesloten stellingen en één
vragenlijst met open vragen.
De resultaten zijn door BoardResearch samengevat in drie rapporten:
1. Het generieke benchmarkrapport. Dit rapport geeft een beeld van hoe de antwoorden van de
leden van de RvC (als geheel) zich verhouden tot een benchmark van andere not-forprofitinstellingen .
2. Het persoonlijke benchmarkrapport. In dit rapport wordt, naast de vergelijking van de gehele RvC
met de benchmark, uw beeld van het eigen functioneren vergeleken met het beeld dat de
collega’s hebben.
3. De terugkoppeling van de antwoorden op de open vragen die ingevuld zijn door de RvC en de
bestuurder
Aan de hand van deze rapporten is de zelfevaluatie doorlopen. Hierbij zijn zowel de overeenkomsten
als de afwijkingen uit de rapporten openhartig en constructief besproken. Tevens zijn de punten uit
de zelfevaluatie 2019 nagelopen. Van de zelfevaluatie is een verslag gemaakt. De voortgang van de
actiepunten worden bewaakt en opgevolgd.
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9.2.13 Dankwoord
De Raad van Commissarissen spreekt hierbij allereerst haar waardering uit voor hoe de organisatie in
deze door COVID-19 beheerste periode haar taken heeft voortgezet en onze huurders van dienst is
geweest. Daarnaast is er ook waardering voor hoe de wisseling van het bestuur is opgevangen; door
de vertrekkend bestuurder, de interim bestuurder en de nieuwe bestuurder. Tenslotte spreekt de
RvC haar waardering uit voor de bereikte resultaten en complimenteert hiervoor alle medewerkers
van UWOON.
Raad van Commissarissen
De heer ing. A.R. Hanlo (voorzitter)
Mevrouw mr. M.N. Kroes
De heer drs. C. van Dijk
De heer drs. J. Kalisvaart
Mevrouw M. van Esterik

9.3 VERANTWOORDING
Deloitte controleerde deze jaarrekening en keurde die goed, zoals blijkt uit de controleverklaring van
de onafhankelijke accountant opgenomen onder de Overige gegevens op pagina 134.
Wij kunnen ons met deze stukken verenigen en stellen de jaarrekening 2020 vast. Vaststelling door
de RvC strekt het bestuur tot volledige decharge
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FINANCIEEL
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10. Financiën en Risicomanagement
10.1 Algemeen
UWOON heeft geen winstoogmerk, maar gebruikt financiële voordelen uitsluitend in het belang van de
volkshuisvesting. Waarborgen van de financiële continuïteit en een goede financiële sturing staan
centraal. De kern van het financieel beleid is een adequaat vermogensbeheer en risicobeheersing bij
de bedrijfsprocessen.
10.2 Marktwaarde en beleidswaarde
Beleidsmatige beschouwing op de ontwikkeling van de marktwaarde
Corporaties zijn conform de Woningwet verplicht hun vastgoed te waarderen tegen marktwaarde in
verhuurde staat. De waardering is gemaakt in overeenstemming met het Handboek modelmatig
waarderen marktwaarde 2020.
De totale omvang van de portefeuille is met € 120,5 miljoen gegroeid naar een waarde van € 1.312,4
miljoen. Dit betreft een waardegroei van 10,1%. Zonder het effect van voorraadmutaties is de
waardegroei 9,6%.
Analyse van het verloop tussen de marktwaarde 2020 en de marktwaarde 2019
bedragen * €1.000

Woningen
Marktwaarde 2019
Subtotaal voorraadmutaties
Subtotaal mutatie objectgegevens
Subtotaal methodische wijzigingen handboek en software
Subtotaal parameteraanpassingen als gevolg van validatie handboek

Parkeren

Intramuraal

DAEB
Totaal

1.111.575
3.852
106.301
-3.379
153

3.523
-62
-26
-

-

48.563
-3.850
-367
-

1.163.661
3.852
102.390
-3.772
153

-6.232
-337
2.838
-6.027
685
-9.992
-1.120
1.601
6.687
19.575
41

-34
541
-8
3
-366
-19

-

-149
705
-203
101
2.189
6.074

-6.415
-337
4.083
-6.027
685
-10.202
-1.120
1.705
6.687
21.398
6.096

7.719
1.226.222

117
3.552

-

8.717
53.063

16.553
1.282.837

110,31%

100,83%

109,27%

110,24%

Parameteraanpassingen als gevolg van marktontwikkelingen
Macro-economische parameters
Reguliere huurstijging
Markthuur
Leegwaardestijging
Splitsings- en verkoopkosten
Instandhoudings- en mutatieonderhoud
Beheerkosten
Belastingen en verzekeringen
Verhuurderheffing
Disconteringsvoet
Exit yield
Subtotaal parameteraanpassingen als gevolg van marktontwikkelingen
Marktwaarde 2020

MOG

Percentage marktwaarde 2020 t.o.v. 2019
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0,00%

bedragen * €1.000

Woningen
Marktwaarde 2019
Subtotaal voorraadmutaties
Subtotaal mutatie objectgegevens
Subtotaal methodische wijzigingen handboek en software
Subtotaal parameteraanpassingen als gevolg van validatie handboek

Parameteraanpassingen als gevolg van marktontwikkelingen
Macro-economische parameters
Reguliere huurstijging
Markthuur
Leegwaardestijging
Splitsings- en verkoopkosten
Instandhoudings- en mutatieonderhoud
Beheerkosten
Belastingen en verzekeringen
Verhuurderheffing
Disconteringsvoet
Exit yield
Subtotaal parameteraanpassingen als gevolg van marktontwikkelingen
Marktwaarde 2020

Percentage marktwaarde 2020 t.o.v. 2019

BOG

Parkeren

Niet-DAEB
Totaal

UWOON
Totaal

18.989
-883
2.496
-192
17

5.789
-56
-99
-40
-

3.443
-5
181
-9
-

28.221
-944
2.578
-241
17

1.191.882
2.908
104.968
-4.013
170

-70
5
-119
12
-95
-10
-10
1
268
-

-58
-168
-8
5
194
143

-14
-7
-16
-3
3
-99
-

-142
-163
-119
6
-120
-13
-3
1
363
143

-6.557
-337
3.920
-6.146
691
-10.322
-1.134
1.702
6.688
21.761
6.239

-20
20.407

108
5.704

-135
3.474

-48
29.584

16.505
1.312.421

107,47%

98,52%

100,90%

104,83%

110,11%

Voor de portefeuilles BOG, MOG en intramuraal is de full-versie van het waarderingshandboek
gebruikt. De externe taxateur heeft hierbij gebruik gemaakt van een aantal vrijheidsgraden. De
ontwikkeling van de marktwaarde van deze portefeuilles vertoont een positief beeld.
Voor de portefeuilles woningen en parkeren is de basisversie van het waarderingshandboek gebruikt.
De ontwikkeling van de marktwaarde in 2020 wordt gevormd door veel verschillende elementen. Een
belangrijk deel ontstaat door:
- Wijzigingen in de voorraad als gevolg van nieuwbouw en verkoop (meer marktwaarde € 2,9
miljoen)
- Methodische wijzigingen als gevolg van wijzigingen in het Waarderingshandboek (meer
marktwaarde € 4,0 miljoen)
Oorzaken:
In het handboek 2020 zijn wijzigingen doorgevoerd:
- minimale mutatiekans 4% in plaats van 2%; dit geeft positief effect op marktwaarde;
- overdrachtskosten verhoogd naar 9%; dit geeft negatief effect op marktwaarde;
- het renovatiejaar is toegevoegd aan de objectgegevens, dit leidt tot gunstiger
marktwaardeparameters en daarmee een positief effect op de marktwaarde.
- Mutaties objectgegevens (meer marktwaarde: € 105,0 miljoen).
Oorzaken:
- Er zijn 10 complexen die voornamelijk bestaan uit zelfstandige EGW's en MGW's, maar ook
enkele onzelfstandige studentenwoningen hebben. In handboek 2019 moest het gehele
complex hierdoor het doorexploiteerscenario volgen. In handboek 2020 is het
doorexploiteerscenario enkel verplicht voor de onzelfstandige woningen en mogen de
zelfstandige EGW's en MGW's wel het uitpondscenario volgen. Dit geeft een grote sprong in
waarde. Het aantal woningen in een complex waarop exploitatieverplichting van toepassing is,
is gedaald van 4.735 naar 4.200. Effect: + € 47,1 miljoen
- De gemiddelde contracthuur van woningen is gestegen van € 556,92 naar € 572,97 (+2,88%).
Effect:+ € 18,7 miljoen
- De gemiddelde maximale huur van woningen is gestegen van € 804,57 naar € 870,31
(+8,17%). Effect:+ € 7,6 miljoen
- De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is gestegen van € 180.063 naar €191.963
(+6,61%). Hierdoor stijgt de gehanteerde leegwaarde en daarmee de verkoopopbrengsten.
Effect:+ € 38,9 miljoen.
- De gemiddelde mutatiekans doorexploiteren van woningen is gedaald van 6,28% naar 6,22%
(-0,06 procentpunt). Effect: -/- € 3,9 miljoen.
- Overige mutaties, waaronder wijziging contractgegevens BOG. Effect: -/- € 3,4 miljoen
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-

Mutatie waarderingsparameters ( meer marktwaarde: + € 16,5 miljoen)
- de macro-economische parameters, met name prijsinflatie, zijn in 2020 lager ingeschat dan in
2019. Dit leidt – per saldo- tot een negatief effect op de marktwaarde;
- de gemiddelde markthuur van woningen is, als gevolg van marktontwikkelingen, gestegen van
€ 844,19 naar € 865,22 (+2,49%);
- de ontwikkeling van de leegwaarde op korte termijn is in 2020 lager ingeschat dan in 2019. De
leegwaarde is bepalend voor de verkoopprijs bij uitponden. Doordat in bijna alle gevallen het
uitpondscenario bepalend is voor de marktwaarde heeft deze ontwikkeling een negatief effect;
- het gemiddelde instandhoudingsonderhoud doorexploiteren van woningen is gestegen van
1.477,63 naar 1.579,80 (+6,91%). Het gemiddelde instandhoudingsonderhoud uitponden van
woningen is gestegen van 591,91 naar 665,96 (+12,51%);
- de ingerekende verhuurderheffing is gedaald als gevolg van lagere (voorgeschreven)
percentages;
- de gemiddelde disconteringsvoet doorexploiteren van woningen is, als gevolg van
marktontwikkelingen, gedaald van 6,55% naar 6,4% (-0,15 procentpunt). De gemiddelde
disconteringsvoet uitponden van woningen is, als gevolg van marktontwikkelingen, gedaald van
7,12% naar 6,97% (-0,15 procentpunt), hierdoor ontstaat een sterk positief effect op de
marktwaarde;
- de gemiddelde exit yield van intramuraal zorgvastgoed is gedaald van 7,15% naar 6,37% (-0,78
procentpunt).

Beleidsmatige beschouwing op de schattingen en ontwikkeling van de 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. 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.
Ten opzichte van de marktwaarde zijn de volgende aanvullende inschattingen verwerkt:
- aanpassing van de huurstijgingsparameter: bij bepaling van de beleidswaarde is de (bij
mutatie van de woning te realiseren) markthuur aangepast naar de streefhuur. In de praktijk
bepaalt UWOON bij mutatie de nieuwe huur mede rekening houdend met passend toewijzen,
(landelijke) afspraken over huursomstijging en invloeden van wijzigingen in woningwaardering.
Dit betekent dat de ingerekende streefhuur niet c.q. niet altijd direct bij mutatie wordt
gerealiseerd, waarbij als 'afslag' de beste schatting is verwerkt.
- bij het bepalen van de beleidswaarde wordt geen rekening gehouden met uitponden van bezit.
- bepaling van de toegepaste disconteringsvoet. De disconteringsvoet ultimo 2020 in de
beleidswaardebepaling is niet aangepast ten opzichte van de in het Handboek modelmatig
waarderen marktwaarde 2020 opgenomen disconteringsvoet voor het type vastgoedbezit en
regio waarin UWOON actief is. Dit ondanks dat door het in de beleidswaarde inrekenen van
een lagere huur (betaalbaarheid) en hogere kwaliteit (onderhoud) een lager risicoprofiel kan
worden verondersteld.
- Jaarlijkse huurverhoging: UWOON gaat in het meerjarenbeleid uit van een inflatievolgend
huurbeleid. In tegenstelling tot de marktwaardeberekening wordt dus voor de blijvend
gereguleerde woongelegenheden geen gebruik gemaakt van de boveninflatoire huurstijging.
- Onderhoudsnorm:
Conform het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2020 wordt de onderhoudsnorm
bepaald voor de lange termijn horizon van de meerjarenbegroting. Deze dient minimaal een
horizon van 15 jaar te bestrijken. Voor de berekening van de onderhoudsnorm rekent
UWOON met een periode van 25 jaar. Binnen deze termijn wordt de onderhoudscyclus van
de meeste onderhoudscomponenten geraakt, zowel interieur, exterieur als installaties. Het
gemiddelde wordt bepaald op basis van ongeindexeerde bedragen (prijspeil 2020).
- Norm beheerskosten:
Conform het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2020 wordt de beheernorm
bepaald met een inschatting van het langjarig niveau. Dit komt in beginsel overeen met de
laatste jaarrekening. Ter vergelijking wordt de norm getoetst aan de gemiddelde lasten
(ongeindexeerd) voor de komende 10 jaar uit de Meerjarenbegroting.
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Beleidsmatige beschouwing op het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde van het
vastgoed in exploitatie
Per 31 december 2020 is in totaal € 848,9 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in de overige
reserves begrepen (2019: € 743,5 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
UWOON. 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 zeer 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 beheerslasten afwijkend van de waardes
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 UWOON 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 en
bedraagt circa -/- € 700,1 miljoen. Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde ultimo
2020 bestaat uit de volgende onderdelen:
bedragen * € 1000

Martkwaarde verhuurde staat
Marktwaarde per 31-12-2020
1.
2a.
2b.
3.
4.

DAEB-vastgoed
1.282.837

niet-DAEB vastgoed
29.584

totaal
1.312.421

-130.773
-341.540
-109.677
-127.793
15.240

-2.094
-2.725
-218
-962
456

-132.867
-344.265
-109.895
-128.755
15.697

588.295

24.041

612.336

Effect Beschikbaarheid (doorexploiteren)
Effect Betaalbaarheid ( huren)
Effect Betaalbaarheid ( verhuurderheffing)
Effect Kwaliteit (onderhoud)
Effect Beheer (beheerskosten)

Beleidswaarde
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Het totale eigen vermogen op basis van marktwaarde per ultimo 2020 bedraagt € 1081,1 miljoen
(2019: € 968,1 miljoen). Op basis van beleidswaarde is dit € 381,0 miljoen (2019: € 318,2 miljoen).
Dit impliceert dat circa 65% van het totale eigen vermogen niet of eerst op zeer lange termijn
realiseerbaar is.
Voor de bepaling van de beleidswaarde zijn de voornaamste uitgangspunten (gemiddeld per woning
teruggerekend) als volgt:

Uitgangspunten beleidswaarde voor:

2020

disconteringsvoet
streefhuur per maand
Lasten onderhoud per jaar
Lasten beheer per jaar

6,39%
610,68
2.124
718

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

mutatie t.o.v. basismodel

disconteringsvoet
streefhuur per maand
Lasten onderhoud per jaar
Lasten beheer per jaar

1,0 procentpunt hoger
€ 25 hoger
10% hoger
10% hoger

Effect op beleidswaarde
€ 90,5 miljoen lager
€ 30,5 miljoen hoger
€ 50,0 miljoen lager
€ 16,5 miljoen lager

Ten opzichte van 2019 is de beleidswaarde gestegen met € 70 miljoen. In grote lijnen wordt dit
veroorzaakt door:
- verschillen in ontwikkeling actuele en streefhuren;
wijzigingen in aannames prijsinflatie (totaaleffect: + € 32,9 miljoen).
- meer onderhoudslasten -/- € 9,6 miljoen
- meer beheerlasten -/- € 6,5 miljoen
- meer verhuurderheffing € 1,0 miljoen
- meer eindwaarde na 15 jaar agv cumulatie bovengenoemde oorzaken en hogere
disconteringsvoet € 54,4 miljoen
- mutatie resultaat verkoop en overdrachtskosten BOG/MOG/ZOG -/- € 0,2 miljoen)
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10.3 Jaarresultaat
Resultaat 2020
Het verslagjaar is afgesloten met een positief resultaat van € 114,1 miljoen na belastingen. In 2019
behaalden we een positief resultaat van € 32,0 miljoen. Voor 2020 was een negatief jaarresultaat van
€ 17,6 miljoen begroot.
Onderstaande tabel geeft op hoofdlijnen een toelichting op de belangrijkste verschillen tussen het
jaarresultaat volgens de jaarrekeningen 2020 en 2019 en het jaarresultaat volgens de begroting 2020.
Omschrijving
*€ 1.000

Jaarrekening
2020

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

Begroting
2020

25.437

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

-236

Netto gerealiseerd resultaat verkoop
vastgoedportefeuille
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille

21.560

23.789

-

1

751

184

271

-4.580

-39.462

-2.937

110.149

17.391

32.783

Waardeverandering terugkoopverplichting VoV

39

Netto resultaat overige activiteiten

Jaarrekening
2019

-

36

235

418

167

-2.615
-1.067

-2.721
-1.047

-2.508
-1.036

Resultaat voor financiering en belastingen

128.112

-3.677

50.567

Saldo rente baten en lasten
Waardeverandering financiele instrumenten

-10.407
-

-7.726
68

-11.109
-

Resultaat voor belastingen

117.705

-11.336

39.457

-3.541

-6.252

-7.460

-

-

-

Overige organisatiekosten
Leefbaarheid

Belastingen
Resultaat deelnemingen
Resultaat na belastingen

114.164

-17.588

31.998

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille
Het netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille in 2020 is ongeveer € 1,6 miljoen hoger dan 2019.
De netto huuropbrengsten over 2020 zijn € 1,6 miljoen hoger dan over 2019 als gevolg van reguliere
huurverhoging, aanpassingen bij mutatie en een hogere huurderving. Uit servicecontracten is € 0,1
miljoen minder resultaat behaald.
De lasten zijn over 2020 ongeveer € 0,1 miljoen lager dan over 2019. Dit wordt in grote lijnen
veroorzaakt door:
• minder kosten planmatig onderhoud: € 1,8 miljoen
dit wordt met name veroorzaakt door overlopende posten tussen boekjaren.
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*€ 1 miljoen

initiele begroting incl overloop voorgaand jaar en
begrotingsaanvullingen
overloop naar volgend jaar (nog op te dragen)
overloop naar volgend jaar (nog te factureren)
meer- en minderwerk/ aanbestedingsresultaten
vervallen posten en herbegroot andere jaren
totaal

•

•
•
•

2020

2019 verschil

22,3
-1,7
-5,7
-0,2
-2,2
12,5

19,8
-1,2
-2,1
-1,0
-1,2
14,3

2,5
-0,5
-3,6
0,8
-1,0
-1,8

meer kosten in het niet-planmatig onderhoud -/- € 0,8 miljoen.
het betreft zowel meerkosten vanuit het onderhoud bij mutatie, met name nagekomen
planmatig onderhoud dat alsnog bij mutatie wordt uitgevoerd en meerkosten in het
reparatieonderhoud.
meer overige organisatiekosten toegerekend aan het onderhoud: -/- € 0,2 miljoen.
meer kosten verhuur en beheer -/- € 0,4 miljoen
grotendeels het gevolg van meer toegerekende overige organisatiekosten
meer zakelijke lasten exploitatie: -/-€ 0,3 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door
stijgende OZB-lasten.

Vergelijking met de begroting 2020
Ten opzichte van de begroting 2020 is het netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille € 3,9 miljoen
hoger.
• De netto-huuropbrengsten zijn lager dan begroot als gevolg van meer huurderving. Per saldo
is de opbrengst € 0,3 miljoen lager dan begroot.
• De totale lasten planmatig onderhoud 2020 bedragen € 12,5 miljoen; minder kosten ten
opzichte van de begroting van in totaal € 3,8 miljoen.
Dit verschil bestaat uit:
- meer overloopposten vanuit 2019
€ 2,3 miljoen
- aanvulling op de begroting in 2020
€ 3,7 miljoen
- vervallen posten uit begroting 2020
€ 2,2 miljoen -/- meer-minderwerk en aanbestedingsresultaten
€ 0,2 miljoen -/- overloopposten naar 2021
€ 7,4 miljoen -/• Het niet-planmatig onderhoud is € 0,8 miljoen duurder dan begroot. We zien in toenemende
mate dat bij mutaties nagekomen planmatig onderhoud wordt uitgevoerd.
• De overige directe operationele lasten van het bezit zijn ongeveer € 1,5 miljoen lager dan
begroot. Dit wordt o.a. veroorzaakt door minder verhuurheffing (€ 0,7 miljoen) dan begroot als
gevolg van aftrek ivm RVV-subsidies en het vervallen van de Saneringsheffing voor 2020
(€ 0,6 miljoen).
Ten opzichte van de marktwaarde in verhuurde staat per 1 januari 2020 (€ 1.192 miljoen) is het netto
resultaat exploitatie vastgoedportefeuille over 2020 2,1 procent. Over 2019 was dit 2,1 procent bij een
marktwaarde in verhuurde staat van € 1.146 miljoen per 1 januari 2019.
De opbouw van het saldo van het netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille minus
organisatiekosten, leefbaarheid en financiering (het resultaat kernactiviteiten) is als volgt:
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Omschrijving
*€ 1.000

Jaarrekening
2020

Begroting
2020

Jaarrekening
2019

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille
Overige organisatiekosten
Leefbaarheid

25.437
-2.615
-1.067

21.560
-2.721
-1.047

23.789
-2.508
-1.036

Per saldo

21.755

17.792

20.246

Financieringslasten (excl waardeverandering embedded derivaten)

-7.253

-7.726

-11.109

Resultaat kernactiviteit (voor belastingen)

14.502

10.066

9.137

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling
Het resultaat betreft de definitieve afwikkeling van twee kleinere grondposities.
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
In 2020 zijn 15 woningen verkocht (2019: 2 woningen), waarvan geen aan zittende bewoners. Er
waren voor 2020 geen verkopen bij mutatie begroot, behoudens een aantal aangewezen woningen in
het project Zeebuurt.
Om de doorstroming vanuit de sociale huursector te bevorderen, krijgen huurders die een sociale
huurwoning in onze regio verlaten, bij verkoop gedurende drie maanden voorsprong op andere
kopers. Na die drie maanden hebben ze nog steeds voorrang maar dan kunnen ook andere kopers
zich in de strijd mengen. Er worden geen kortingen verleend.
Van de 15 verkochte woningen zijn 7 woningen verkocht aan huurders die een huurwoning
achterlaten in de regio.
Er is één pand vanuit de portefeuille bedrijfsonroerendgoed verkocht.
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Ten opzichte van de begroting wordt € 34,9 miljoen minder Overige waardeveranderingen
gerealiseerd. Dit verschil is als volgt te verklaren:
- Minder dotatie aan voorziening onrendabel bij nieuwbouw en herstructurering: € 11,1 miljoen.
Voor 2 lopende projecten heeft een herrekening van het onrendabele deel van de investering
obv marktwaarde plaatsgevonden. Er is € 0,8 miljoen teruggenomen als teveel gedoteerd.
Bij de financiele afwikkeling van het project Langendijkstraat is € 1,2 miljoen teruggenomen
als teveel gedoteerd.
Voor 6 van de in de begroting opgevoerde projecten is in 2020 nog geen bouwbesluit
genomen. Het vooroverleg met derden duurt hier langer dan gepland. Het hebben van een
bouwbesluit is het criterium voor het opnemen van een voorziening voor het onrendabele deel
van de investering. Hierdoor is € 9,1 miljoen minder afgeboekt dan begroot.
- Minder resultaat op sloop bij herstructurering € 8,0 miljoen. Als gevolg van vertragingen in
twee herstructureringsprojecten komt ook de inbreng van het bestaande onroerend goed op
een later tijdstip. Het boekverlies (inbrengwaarde grond minus boekwaarde opstallen) valt
daarmee in een later jaar.
- Afboeking diverse projectresultaten -/-€ 0,1 miljoen
- Overige posten € 15,9 miljoen
In de begroting zijn uitgaven voor verduurzaming als onrendabel geboekt onder de Overige
waardeveranderingen. Bij realisatie worden de uitgaven geheel geactiveerd. Bij de jaarlijkse
waardering van het bezit komt de mutatie dan tot uiting in de niet-gerealiseerde
waardeveranderingen.
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Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
De jaarlijkse waardering van het bezit en het onderhanden werk leidt tot een mutatie
waardeverandering die via het resultaat wordt verwerkt. Het gaat hier om niet-gerealiseerde
waardeveranderingen, een boekhoudkundige verwerking. De waardeverandering wordt pas
gerealiseerd bij verkoop of sloop van het bezit. De waardeveranderingen zijn in hoge mate bepalend
voor het jaarresultaat, maar hebben geen effect op de kasstromen.
Conclusies ten aanzien van de ontwikkeling van de marktwaarde kunnen slechts op het niveau van de
totale woningportefeuille worden getrokken. De toegepaste methodiek van de basisversie van het
door de overheid voorgeschreven “Handboek modelmatig waarderen marktwaarde” leent zich niet
voor waardesturing op het niveau van individuele complexen.
De niet-gerealiseerde waardeverandering bedraagt +€ 110,1 miljoen. In de begroting wordt gerekend
met de aanname dat de marktwaarde jaarlijks stijgt prijsinflatie (cf. Handboek Marktwaardering).
Overige organisatiekosten
De overige organisatiekosten zijn de kosten van het bedrijf ( kosten voor bestuur en beheer van de
organisatie, huisvesting, ondersteuning, facilitaire zaken, administratie, communicatie en
automatisering) voor zover deze niet zijn toegerekend aan de andere activiteiten. De afwijking ten
opzichte van de begroting bedraagt € 0,1 miljoen positief.
Bedrijfskosten
UWOON streeft naar een gematigde ontwikkeling van de bedrijfskosten. We scoren een B-label in de
Aedes-benchmark (zie ook 10.9)
Omschrijving
*€ 1.000

Jaarrekening
2020

Afschrijvingen
Salarissen/soclasten/pensioen
Overige personeelslasten
Overige bedrijfslasten (beheerkosten)
Totaal

362
5.749
1.345
2.074
9.529

Begroting
2020
419
5.846
970
2.033
9.268

Jaarrekening
2019
348
5.776
771
2.003
8.898

De lagere kosten voor salarissen/sociale lasten en pensioen worden veroorzaakt door diverse, op
elkaar ingrijpende factoren. O.a. ingeschatte loonstijgingen, aangepaste premiepercentages voor
sociale lasten en pensioen, afwijking in- en uitstroom personeel (aantal, andere inschaling, invulling
vacatures)
Het gemiddeld aantal formatieplaatsen is in 2020 met 0,6 fte afgenomen (2019: +2,4 fte).
De overschrijding van de Overige personeelslasten wordt m.n. veroorzaakt door meer kosten voor
ingehuurd personeel wegens meer dan begrote vervanging in geval van ziekte en extra inhuur ivm
vertrek bestuurder.
De Overige bedrijfslasten zijn per saldo licht hoger dan begroot en hoger dan in 2019. Dit is o.a. het
gevolg van toegenomen ICT-kosten.
Saldo rentebaten en -lasten
In het saldo van de rentelasten is de wijziging in de contante waarde van het embedded derivaat en
de bijbehorende geamortiseerde rentelast opgenomen ter grootte van € 3,1 miljoen.
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Belastingen
Voor de aangiftes vennootschapsbelasting zijn de onderstaande jaren nog niet definitief afgewikkeld:
Belastingjaar

Belastbare winst

Verschuldigde
vennootschapsbelasting

Status aangifte

2019

€ 25,3 miljoen

€ 6,3 miljoen

Definitief

2018

€ 35,2 miljoen

€ 8,8 miljoen

Definitief

De Belastingdienst heeft tot en met 2017 definitieve aanslagen opgelegd.
De vpb-last voor 2020 komt uit op € 3,5 miljoen: € 6,3 miljoen acute belastinglast, € 0,2 miljoen
mutatie in de belastinglatenties en -/- € 3,0 miljoen correctie voorgaande jaren.
In de belastbare winst 2020 ad € 25,7 miljoen is een bedrag van € 11,6 miljoen als gevolg van
terugname WOZ-afwaardering in het verleden.
De mutatie in de latenties worden voornamelijk veroorzaakt door veranderingen in het commercieelfiscaal verschil in afschrijvingen.
In de begroting is rekening gehouden met een belastinglast van € 6,2 miljoen, waarvan € 4,8 miljoen
acute belastinglast.
Effect invoering ATAD-richtlijn
Vanaf 2019 is de fiscale aftrek van rente op leningen voor alle bedrijven, die vennootschapsbelasting
moeten betalen, beperkt. Deze maatregel vloeit voort uit de zogeheten Europese ATAD-richtlijn, die
belastingontwijking van (internationale) bedrijven moet tegengaan.
De renteaftrek op leningen wordt beperkt tot 30 procent van de fiscale winst met een drempel tot welk
bedrag de per saldo verschuldigde rente in ieder geval aftrekbaar is van € 1 mln. (de zgn.
‘earningsstripping-maatregel’). De niet aftrekbare rente in enig jaar kan onbeperkt worden
voortgewenteld naar volgende jaren.
Over 2020 is een bedrag van € 1,5 miljoen aan rente niet aftrekbaar. Cumulatief kan een bedrag van
€ 4,0 miljoen worden voortgewenteld.
Fiscale afwaardering vastgoed
In 2018 is besloten om vanaf fiscaal jaar 2013 over te gaan tot fiscale afwaardering van het vastgoed
voor zover de waardedaling 20% of meer bedraagt ten opzichte van de fiscale openingsbalans in
2008. De afwaardering creëert een belastinguitstel, voor zover er sprake is van een tijdelijke
waardedaling. Zodra de WOZ-waarde zich echter herstelt, zal de afwaardering teruggenomen dienen
te worden en zal acuut (de eerder bespaarde vennootschapsbelasting) ineens afgedragen moeten
worden, naast de jaarlijks verschuldigde vennootschapsbelasting.
Per ultimo 2020 resteert nog een bedrag ad € 6,9 miljoen terug te nemen, gebaseerd op de
toekomstige woz-ontwikkeling conform het Handboek Marktwaardering 2020.
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10.4 Kasstromen
Voor onze financiele bedrijfsvoering zijn onze kasstromen het belangrijkste sturingsinstrument. Het
verloop van de kasstromen in 2020 is onderstaand verkort weergegeven.
KASSTROMEN
*€ 1000
Huren en servicekosten
Rente ontvangsten
Overige ontvangsten

65.676
118
59

Onderhoudsuitgaven
Personeelskosten
Overige bedrijfskosten
Leefbaarheid
Belastingen en heffingen
Rente uitgaven

18.848
5.945
8.781
305
17.968
8.188

2020

2019
63.782
136
216

65.853

64.134
22.306
5.894
7.573
250
4.483
8.365

60.035
Kasstroom uit operationele activiteiten
Inkomsten uit verkoop bestaand bezit
Inkomsten uit nieuwbouw
Inkomsten overig

48.870
5.818

3.255
101
55

15.264
457
9
280

3.411
Uitgaven investeringen nieuwbouw huur
Uitgaven investeringen woningverbetering
Uitgaven investeringen nieuwbouw koop
Uitgaven overige investeringen

746

13.975
8.921
1.950

5.280
7.887
2
526
24.846

Inkomsten uit Financiele vaste activa
Uitgaven investeringen Financiele vaste activa

13.696

32
22

38
10

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Aflossingen op leningen
Inkomsten uit nieuwe leningen
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

38
-21.425

-12.741
19.000

-12.913
-18.607
27.500

Mutatie in de liquide middelen

6.259

8.893

-9.348

11.244

Onze inkomstenstroom is in lijn met vorig jaar, rekening houdend met de jaarlijkse huurverhoging en
huurverhoging bij mutatie. Er is geen nieuwe kasstroom door nieuwbouw gegenereerd, oplevering
vond plaats medio december.
De onderhoudsuitgaven zijn fors lager dan in 2019. In het dagelijks onderhoud stegen vooral de
uitgaven voor het mutatieonderhoud. De uitgaven in het planmatig onderhoud bleven achter als
gevolg van vertraagde opdrachtverlening. De uitvoering, en daarmee de kasstromen, vindt plaats in
2021.
De grote stijging in belastingen en heffingen wordt veroorzaakt door uitgaven voor
vennootschapsbelasting. In 2019 heeft de Belastingdienst onze bezwaren inzake de WOZafwaardering afgehandeld. Hierdoor ontstond in 2019 per saldo een teruggave. In 2020 nemen de
uitgaven vennootschapsbelasting juist toe als gevolg van extra fiscaal resultaat door terugname van
WOZ-afwaarderingen. De overige heffingen en belastingen zijn in lijn met 2019.
De kasstromen uit verkopen zijn toegenomen door extra verkopen vanuit de herstructurering
Zeebuurt. UWOON kent geen grootschalig verkoopprogramma.
De uitgaven voor investeringen nieuwbouwhuur zijn ten opzichte van 2020 toegenomen. Een viertal
projecten was in 2020 in de bouwfase..
De operationele kasstromen + opbrengsten uit verkopen en het kassaldo per 1 januari waren niet
voldoende om de investeringsuitgaven te financieren. Er is € 6,2 miljoen extra financiering
aangetrokken.
De eindstand van de liquide middelen bedraagt € 2,7 miljoen (2019: € 12,0 miljoen). Het saldo liquide
middelen is daarmee binnen de norm gebracht die WSW noodzakelijk acht voor een normale
bedrijfsvoering, 10% van de huren en vergoedingen. Er is geen sprake meer van overliquiditei t
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10.5 Investeringen huurprojecten
In 2020 heeft UWOON de volgende huurprojecten opgeleverd:
Nieuwbouw
Project
Langendijkstraat, Harderwijk

Aantal

Totale stichtingskosten
Marktwaarde
48 €
8.575.202

€ 7.149.267

Bij projecten waarvoor een definitief bouwbesluit is genomen, treft UWOON een voorziening voor het
onrendabele deel van de investering. Ten laste van het resultaat 2020 is € 5,6 miljoen geboekt als
voorziening voor onrendabele opstalexploitatie nieuwe projecten en € 0,9 miljoen afgeboekt als
resultaat op grondexploitatie.
10.6 Treasury
Interne organisatie
Basis voor de treasuryactiviteiten binnen UWOON is het Reglement Financieel Beleid en Beheer en
het bijbehorende Treasurystatuut. Jaarlijks wordt, gelijktijdig met de begroting, een treasuryjaarplan
opgesteld waarin voor ten minste vijf jaar volgend op het laatst afgesloten boekjaar, streefwaarden en
prestatie-indicatoren opgenomen worden, die betrekking hebben op treasury. Deze worden in relatie
tot de in die jaren te verwachte financiële situatie en financiële risico’s vastgelegd. In de begroting en
treasuryjaarplan zijn de sturingsvariabelen t.a.v. treasury opgenomen.
De activiteiten zijn gericht op (rente)risicospreiding, het voorzien in de financieringsbehoefte en
beperken van de gemiddelde vermogenskostenvoet.
In 2020 heeft de RvC de financieringsstrategie goedgekeurd. In de Financieringsstrategie bepalen we
hoe we willen scoren in de verschillende financiele risicocategorieën uit het Beoordelingskader van
Aw/WSW. Het zegt iets over onze risicobereidheid. Het biedt het kader waarmee we de invulling van
de externe financieringsbehoefte kunnen bepalen en zorgt ervoor dat er een gepaste
financieringspositie en -structuur wordt bereikt in overeenstemming met onze lange termijn
doelstellingen. De Financieringsstrategie hangt dan ook onlosmakelijk samen met de
Portefeuillestrategie. Kortweg: hoe zorgen we dat we onze plannen, geborgd, kunnen blijven
financieren.
Het Bestuur is eindverantwoordelijk voor het ontwikkelen, formuleren en het vaststellen van het
treasurybeleid. Het treasurystatuut behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
De bevoegdheid van het Bestuur om alle besluiten te nemen op het terrein van het financierings-,
beleggings- en financiële derivatenbeleid is niet gedelegeerd aan andere medewerkers. Het Bestuur is
naast het nemen van besluiten rond het vermogens- en liquiditeitsbeheer eveneens bevoegd om
uitgaven te doen en maatregelen te treffen voor zover dat past binnen de goedgekeurde begroting.
UWOON heeft een treasurycommissie die minimaal drie keer per jaar bijeenkomt of zoveel vaker als
nodig is. De Treasurycommissie is een adviesorgaan dat het Bestuur gevraagd en ongevraagd
adviseert over uit te voeren transacties en overige treasuryvraagstukken. Van iedere bijeenkomst
wordt een verslag en besluitenlijst gemaakt. Het treasurybeleid wordt periodiek besproken in de
treasurycommissie. De commissie bestaat uit de manager Bedrijfsvoering, de teamleider Financiële
zaken en een extern deskundige. De administratieve organisatie en de daarmee verweven
maatregelen van interne beheersing zijn gericht op het waarborgen van de betrouwbaarheid van de
informatieverschaffing op het gebied van het financierings-,beleggings- en financiële derivatenbeleid.
Zij omvatten zowel preventieve als repressieve maatregelen van interne beheersing, zoals
functiescheiding en audits ten aanzien van procesbeheer en naleving van mandatering.
De treasuryfunctie van UWOON is organisatorisch ondergebracht binnen de afdeling Bedrijfsvoering.
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Periodiek wordt in de tertiaalrapportage verantwoording afgelegd over voortgang en uitvoering van het
treasuryjaarplan. De rapportage wordt besproken in de auditcommissie. Daarnaast neemt de
controlerend accountant kennis van de tertiaalrapportages.
Financiering
Risicobeheersing van de leningportefeuille gebeurt vooral door te streven naar een gelijkmatige
verdeling van de rente-exposures (de som van de renteconversies en de (her)financierings-behoefte)
over de jaren heen. Als norm voor rente-exposure hanteert UWOON dat maximaal 15% van het
rentedragend vermogen een rente-exposure mag ondergaan in enig jaar.

Treasuryactiviteiten in 2020
De uitgevoerde treasuryactiviteiten zijn conform het vastgestelde treasuryjaarplan 2020, behoudens
de omvang van de nieuw aan te trekken financiering. Deze omvang is afhankelijk van de
daadwerkelijke ontwikkeling van onze liquiditeiten.
Eindaflossingen 2020:
1 juni 2020: fixe-lening; hoofdsom € 4,0 miljoen; rente 4,14%;
1 november 2020: fixe-lening; hoofdsom € 5,0 miljoen; rente 4,21%
Het totaalbedrag aan reguliere en verplichte eindaflossingen van leningen bedraagt in 2020
€ 12,7 miljoen.
Renteconversies en spreadherzieningen 2020:
Renteconversies:
1 september 2020: annuïtaire lening met een schuldrestant van € 3,7 miljoen gefixeerd voor de
resterende contractuele looptijd van 10 jaar. Het afgesproken rentepercentage bedraagt -/- 0,085%.
1 december 2020: lineaire lening met een schuldrestant van € 2,9 miljoen gefixeerd voor de resterende
contractuele looptijd van 41 jaar. Het afgesproken rentepercentage bedraagt 0,34%.
Spreadherzieningen:
4 mei 2020: de opslag van een fixe-basisrentelening ad € 10.000.000,- per 2 juni 2020 gefixeerd. De
nieuwe opslag is vastgelegd voor een periode van 3 jaar, tot 2 juni 2023 bedraagt de afgesproken
opslag 0,32% per jaar, met als grondslag een basisrente van 3,104%;
21 december 2020: een opslagherziening rolloverlening ad. € 10,0 miljoen met een variabele
hoofdsom. Opslag bedraagt 0,13% voor periode van 2 jaar.
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Nieuwe leningen 2020:
Per saldo is in 2020 een bedrag van € 19,0 miljoen aan financiering opgenomen. Dit is € 24,8 mio
minder dan begroot.
Verklaring hiervoor is als volgt:
Post: (bedrag * € 1
miljoen)
Beginstand liquide
middelen
Operationele cashflow
Kasstroom (des)
investeringen
Aflossingen bestaande
leningen
Eindstand liquide
middelen
Aan te trekken
financiering

Begroot:

Realisatie:

€ 9,3

€ 12,0

€ 5,1
-/- € 44,4

€ 5,8
-/- € 21,4

-/- € 12,7

-/- € 12,7

€ 1,1

€ 2,7

€ 43,8

€ 19,0

+/+ € 2,7
+/+ € 0,7
+/+ € 23,0

+/+ € 1,6

Van de aan te trekken financiering is € 4,0 mio opgenomen uit de bestaande lening met variabele
hoofdsom. Voor het restant ad € 15,0 mio zijn 2 leningen aangetrokken, met onderstaande
modaliteiten:
2 september 2020: fixe-lening; hoofdsom € 10,0 miljoen; looptijd: 25 jaar; rente: 0,392%
2 september 2020: lineaire lening; hoofdsom € 5,0 miljoen; looptijd: 25 jaar; rente: 0,20%
Derivaten
UWOON heeft, behoudens de onderstaand toegelichte Embedded derivaten, geen derivaten in
gebruik.
Embedded derivaten
UWOON heeft binnen haar bestaande leningenportefeuille een extendible lening waarin een
zogenaamd embedded derivaat (swaption) is opgenomen. Dit rentederivaat is geen separaat contract
maar een binnen het leningcontract ingesloten rentederivaat (swaption), en daarmee een integraal
onderdeel van dat leningcontract.
Tegenpartij

Product

Expiratiedatum

Startdatum

Einddatum

Hoofdsom

Strike

Forward per
31/12/2020

NWB

Embedded receiver swaption

3-Nov-31

5-Nov-31

5-Nov-57

10.000.000

4,75%

0,028%

MtM per 31/12/2020
o.b.v. OIS-discounting
-12.721.336

De marktwaarde per ultimo 2019 bedroeg -/-€ 9.566.426
Beleggingen
UWOON beschikt niet over beleggingen met een beleggingshorizon langer dan 1 jaar. Kortlopend zijn
overtollige middelen geplaatst op een spaarrekening bij de RABO-bank en in rekening-courant bij de
BNG. In beide gevallen zijn de saldi direct opvraagbaar.
Cashmanagement
Het werkkapitaal bedraagt -/- € 9,9 miljoen (2019: -/- € 11,8 miljoen). In het werkkapitaal zijn de
aangegane verplichtingen voor de lopende nieuwbouwprojecten en het planmatig onderhoud nog niet
opgenomen. Bij elkaar is hiermee € 12,2 miljoen gemoeid. In het werkkapitaal is de
aflossingsverplichting van de leningportefeuille voor het komende jaar opgenomen. Deze verplichting
bedraagt € 4,0 miljoen.
Voor het opvangen van tijdelijke liquiditeitstekorten beschikt UWOON over rekening-courant krediet bij
de BNG. De faciliteit bedraagt € 1,0 miljoen.
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10.7 Financiële kengetallen
UWOON heeft de financiële randvoorwaarden voor het financieel beleid vastgelegd in een financieel
sturingskader. Het kader bevat een aantal kengetallen en normen, die met name zijn gebaseerd op
kasstromen. De normen zullen ten minste iedere 4 jaar worden geactualiseerd.
De geprojecteerde kengetallen voor de komende vijf jaar zijn gebaseerd op de interne
meerjarenbegroting 2021 die op 30 november 2020 door de Raad van Commissarissen is vastgesteld.
In de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen een DAEB-tak en niet-DAEB-tak. Beide takken
dienen zelfstandig levensvatbaar te zijn. Om de levensvatbaarheid vast te kunnen stellen en te
kunnen monitoren, maken we gebruik van financiële kengetallen met bijbehorende normen.
DAEB-bezit

norm Aw/WSW

norm intern

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Kasstroomgerelateerd
Interest dekkingsratio (ICR)

> 1,4

> 1,7

1,68

2,24

1,70

1,82

2,02

1,78

Vermogensdoelstellingen
Loan to Value (obv beleidswaarde)
Dekkingsratio (obv marktwaarde bruto verhuurde staat)

< 85%
< 70%

< 70%
< 70%

38,8%
17,8%

44,2%
30,1%

54,4%
33,2%

59,7%
33,6%

62,9%
32,7%

64,0%
31,5%

Solvabiliteit (obv beleidswaarde)
Solvabiliteit (obv marktwaarde verhuurde staat)

> 15%
> 20%

> 20%
> 20%

60,0%
80,7%

53,4%
77,1%

45,7%
73,4%

38,6%
70,5%

37,3%
70,3%

33,7%
69,0%

2,1%

1,8%

1,4%

1,4%

1,6%

1,4%

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Rendementsdoelstellingen
Direct rendement (obv marktwaarde verhuurde staat)

niet-DAEB-bezit

norm Aw/WSW

norm intern

Kasstroomgerelateerd
Interest dekkingsratio (ICR)

> 1,8

> 2,0

4,17

4,96

5,46

5,17

5,42

7,98

Vermogensdoelstellingen
Loan to Value (obv beleidswaarde)
Dekkingsratio (obv marktwaarde bruto verhuurde staat)

< 75%
< 70%

< 70%
< 70%

41%
33%

36,4%
30,6%

32,8%
27,4%

29,2%
24,3%

25,3%
20,9%

21,5%
17,7%

Solvabiliteit (obv beleidswaarde)
Solvabiliteit (obv marktwaarde verhuurde staat)

> 40%
> 40%

> 40%
> 40%

57%
63%

59,9%
64,7%

62,5%
67,2%

65,4%
69,8%

67,9%
72,2%

70,9%
74,9%

Toelichting op de tabellen:
DAEB:
De ratio’s (op jaarbasis) blijven over 2020 binnen de (interne) normen, waarbij de ICR rond de interne
norm uitkomt, maar nog wel beter dan begroot. Dit komt voornamelijk doordat de uitgaven voor
planmatig onderhoud lager zijn uitgekomen dan begroot. In veel gevallen zijn de opdrachten wel in
2020 verstrekt, maar volgt uitvoering en betaling in 2021. Deze verschuiving heeft impact op de ICR
2021. De mate waarin is mede afhankelijk van de overige te realiseren operationele kasstromen.
De LTV DAEB stijgt de komende jaren gestaag. De investeringen in nieuwbouw, verbetering en
duurzaamheid zijn slechts voor een beperkt deel te financieren vanuit eigen middelen 1. De omvang
van de financiering neemt dus toe, terwijl de investering verhoudingsgewijs minder waarde toevoegt
aan de bestaande portefeuille. Dit geldt met name voor duurzaamheidsinvesteringen. De uitkomsten
blijven echter wel binnen de in- en externe normen. In de prognose is de stijging van de markt- en
beleidswaarde over 2020 nog niet meegerekend. De getoonde prognose geeft dus een behoudend
beeld.
Niet-DAEB:
De ratio’s voor het niet-DAEB bezit zijn ruim binnen de normen.

1

Hierbij gaan we er van uit dat de aflossingen op de bestaande leningenportefeuille 1:1 geherfinancierd worden.
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Gelet op de onzekerheid, die inherent is aan toekomstige informatie, dienen de begrotingscijfers met
de nodige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. Met name wijzigingen in de planning voor
nieuwbouw en duurzaamheidsuitgaven, kunnen behoorlijke verschuivingen veroorzaken. De algehele
financiële positie van UWOON kan, zoals uit het verloop van de reserves blijkt, voor de jaren 2021 2030 voldoende worden genoemd. Daarbij beschikt UWOON in deze periode over mogelijkheden tot
bijsturing.
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10.8 Risicomanagement
In deze paragraaf beschrijven wij ons systeem voor risicomanagement, de meest relevante
strategische en operationele risico’s voor UWOON in de komende jaren, de generieke risicobereidheid
en aanvullende beheersmaatregelen. Het overzicht is niet uitputtend en vooral bedoeld een overzicht
te geven van de belangrijkste aspecten.
Risico definiëren we als een mogelijk nadelig effect van een onzekere gebeurtenis op het behalen van
de doelstellingen van de organisatie (of proces/project). Deze effecten kunnen vaak uitgedrukt worden
in geld (financiële schade). Soms gaat het ook om andere effecten, zoals imagoschade bij fouten of
overtredingen.
Risicomanagementbeleid
Het in 2017 opgestelde risicomanagementbeleid is, conform planning, in 2020 geëvalueerd. Hieruit is
naar voren gekomen dat dit beleid op hoofdlijnen nog actueel is. In het beleid zijn zowel het proces en
de verantwoordelijkheden beschreven met betrekking tot het risicomanagement en de koppeling met
de reguliere planning- en controlcyclus.
Risicobereidheid
Gezien onze maatschappelijke doelstellingen willen we op een zorgvuldige wijze omgaan met de
aanwezige en toekomstige middelen. Daarbij hoort een gemiddeld lage tot gematigde risicobereidheid. De gematigde risicobereidheid geldt met name voor de sociale en interne
organisatiedoelstellingen. Om de woningmarkt enigszins in beweging te krijgen, is innovatie
noodzakelijk. En bij vernieuwing hoort risico’s durven nemen. Op andere vlakken (naleving wet- en
regelgeving, financiën) is onze risicobereidheid laag.
10.8.1 Strategische risico’s
Strategische risico’s kunnen zowel externe als interne risico’s zijn, die onze strategische doelen of de
continuïteit van UWOON in gevaar (kunnen) brengen. De strategische risico’s zijn in 2019
geactualiseerd, nadat het nieuwe ondernemingsplan van kracht was geworden. Met het nieuwe
ondernemingsplan waren immers ook nieuwe strategische doelen bepaald. Met behulp van
vragenlijsten en besprekingen in de organisatie en met de Raad van Commissarissen, is nagegaan
wat de voornaamste strategische risico’s voor UWOON zijn. Daarbij rekening houdend met onze
bijgestelde koers en de wereld waarin wij die koers willen realiseren. Dit heeft geleid tot de volgende
lijst van top strategische risico’s (waarbij geen prioritering is aangebracht):
A. Potentiële mismatch tussen de gewenste en aanwezige competenties van medewerkers
Naast een potentiële mismatch tussen de gewenste en aanwezige competenties van medewerkers
(kwaliteit en/of kwantiteit) bestaat het risico dat UWOON potentieel onvoldoende flexibel is om in te
spelen op ontwikkelingen in de sector, onvoldoende aantrekkelijk is als werkgever, onvoldoende
voorbereid op uitval van sleutelmedewerkers en/of voor haar dienstverlening afhankelijk wordt van
(externe) specialistische kennis.
B. Een organisatie- en gedragscultuur die belemmerend werkt
Het risico van een organisatie- en gedragscultuur waarbij doelen/ambities niet gerealiseerd worden,
vanwege onvoldoende aanspreekbaarheid op gedrag, medewerkers niet kritisch zijn, de ervaren
werkdruk hoog is vanwege extra (urgente) taken en/of niet maken van keuzes of prioriteiten en waarbij
de interne communicatie onvoldoende is. Hierdoor ontstaat een glijdende schaal van onvrede, minder
betrokkenheid, acceptatie van ongewenst gedrag, kennisachterstand en het achterblijven van kwaliteit
en verbetering.
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C. Beschikbaarheid van ontwikkellocaties
Indien binnen het werkgebied van UWOON onvoldoende ontwikkellocaties beschikbaar komen en/of
door verschil van visie tussen UWOON/gemeente, stagneert de toevoeging via nieuwbouw en/of
herontwikkeling van de woningvoorraad, waardoor de wensportefeuille niet (tijdig) kan worden
gerealiseerd.
D. Aandacht voor compliance
Indien relevante (veranderde) wet- en regelgeving niet (tijdig) wordt gesignaleerd en/of de organisatie
onvoldoende in staat is hierop (tijdig) in te spelen, loopt UWOON het risico dat er niet wordt voldaan
aan relevante wet- en regelgeving. Dit kan leiden tot hoge boetes, verhoogde aandacht van
toezichthouders en/of tot reputatieschade.
E. Aandacht voor innovaties in markt & sector
Indien UWOON onvoldoende aandacht heeft voor innovaties in zowel de markt als in de sector,
missen we kansen om onze opgaven (betaalbaar) te realiseren en past dit niet bij onze doelstelling
van verbeteren en vernieuwen.
F. Politieke onvoorspelbaarheid en instabiliteit
Door (landelijke) politieke onvoorspelbaarheid en instabiliteit worden corporaties geconfronteerd met
nieuwe (uniforme) regels/maatregelen, die op korte termijn sterk kunnen veranderen. Voorbeelden zijn
de sterk toenemende lastendruk van 'overheidswege', een plafond op de huurstijging en een stapeling
van maatschappelijke opgaven. Hierdoor kunnen onze prestaties sterk onder druk komen te staan.
G. Toenemend aandeel kwetsbare huurders
Door een toenemend aandeel kwetsbare huurders, in relatie tot stringente toewijzingsregels, kunnen
steeds minder 'sterke schouders' de wijk/buurt dragen, daalt de solidariteit in wijken/buurten en
worden ‘probleemwijken’ van de toekomst gecreëerd.
H. IT-kwetsbaarheid als gevolg van cybercriminaliteit
Door de grote afhankelijkheid van IT bij de dagelijkse werkzaamheden en vanwege onze toenemende
digitale dienstverlening, met interactie via o.a. Cloud toepassingen en koppeling van diverse
systemen/applicaties, is de toenemende dreiging en mogelijke impact van cybercriminaliteit groot.
Naast de bovengenoemde strategische risico’s onderkent UWOON strategische financiële risico’s:
•

•

Financiële ratio’s
Om onze doelstellingen ook in de toekomst te kunnen realiseren, zijn bij de
meerjarenbegroting meerdere scenario’s uitgewerkt. Hierin komen strategische doelstellingen,
wet- en regelgeving, financiële ruimte en risico’s samen. Behalve de risico’s en haalbaarheid
brengen de scenario’s de ontwikkeling van financiële kengetallen in beeld, met speciale
aandacht voor de interest dekkingsratio en loan-to-value. De ontwikkeling van de financiële
kengetallen volgen we via tussentijdse rapportages. Binnen de investeringsportefeuille
hebben we voldoende mogelijkheden om bij te sturen, als onverhoopt de minimumwaarde van
(één van) de ratio’s wordt genaderd.
Treasury: renterisico
Doordat een groot gedeelte van het materieel vast actief gefinancierd is met vreemd
vermogen, loopt UWOON te allen tijde renterisico. In combinatie met de meerjarenbegroting
(kasstromen) brengt UWOON in het treasuryjaarplan de verwachte renterisico’s in een
meerjarenperspectief in beeld. Deze renterisico’s vloeien voort uit de bestaande leningen- en
beleggingsportefeuilles en de liquiditeitsplanning (met daarin o.a. opgenomen voorgenomen
investeringen). De renterisico’s worden beoordeeld in relatie tot de geldende
spreidingsnormen, de actuele rentestructuur en de rentevisie van derden (bijvoorbeeld
banken). Op basis hiervan besluiten we welke acties we nemen om renterisico’s in te dekken,
of het renteresultaat verder te optimaliseren. Voor het indekken van renterisico’s gelden de
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•

richtlijnen conform ons treasurystatuut. Het treasurystatuut is één van de pijlers van het
Reglement Financieel Beleid en Beheer. Op 11 december 2017 heeft de Raad van
Commissarissen het gewijzigde treasurystatuut goedgekeurd. Daarmee is het in lijn met de
meest recente wet- en regelgeving. Voor 2021 staat een actualisatie van het statuut gepland.
Treasury: financierings- en liquiditeitsrisico
UWOON heeft geen significante concentraties van kredietrisico. Eventueel worden met
medewerking van het WSW nadere zekerheden verstrekt aan de bank voor het beschikbaar
stellen van kredietfaciliteiten.

10.8.2 Operationele risico’s
Operationele risico’s zijn risico’s die veelal betrekking hebben op processen, teams/afdelingen en
projectontwikkeling. Daaronder categoriseren wij ook de frauderisico’s. De meest significante
operationele risico’s zijn per afdeling/team/project benoemd en opgenomen in een risicoanalyse.
Projectontwikkeling
Nieuwbouwprojecten kennen financiële risico’s, maar kunnen ook van invloed zijn op het imago. De
omvang en complexiteit van (nieuwbouw)projecten bepalen het risico. Het effect van risicobeheersing
is het grootst in het begin van een project. Door besluitvorming over projecten te faseren
(gestandaardiseerd en van groot naar klein werkend) kunnen we risico’s het meest optimaal
beheersen. Het investeringsstatuut is hierbij leidend. Wij hebben in 2020 ons investeringsstatuut
geactualiseerd. De belangrijkste wijzigingen betreffen de normen en kengetallen waaraan we onze
projecten toetsen. De normen sluiten beter aan bij de waardebegrippen zoals we die in begroting en
jaarrekening hanteren.
Om de risico’s tijdens het project te monitoren, maakt UWOON gebruik van een risicoinventarisatieformulier. Daarin is aandacht voor omgevingsrisico’s (zoals politiek en maatschappelijk
draagvlak, afzetmogelijkheden van de woningen) en projectrisico’s (zoals financiering van het project,
ontstaan grondexploitatie door sloop woningen). Op basis hiervan neemt UWOON indien nodig risico
beperkende maatregelen. Een voorbeeld is het zoeken van risicodragende bouwpartners die de
koopwoningen realiseren bij het ontwikkelen van projecten met huur- en koopwoningen. UWOON kan
vervolgens ‘turn-key’ de sociale huurwoningen afnemen.
Overeenkomstig het investeringsstatuut kent UWOON een gefaseerd besluitvormingstraject bij
projectontwikkeling en -realisatie. Aan de start van elke fase gaat een besluit door de bestuurder
vooraf, vooraf voorzien van een advies door de business controller. De wettelijke bepalingen en het
bestuursmandaat bepalen of voor het betreffende besluit vooraf goedkeuring van de Raad van
Commissarissen nodig is. Het bestuursmandaat wordt jaarlijks geactualiseerd, rekening houdend met
de vernieuwde statuten en reglementen die voldoen aan de voorschriften van de Woningwet. De
voortgang bij projectontwikkeling is ook onderdeel van periodiek (werk)overleg.
Grondposities
UWOON heeft nog een beperkt aantal grondposities. Die zijn in 2020 twee keer door bestuur en MT
besproken aan de hand van een notitie. Verschillende scenario’s zijn besproken, waaronder het
afstoten van de locatie. Jaarlijks wordt de boekwaarde van de posities getoetst aan de te verwachten
opbrengstwaarde. Waar nodig is, of wordt, afgewaardeerd. De huidige boekwaarde van de
grondposities is zeer beperkt met een waarde van circa € 100.000,-. Daarnaast komen de
grondposities regelmatig aan de orde in regulier werkoverleg.
Interne en externe verslaggeving
Risico’s en onzekerheden die invloed kunnen hebben op de verslaggeving, komen vooral naar voren
bij het bepalen van de marktwaarde en beleidswaarde van ons bezit. De marktwaarde bepalen wij
volgens het voorgeschreven ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’. Voor het
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bedrijfsonroerend goed (BOG/MOG) en de intramurale zorg hanteren we de full-variant uit het
handboek; voor het overige bezit de basisvariant.
De uitgangspunten voor de waardering op beleidswaarde komen voort uit onze meest recente
meerjarenbegroting. In de waarderingsgrondslagen bij de jaarrekening worden deze uitgangspunten
toegelicht.
Wet- en regelgeving
Onze sector heeft te maken met toenemende regelgeving en de daarbij horende administratieve druk
op de organisatie. De politieke aandacht hiervoor lijkt te groeien. De aandacht en investeringen in een
teveel aan administratieve taken, kunnen we immers niet besteden aan onze primaire taak: het
verhuren van woningen aan hen die niet zelfstandig in hun woonbehoefte kunnen voorzien. De vraag
is nog of dat leidt tot (nieuwe) regelgeving die de administratieve lastendruk verlaagt.
In wet- en regelgeving traden ook risico’s op die een belangrijke impact op de organisatie hebben
gehad, of gaan hebben in de toekomst: het verplicht gasloos bouwen van nieuwe huurwoningen, de
fiscale rentebeperking (ATAD), het sociaal huurakkoord en de verduurzamingsopgaven. In
organisatorisch opzicht is veel aandacht voor privacy-/AVG-wetgeving en voor de effecten van
COVID-19 op de bedrijfsvoering.
Fiscale wetgeving
De fiscale wet- en regelgeving is complex en kan daardoor juridische risico’s opleveren. UWOON
wordt ondersteund door externe fiscaal specialisten, in aanvulling op de intern aanwezige kennis.

Frauderisico
Binnen iedere organisatie bestaat het risico op fraude. Om deze risico’s te beperken voert UWOON
een fraudebeheersingsproces, waarin naast de reguliere hard-controls, ook aandacht is voor de softcontrols (integriteit, ‘tone-at-the-top’, open aanspreekcultuur). Jaarlijks worden vanuit de controlfunctie audits uitgevoerd op het bestaan en werking van de beheersmaatregelen, waaronder op de
frauderisico’s. Rapportage hierover heeft plaatsgevonden aan het bestuur en RvC. Eindconclusie uit
de fraude-audit voor 2020 is dat er geen indicaties van fraude zijn en de beheersmaatregelen
grotendeels effectief zijn. In paragraaf 9.1.6. is daarnaast vermeld dat er signalen waren van mogelijke
inkoopvoordelen van medewerkers en aandachtspunten bij het aanbestedingsproces van cyclisch
onderhoud. Naar beide meldingen is door BING onderzoek gedaan. Hieruit zijn geen aanwijzingen
voor fraude gekomen.
10.8.3 Risicobeheersing
De belangrijkste componenten van het interne risicobeheersing- en controlesysteem in 2020 waren:
• Een overzicht met taken en verantwoordelijkheden per functie, incl. inrichting functiescheiding
• Diverse interne regelingen en beleidskaders met daarin hard- en softcontrols (onder meer
statuten, procuratieregelingen, ondernemingsplan, integriteitsbeleid, aanbestedingsbeleid,
investeringsstatuut, treasurystatuut, reglement financieel beleid en beheer).
• Goedkeuren van het investerings- en treasuryjaarplan door Raad van Commissarissen.
• Goedkeuren van de (meerjaren)begroting 2021-2030 door de Raad van Commissarissen.
• Scenario’s voor de meerjarenbegroting, waarin strategische doelstellingen, wet- en
regelgeving, financiële ruimte en risico’s samen komen.
• Het systeem van periodieke monitoring via maand- en tertiaalrapportages en de bespreking
daarvan met teamleiders, management en bestuurder. Daarnaast bespreking van de
rapportages door de bestuurder met de auditcommissie en Raad van Commissarissen.
• Goedkeuren van de jaarrekening 2019 door de Raad van Commissarissen, mede op basis
van de goedkeurende accountantsverklaring.
• Gefaseerde besluitvorming bij projectontwikkeling door de bestuurder en goedkeuring van
investeringsbesluiten groter dan 3 miljoen euro door de Raad van Commissarissen.
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•
•
•

De beoordeling van bestuursvoorstellen door de businesscontroller, met advies aan MT.
Het uitvoeren van diverse, verbijzonderde interne controles zoals vastgelegd in het
controlejaarplan.
Het bespreken van de voortgang van de implementatie van verbeterpunten die uit diverse
controles naar voren zijn gekomen, in het MT en de auditcommissie.

Scenario-analyses
UWOON is en blijft naar verwachting een financieel gezonde woningcorporatie. Bij het maken van
voorspellingen worden altijd inschattingen gemaakt. Die vertalen zich in parameters waarop de
meerjarenbegroting is gebaseerd. Onze parameters zijn zoveel mogelijk gebaseerd op inschattingen
van gerenommeerde organisaties als het Centraal Plan Bureau en deels ook op voorgeschreven
normen. Toch wijkt de werkelijkheid vaak af van gemaakte voorspellingen. Om het financiële
weerstandsvermogen en de draagkracht van UWOON te toetsen (ook als het tegenzit) zijn scenarioanalyses opgenomen in de meerjarenbegroting. In deze scenario’s hebben we de gevolgen
doorgerekend van sterk gewijzigde parameters, van forse extra lastendruk en van een extra
investeringsopgave. We zien de effecten van de scenario’s vooral terug in een dalende ICR en een
oplopende Loan to Value. Binnen de begrotingshorizon zien we voldoende mogelijkheden voor
bijsturing.

10.9 Overig
Autoriteit Woningcorporaties (AW)/ WSW
Op 30 november 2020 ontvingen wij de Oordeelsbrief Rechtmatigheid verslagjaar 2019 van de
Autoriteit Woningcorporaties. Volgens de Aw voldoen wij aan de gestelde eisen, met uitzondering van
de bepaling inzake intermediaire verhuur waarin niet is geborgd dat de accountant de juistheid en
volledigheid kan vaststellen van de verantwoording van de verhuringen. Wij passen onze werkwijze
aan.
Op 6 januari 2021 ontvingen wij van WSW de beoordeling Business Risks. De uitgevoerde
beoordeling gaf geen aanleiding tot nadere opmerkingen. De inschatting van het risicoprofiel door
WSW blijft ongewijzigd.
Op basis van de financieringsbehoefte voor de komende 3 jaren stelt het WSW vast wat de hoogte
van het borgingsplafond per jaar is. Het borgingsplafond is het maximale bedrag aan geborgde
leningen dat een corporatie op enige moment in het betreffende kalenderjaar mag hebben bij het
WSW.
De borgbare activiteiten vanuit de meerjarenbegroting 2021 passen binnen dit borgingsplafond.
Het WSW heeft op 22 september 2020 de borgbaarheidsverklaring voor UWOON afgegeven.

Corporatie Benchmark
Onderstaand zijn de netto bedrijfslasten weergegeven volgens de definities van de Corporatie
Benchmark. Het betreft de door UWOON beinvloedbare lasten. Om vergelijking binnen de benchmark
mogelijk te maken wordt de berekeningswijze geharmoniseerd.
Ter vergelijking is het zijn de gemiddelden voor de grootteklasse 5000-10.000 vhe weergegeven.
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Geharmoniseerde beïnvloedbare netto bedrijfslasten (functioneel)
Jaar
2015
2016
2017
2018
2019

€/vhe
UWOON 5.001-10.000 vhe's
824
855
648
798
617
770
726
788
790
828

Bron: Aedes Benchmark

UWOON presteerde in 2019 in het B-segment van de benchmark. De klassegrens voor het A-label ligt
op € 782,=

78

10.10

Kengetallen
2020

2019

2018

Gegevens bezit

2017

2016

1) 2)

In exploitatie:
- woningen
- overige woongelegenheden excl intramuraal
- overige woongelegenheden intramuraal
- maatschappelijk onroerend goed
- garages/parkeerruimten en overige verhuureenheden
- bedrijfsruimten

8.703
95
416
14
357
19

8.674
101
416
14
358
20

8.630
103
407
14
359
20

8.612
103
407
14
357
22

8.614
75
395
11
384
19

Totaal

9.604

9.583

9.533

9.515

9.498

-

-

In aanbouw:
- woningen
- overige woongelegenheden

55

79

-

Verhuur:
Mutatiegraad (aantal toewijzingen/gem.aantal woningen)
Gemiddelde huurverhoging woongelegenheden per 1 juli in %
Huurachterstand uitgedrukt in % van de huren en vergoedingen
(jaartotaal)
Huurderving uitgedrukt in % van de huren en vergoedingen
(jaartotaal)

-

44
-

24

5,5%
2,59%
0,84%

5,8%
1,73%
0,92%

5,9%
0,62%
0,94%

6,0%
0,28%
0,84%

5,7%
0,93%
0,76%

1,15%

0,87%

0,47%

0,58%

0,63%

Financiële continuïteit
Interest dekkingsratio
- DAEB
- niet-DAEB

1,7

2,9

2,0

1,7

2,8

2,0

nb

2,6

nb

4,2

Loan to Value (beleidswaarde) (2016-2017: bedrijfswaarde)
- DAEB
- niet-DAEB

Dekkingsratio (marktwaarde verhuurde staat)
- DAEB
- niet-DAEB

Solvabiliteit (obv beleidswaarde) (2016-2017: bedrijfswaarde)
- DAEB
- niet-DAEB

3,4

2,6

37,2%

40,9%

35,7%

38,8%

42,7%

37,2%

nb
nb

40,8%

46,0%

49,4%

17,4%

18,6%

18,6%

17,8%

19,1%

19,1%

nb
nb

33,2%

37,9%

40,9%

55,9%

61,9%

60,0%

56,4%

62,3%

nb
nb

52,0%

51,3%

79,4%

79,8%

- DAEB

80,7%

79,5%

79,8%

nb

- niet-DAEB

63,3%

58,5%

57,6%

nb

- niet-DAEB

0,5

0,6

0,4

0,5

0,5

nb

0,9

nb

-8.713
3,4%

1) tot 2017 zijn 34 onzelfstandige eenheden opgenomen onder woningen, terwijl deze

0,5

-11.765
3,8%

binnen 1 contract

tesamen met onzelfstandige eenheden worden verhuurd aan een zorgpartij. Dit is in 2017 gecorrigeerd.
2) tot 2017 zijn 27 garages ten onrechte als zelfstandig te verhuren objecten opgevoerd. De
garages behoren echter bij een woning en worden onder 1 contract verhuurd. Dit is in 2017 gecorrigeerd.
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-8.036
3,9%

23,3%
nb
nb

53,5%
nb
nb

76,5%

0,4
1,0

Werkkapitaal ( x € 1.000,=)
Gem. rente vreemd vermogen

nb

53,4%

57,1%

- DAEB

45,1%
nb

21,9%

59,6%

Liquiditeit (current ratio)

nb

45,0%

80,7%

Solvabiliteit (obv marktwaarde)

2,8
nb

76,1%
nb
nb

0,7

0,7
nb
nb

-5.048
3,9%

-5.842
3,9%

JAARREKENING
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11. Jaarrekening
11. Jaarrekening
11.1 Balans per 31 december 2020
Alle bedragen in hele euro's

(na resultaatbestemming)

ACTIVA

31-12-2020

Ref.

31-12-2019

VASTE ACTIVA

Vastgoedbeleggingen
DAEB vastgoed in exploitatie

1.282.837.068

1.163.660.679

29.584.239

28.221.272

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen explotatie

9.621.002

2.558.698

Onroerende zaken Verkocht onder Voorwaarden

4.137.381

4.146.032

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie

Totaal van vastgoedbeleggingen

1.326.179.690

11.5.1

1.198.586.681

Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

Totaal van materiële vaste activa

5.344.716

3.965.814

5.344.716

11.5.2

3.965.814

Financiële vaste activa

Deelnemingen

-

Latente belastingvordering
Overige vorderingen

Totaal van financiële vaste activa

-

2.322.685

2.526.372

639.732

650.243

11.5.3

Totaal van vaste activa

2.962.417

3.176.615

1.334.486.823

1.205.729.110

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden
Vastgoed bestemd voor verkoop

269.103

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop

100.352

-

Overige voorraden

-

212.789

Totaal van voorraden

11.5.4

Onderhanden projecten

11.5.5

215.324

481.892

315.676

-

-

Vorderingen
Huurdebiteuren

11.5.6

552.287

590.418

Overheid

11.5.7

12.429

13.327

Belastingen en premies sociale verzekering

11.5.8

2.207.447

Overige vorderingen

11.5.8

501.114

Rekening Courant deelnemingen

11.5.9

Overlopende activa

11.5.10

-

-

267.445

Totaal van vorderingen

Liquide middelen

540.194

11.5.11

Totaal van vlottende activa

TOTAAL VAN ACTIVA
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218.823

3.540.722

1.362.762

2.655.300

12.003.505

6.677.914

13.681.943

1.341.164.737

1.219.411.053

Alle bedragen in hele euro's

Alle bedragen in hele euro's

PASSIVA

31-12-2020

Ref.

31-12-2019

EIGEN VERMOGEN

Wettelijke en statutaire reserves

-

-

Overige reserves

11.5.12

233.374.746

224.557.197

Herwaarderingsreserve

11.5.13

848.875.630

743.528.933

Totaal van eigen vermogen

1.082.250.376

968.086.130

VOORZIENINGEN
Latente belastingverplichtingen

11.5.14

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen

11.5.15

Overige voorzieningen

11.5.16

-

-

1.307.811

1.651.526

-

Totaal van voorzieningen

1.281

1.307.811

1.652.807

LANGLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan overheid

11.5.17

Schulden aan banken

11.5.17

224.083.201

-

209.022.171

Overige schulden

11.5.17

14.130.383

11.151.604

Verplichting uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

11.5.18

3.997.545

4.044.869

Waarborgsommen

11.5.19

4.650

4.650

Totaal van langlopende schulden

Onderhanden projecten

-

242.215.779

224.223.294

-

11.5.5

-

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan overheid

13.730

844.963

Schulden aan banken

3.961.346

12.741.320

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

3.661.128

2.540.421

Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekering

3.008.577

4.661.526

Overige schulden

-

Overlopende passiva

Totaal van kortlopende schulden

-

4.745.990

11.5.20

TOTAAL VAN PASSIVA
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4.660.592

15.390.771

25.448.822

1.341.164.737

1.219.411.053

11.2 Winst- en verliesrekening over 2020
Alle bedragen in hele euro's

Functioneel model

2020

2019

Ref.

Huuropbrengsten

11.6.1

63.022.620

61.412.005

Opbrengsten servicecontracten

11.6.2

1.949.782

1.884.140

Lasten servicecontracten

11.6.3

2.296.245-

2.105.202-

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

11.6.4

3.722.268-

3.341.915-

Lasten onderhoudsactiviteiten

11.6.5

22.444.836-

23.255.406-

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

11.6.6

11.071.915-

10.804.363-

25.437.138

23.789.259

Totaal van netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

Opbrengst verkocht vastgoed in ontwikkeling

11.6.7

101.240

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling

11.6.8

340.126-

Toegerekende organisatiekosten

11.6.9

Toegerekende financieringskosten

2.515
-

Totaal van netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

11.6.10

Toegerekende organisatiekosten

11.6.10

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille op moment van verkoop

11.6.10

Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

826
-

236.371-

826

3.297.099

742.355

-

-

2.546.059-

471.844-

751.040

270.511

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

11.6.11

4.580.213-

2.936.719-

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

11.6.12

110.149.322

32.783.486

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden

11.6.13

38.673

35.625

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop

11.6.14

-

Totaal van waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Opbrengst overige activiteiten

11.6.15

Kosten overige activiteiten

11.6.15

Totaal van netto resultaat overige activiteiten

-

105.607.782

29.882.392

234.714

167.148

-

-

234.714

167.148

Overige organisatiekosten

11.6.18

2.615.223-

2.507.863-

Kosten omtrent leefbaarheid

11.6.19

1.066.769-

1.035.763-

Wijzigingen in de waarde van financiële vaste activa en van effecten die tot de vlottende activa
behoren

11.6.20

Opbrengsten van andere effecten en vorderingen die tot de vaste activa behoren

11.6.20

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten

11.6.20

Rentelasten en soortgelijke kosten

11.6.20

Totaal van financiële baten en lasten

Totaal van resultaat voor belastingen

Belastingen

11.6.21

Resultaat deelnemingen

401.378

302.550

123.616

294.750

10.932.188-

11.706.337-

10.407.194-

11.109.037-

117.705.117

39.457.473

3.540.871-

7.459.624-

-

-

Totaal van resultaat na belastingen

114.164.246

31.997.849

Totaal van nettoresultaat na belastingen

114.164.246

31.997.849

114.164.246

31.997.849

Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen

114.164.246

31.997.849

Totaalresultaat

114.164.246

31.997.849

Overzicht totaalresultaat
Resultaat na belastingen

11.6.22

Waardeveranderingen van financiele vaste activa verwerkt in het eigen vermogen

11.6.23

Cumulatief effect stelselwijzigingen

11.6.24
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11.3 Kasstroomoverzicht over 2020
Alle bedragen in hele euro's

Volgens de directe methode

2020

2019

OPERATIONELE ACTIVITEITEN
Ontvangsten
Huurontvangsten
Vergoedingen
Overheidsontvangsten
Overige bedrijfsontvangsten
Renteontvangsten
Saldo ingaande kasstromen

63.357.636
2.318.158
58.521
118.438

61.628.755
2.153.405
215.677
136.008
65.852.753

Uitgaven
Erfpacht
Personeelsuitgaven
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Onderhoudsuitgaven
Overige bedrijfsuitgaven
Rente-uitgaven
Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van het resultaat
Verhuurdersheffing
Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden
Vennootschapsbelasting
Saldo uitgaande kasstromen

64.133.845

117.650

36.643

3.087.360
1.785.072
1.072.091
18.848.295
8.663.363
8.188.194
129.980
8.215.077
305.029
9.622.893

3.082.114
1.900.661
910.829
22.305.540
7.536.588
8.364.860
152.092
8.363.984
249.896
4.032.907-

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten

60.035.004

48.870.300

5.817.749

15.263.545

(DES)INVESTERINGSACTIVITEITEN
Ontvangsten
Verkoopontvangsten bestaande huur-, woon- en nietwoongelegenheden
Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop
Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en nietwoongelegenheden
Verkoopontvangsten grond
(Des)investeringenontvangsten overig
Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van
MVA

3.254.764

456.628

54.900

280.332

-

-

101.240
-

8.964
3.410.904
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745.924

Kasstroomoverzicht (vervolg)
Uitgaven
Nieuwbouw huur-, woon- en niet- woongelegenheden
Woningverbetering, woon- en niet- woongelegenheden
Leefbaarheid externe uitgaven projectgebonden
Aankoop, woon- en niet woongelegenheden
Nieuwbouw verkoop, woon- en niet woongelegenheden
Aankoop woongelegenheden (VOV) doorverkoop
Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden
Aankoop grond
Investeringen overig
Externe kosten bij verkoop
Totaal van verwervingen van MVA
Saldo van in-en uitgaande kasstroom MVA

13.657.905
8.921.364

5.280.365
7.887.279

316.907
263.154
1.686.436
-

2.000
526.443
24.845.766
21.434.862-

FVA
Ontvangsten verbindingen
Ontvangsten overig
Ontvangen aflossing interne lening
Uitgaven verbindingen
Uitgaven overig
Verstrekken interne lening
Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten

32.324
22.096
-

13.696.087
12.950.163-

37.611
10.228
21.424.634-

Financieringsactiviteiten
Ontvangsten
Nieuwe te borgen leningen
Nieuwe interne leningen
Nieuwe ongeborgde leningen
Uitgaven
Aflossingen geborgde leningen
Aflossing interne leningen
Aflossingen ongeborgde leningen

37.611
12.912.552-

19.000.000
-

27.500.000
-

12.741.320
-

18.607.343
-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

6.258.680

8.892.657

Toename (afname) van geldmiddelen

9.348.205-

11.243.650

-

-

Geldmiddelen aan het begin van de periode

12.003.505

759.855

Geldmiddelen aan het einde van de periode

2.655.300

12.003.505

Toename (afname) van geldmiddelen

9.348.205-

11.243.650

Wijziging kortgeld
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11.4 Toelichting op de jaarrekening
11.4.1 Algemeen
Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Alle
bedragen luiden in euro’s, tenzij anders vermeld.
Statutaire gegevens
naam: Stichting UWOON
vestigingsplaats: Deventerweg 5, Harderwijk
inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 08012356
Activiteiten
UWOON is een stichting met de status van “toegelaten instelling volkshuisvesting”. Zij heeft specifieke
toelating in de regio Amersfoort/Noord-Veluwe/Zeewolde en is werkzaam binnen de juridische
wetgeving van uit de Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. Stichting
UWOON is statutair gevestigd te Harderwijk en heeft vestigingen in Elburg, Ermelo en Harderwijk. De
activiteiten bestaan voornamelijk uit de exploitatie en ontwikkeling van onroerende zaken.
Regelgeving
UWOON heeft de jaarrekening opgesteld met inachtneming van artikel 35 van de Woningwet. Het
eerste lid van dit artikel schrijft de toepassing van BW2 Titel 9 voor, behoudens enkele specifieke
uitzonderingen. Behalve de Woningwet zijn tevens het Besluit Toegelaten Instellingen
Volkshuisvesting en de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting van toepassing.
Verder zijn toegepast de Wet Normering Topinkomens en de door de Raad voor de Jaarverslaggeving
uitgegeven richtlijnen , waaronder Richtlijn 645 ‘Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting in het
bijzonder.

Algemene grondslagen
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
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 geworden.
Continuiteit van de activiteiten /Impact coronavirus
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de
continuiteitsveronderstelling.
In het afgelopen jaar zijn we geconfronteerd met de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Dit
heeft de nodige impact op onze huurders en op onze organisatie gehad. De bedrijfsprocessen zijn
aangepast en afgestemd op de richtlijnen en maatregelen van de Rijksoverheid. Deze aanpassingen
hebben ertoe geleid dat de continuiteit van onze werkzaamheden is gewaarborgd.
We hebben geen negatieve effecten op onze huurinkomsten vastgesteld. In incidentele gevallen
hebben huurders een verzoek tot huurmatiging ingediend. In de uitvoering van onze onderhouds- en
investeringsactiviteiten is de impact ook beperkt gebleven (geringe vertraging, uitstel bezoeken in de
woning).
Uit de meest recente (Meerjaren)begroting, vastgesteld op 30 november 2020, blijkt dat we de
komende jaren aan de financiele ratio’s van Aw/WSW voldoen. Onze kaspositie blijft op peil evenals
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de mogelijkheden voor het aantrekken van geborgde financiering.

Oordelen en schattingen
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 van het vastgoed in exploitatie. De waardebepaling van het vastgoed is
geen exacte wetenschap en tevens betreft dit de grootste schattingspost waar het bestuur een
inschatting over moet maken voor de jaarrekening van UWOON.
De marktwaarde is als volgt te definiëren:
Marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen vastgoed tussen een bereidwillige koper en een
bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen
op de peildatum, waarbij partijen met kennis van zaken, prudent en zonder dwang zouden hebben
gehandeld,
Voor de waardering in de jaarrekening wordt de marktwaarde in verhuurde staat gehanteerd. Om een
inschatting van de marktwaarde te maken wordt mede gebruik gemaakt van taxaties. De vraag is wat
de nauwkeurigheid van deze taxaties is of binnen welke bandbreedte de opdrachtgever het
waardeoordeel mag verwachten. Uitgaande van de gegeven definitie van de marktwaarde en de aan
de taxateur opgelegde norm op het gebied van kennis en uitvoering wordt in de markt de
nauwkeurigheid van de waardering geacht te liggen binnen een bandbreedte van 10 procent plus en
min de waarde.
Daarnaast worden schattingen gemaakt voor de beleidswaarde, de projectwaardering en de fiscale
positie. Het maken van deze schattingen maakt dat ten opzichte van voorgaand jaar sprake is van
schattingswijzigingen.

Stelselwijzigingen
Onderhoud en verbetering:
Met ingang van boekjaar 2020 worden uitgaven na eerste verwerking van vastgoed in exploitatie
verwerkt in overeenstemming met artikel 14a van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting
2015. De regeling maakt onderscheid tussen onderhoud en verbetering. Er is sprake van
onderhoudsuitgaven indien de uitgaven worden gedaan om de eenheid of het complex in dezelfde
technische en bouwkundige staat te houden. Investeringen voor verbetering betreffen de uitgaven met
als doel het technisch of functioneel verbeteren van een verhuurbare eenheid, dan wel complex.
Onderhoudsuitgaven worden in het resultaat verwerkt, uitgaven die kwalificeren als verbetering
worden als onderdeel van de kostprijs van het vastgoed verwerkt.
Tot en met 2019 hanteerde UWOON een soortgelijk onderscheid tussen onderhoudsuitgaven en
investeringen, echter zonder toepassing van de 4 criteria die een project kwalificeren als ‘ingrijpende
verbetering’ en daarmee de verplichting tot activering.
De overgang naar deze nieuwe definities is aangemerkt als een stelselwijziging. Deze is verwerkt als
stelselwijziging in overeenstemming met RJ 140 ‘Stelselwijzigingen’, met dien verstande dat gebruik is
gemaakt van de overgangsbepaling om in afwijking van RJ 140 ‘Stelselwijzigingen’ deze
stelselwijziging prospectief te verwerken. Om deze reden zijn de vergelijkende cijfers van de balans
ultimo 2019 en de winst-en-verliesrekening over 2019 niet aangepast.
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De volgende posten van de balans, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht worden
beïnvloed door de stelselwijziging:
− DAEB-vastgoed in exploitatie (balans)
− Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie (balans)
− Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen (balans)
− Lasten onderhoudsactiviteiten (winst-en-verliesrekening)
− Overige waardeveranderingen van vastgoedportefeuille (winst-en-verliesrekening)
− Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille (winst-en-verliesrekening)
− Onderhoudsuitgaven (kasstroomoverzicht)
− Verbeteruitgaven (kasstroomoverzicht).
Verwerking waardeverandering embedded derivaten
De “Waardeverandering embedded derivaten” is opgenomen onder de post Rentelasten en niet meer
onder de post Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten. Deze wijziging is van
presentatie-technische aard en heeft geen gevolgen voor het resultaat en/of het vermogen.
De vergelijkende cijfers 2019 zijn aangepast.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en
schulden, als financiële derivaten verstaan.
In de toelichting op de verscheidene posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende
instrument toegelicht als deze afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de
balans is opgenomen, wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de ‘Niet
in de balans opgenomen rechten en verplichtingen’.
Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per
balanspost.
Embedded derivaten worden afgescheiden van het basiscontract en afzonderlijk in de jaarrekening
verwerkt conform de hiervoor beschreven grondslagen voor derivaten, indien wordt voldaan aan de
volgende voorwaarden:
•
•
•

er bestaat geen nauw verband tussen de economische kenmerken en risico’s van het in het
contract besloten derivaat en de economische kenmerken en risico’s van het basiscontract;
een afzonderlijk instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat
zou voldoen aan de definitie van een derivaat; en
het samengestelde instrument wordt niet tegen reële waarde gewaardeerd met verwerking van
waardeveranderingen in het resultaat.

Gescheiden verantwoording DAEB/niet-DAEB
In de toelichting zijn de volgende overzichten opgenomen: Balans DAEB per 31 december 2020,
balans Niet-DAEB per 31 december 2020, Winst- en verliesrekening DAEB 2020, Winst- en
verliesrekening Niet-DAEB 2020, kasstroomoverzicht DAEB 2020 en kasstroomoverzicht Niet-DAEB
2020.
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De niet-DAEB activiteiten van UWOON betreffen:
- geliberaliseerde huurwoningen in exploitatie
- bedrijfsmatig onroerend goed in exploitatie
- parkeervoorzieningen in exploitatie
- koopwoningen verkocht onder voorwaarden
- grondposities waarvoor niet binnen 5 jaar DAEB-activiteiten gepland staan

Niet-DAEB-activiteit

Aantal VHE 2020

Aantal VHE 2019

Geliberaliseerde huurwoningen in exploitatie
Parkeergelegenheden in exploitatie
Bedrijfs Onroerend Goed in exploitatie

92
357
19

95
358
20

Totaal

468

473

De geliberaliseerde huurwoningen worden met name aangehouden omdat er sprake is van
complexen met gemengd bezit.
Om tot een gescheiden balans, winst-en-verliesrekening en kasstroomoverzichten te komen worden
een aantal uitgangspunten gehanteerd. Een aantal direct toe te rekenen posten wordt in
overeenstemming met het dd. 13 oktober 2017 goedgekeurde scheidingsvoorstel volledig aan de
DAEB- dan wel aan de niet-DAEB activiteiten toegerekend. Voor andere niet direct toe te rekenen
posten in de gescheiden balans, winst-en-verliesrekening en kasstroomoverzicht wordt uitgegaan van
een aantal veronderstellingen. De belangrijkste veronderstellingen zijn onderstaand nader
uiteengezet:
1. Primair wordt waar mogelijk een directe scheiding op VHE-niveau toegepast. De opbrengsten/
kosten en kasstromen van individuele transacties worden direct toegerekend aan de
individuele VHE die staat geclassificeerd als DAEB dan wel niet-DAEB. Voorbeelden hiervan
zijn de huuropbrengsten en uitgaven voor niet-cyclisch onderhoud aan een individuele VHE.
2. Toerekening op (sub)complexniveau en gescheiden naar de DAEB en niet-DAEB activiteiten
op basis van de relatieve verdeling van eenheden in het betreffende complex.
Voor bepaalde uitgaven is het (sub)complexniveau het laagste niveau waarop uitsplitsing
mogelijk is. Voorbeelden hiervan zijn complexmatig uitgevoerd cyclisch onderhoud.
3. Gescheiden op basis van omvang activiteiten in de DAEB/ niet-DAEB tak van UWOON op
basis van een algemene splitsingsfactor gebaseerd op de totaalverdeling van gewogen
verhuureenheden in DAEB/ niet-DAEB. De hierbij gehanteerde verdeling DAEB/ niet-DAEB is:
97,5%/2,5%. Voorbeelden hiervan zijn de verdeling van algemene organisatiekosten.
4. Bijzondere toedelingen:
- Gescheiden op basis van borging van de achterliggende financiering (bijvoorbeeld WSW
borging). Geborgde leningen classificeren als DAEB, niet geborgde leningen als niet-DAEB.
- 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 posities uit hoofde van waarderingsverschillen tussen
commercieel en fiscaal worden gealloceerd naar de DAEB- of niet-DAEB-tak op basis van de
kwalificatie op vhe-niveau.
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11.4.2 Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva
Vastgoedbeleggingen

DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie
DAEB-vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs bij aanvang van het huurcontract
onder de huurtoeslaggrens (gereguleerde contracten), het maatschappelijk vastgoed en het overige
sociale vastgoed. De huurtoeslaggrens is een algemeen huurprijsniveau dat jaarlijks per 1 juli door de
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt vastgesteld. Ultimo 2020 bedraagt deze
grens € 737,14 (2019: € 720,42).
Het niet-DAEB-vastgoed omvat woningen en overige objecten die niet voldoen aan het criterium
DAEB vastgoed.
Overgeheveld bezit (DAEB naar niet-DAEB) in het door de Autoriteit Woningcorporaties goedgekeurd
definitief scheidingsvoorstel, is onder de post Niet-DAEB-vastgoed gepresenteerd. De overheveling
van DAEB-vastgoed in exploitatie naar het niet-DAEB vastgoed in exploitatie in 2020 is aangemerkt
als een wijziging van de aard van het vastgoed en verwerkt als mutatie in het boekjaar.
Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerendgoed dat is verhuurd aan maatschappelijke
organisaties, waaronder zorg-, welzijns-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en
tevens is vermeld op de bijlage zoals deze is opgenomen in de Beschikking van de Europese
Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen.
Grondslag waardering tegen actuele waarde gebaseerd op marktwaarde:
Het DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie wordt bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten.
Vastgoed in exploitatie worden op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet na de eerste
verwerking gewaardeerd tegen actuele waarde. Op grond van artikel 31 van het Besluit toegelaten
instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering plaats tegen de marktwaarde, die
overeenkomstig artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 plaatsvindt
conform de methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling toegelaten instellingen
volkshuisvesting 2015 ('Handboek modelmatig waarderen marktwaarde'). Hierbij wordt de
marktwaarde op basis van de toekomstige kasstromen middels de Discounted Cash Flow (DCF)methode bepaald.
Bij het toepassen van het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ wordt voor
woongelegenheden en parkeergelegenheden de basisversie gehanteerd. Voor bedrijfsmatig en
maatschappelijk onroerend goed, intramuraal zorgvastgoed alsmede voor extramurale
woongelegenheden en woonwagens wordt de fullversie gehanteerd, omdat de huursom van dit
vastgoed meer bedraagt dan 5% van de totale huursom. Voor een verdere toelichting op de
toepassing van het waarderingshandboek wordt verwezen naar de toelichting op de balans.
Bij de waardering van het vastgoed worden een doorexploiteer- en een uitpondscenario
onderscheiden. De marktwaarde is de hoogste van beide waarderingen. Het handboek volgt de netto
contante waarde methode, de DCF-methode. Via de DCF-methode worden de toekomstige
inkomende en uitgaande kasstromen contant gemaakt naar het heden aan de hand van een
disconteringsvoet, inclusief de eindwaarde die de geschatte opbrengstwaarde is van het vastgoed aan
het einde van de DCF-periode. Hierbij wordt verondersteld dat de jaarbedragen medio het jaar
ontvangen, respectievelijk betaald worden. De berekening van de netto contante marktwaarde wordt
bij alle typen vastgoed uitgevoerd voor een exploitatieperiode van 15 jaar.
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De bepaling van de toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen vindt bij 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.

Winsten of verliezen, ontstaan door een wijziging in de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie,
worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening over de periode waarin de wijziging zich voordoet.
Daarnaast wordt ten laste van de resultaatbestemming, hetzij ten laste van de overige reserves, een
herwaarderingsreserve gevormd.
Jaarlijks wordt op balansdatum de marktwaarde van onroerende zaken in exploitatie opnieuw
bepaald. Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de marktwaarde worden verantwoord in
de winst-en-verliesrekening. Voor het positieve verschil tussen de marktwaarde van het
waarderingscomplex en de initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs, zonder rekening te houden met
enige afschrijving of waardevermindering, wordt een herwaarderingsreserve gevormd.
Het expliciet opnemen van een herwaarderingsreserve in de balans als onderdeel van het eigen
vermogen benadrukt voor de gebruiker van de jaarrekening dat een deel van het eigen vermogen op
het waarderingsmoment nog niet gerealiseerd is.
Als gevolg van het toepassen van de basisversie, waarmee een marktwaarde op portefeuilleniveau
wordt nagestreefd, zit er een onnauwkeurigheid in de bepaling van de herwaarderingsreserve op
complexniveau. Deze onnauwkeurigheid is inherent aan de toepassing van de basisversie. Dit leidt
niet tot een hoger of lager vermogen, maar ziet enkel toe op de allocatie binnen het vermogen (hogere
herwaarderingsreserve leidt tot lagere overige reserves en vice versa).
Op de onroerende zaken in exploitatie gewaardeerd op marktwaarde wordt niet afgeschreven.
Complexindeling

Om de marktwaardering van het onroerend goed in exploitatie te bepalen, zijn alle verhuureenheden
opgedeeld in waarderingscomplexen. Een waarderingscomplex is een samenstel van
verhuureenheden, dat in principe bestaat uit vergelijkbare verhuureenheden voor wat betreft type
vastgoed, bouwperiode en locatie, en dat als één geheel aan een derde partij in verhuurde staat kan
worden verkocht. Een waarderingscomplex kan daarom worden gedefinieerd als een aaneengesloten
blok verhuureenheden van dezelfde bouwperiode. Alle verhuureenheden van de toegelaten instelling
maken deel uit van een waarderingscomplex of zijn een afzonderlijk waarderingscomplex. Het kan
voorkomen dat een waarderingscomplex bestaat uit DAEB en niet-DAEB vastgoed. In dat geval wordt,
nadat de waarde van het waarderingscomplex is bepaald, de waarde opgesplitst in een deel dat aan
het DAEB vastgoed, respectievelijk aan het niet-DAEB deel kan worden toegerekend.
UWOON heeft op basis van bovenstaande criteria in totaal 205 waarderingscomplexen
geïdentificeerd, waarvan 161 gewaardeerd worden op basis van de basisversie Handboek en 44 op
basis van de full-versie Handboek.
Berekeningen op basis van Basisversie Handboek
De variabelen in de berekening zijn conform het waarderingshandboek gehanteerd. Aangezien de
basisversie van het waarderingshandboek is gehanteerd, is de marktwaarde niet gebaseerd op een
waardering door een onafhankelijke en ter zake deskundige taxateur.
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UWOON heeft per 31 december 2020, verdeeld naar categorie, de volgende aantallen onroerende
zaken gewaardeerd volgens de basisversie van het waarderingshandboek:

Categorie onroerende
zaken

Woongelegenheden

Parkeergelegenheden

TOTAAL

Aantal onroerende zaken per 31 december 2020

DAEB

Niet-DAEB

Totaal

8.597

92

8.689

0

357

357

8.597

449

9.046

Relevante veronderstellingen
•

Disconteringsvoet
De volgende spreiding van de disconteringsvoet is gebruikt voor de verschillende categorieën
onroerende zaken (op niveau van waarderingscomplex):

Categorie onroerende zaken

•

Spreiding disconteringsvoet

Woongelegenheden

6,09% - 7,19%

Parkeergelegenheden

6,93% - 7,02%

Methoden
De marktwaarde is verhuurde staat is bepaald op basis van de Discounted Cash Flow (DCF)
methode en is per categorie vastgoed als volgt:

Categorie onroerende zaken

•

Methoden

Woongelegenheden

De hoogste waarde van de twee scenario’s
(doorexploiteerscenario of uitpondscenario) leidt tot de
marktwaarde van het waarderingscomplex

Parkeergelegenheden

De hoogste waarde van de twee scenario’s
(doorexploiteerscenario of uitpondscenario) leidt tot de
marktwaarde van het waarderingscomplex

Relevante veronderstellingen
Bij het bepalen van de marktwaarde in verhuurde staat is voor UWOON rekening gehouden met
de volgende (spreiding) van relevante veronderstellingen (op niveau van waarderingscomplex):
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Woongelegenheden

Mutatiekans

Parkeergelegenheden

4% - 33,3%

2% - 10,4%

Mogelijkheid tot verkoop

100%

100%

Achterstallig onderhoud

Ja

nvt

€10 - €12.371

nvt

Erfpacht

nvt

nvt

Erfpacht afkoopbedrag

nvt

nvt

Erfpachtcanon

nvt

nvt

Beklemmingen

nvt

nvt

Bedrag achterstallig onderhoud(niet voor alle
waarderingsomplexen van toepassing; betreft
gemiddelde per woning)

Berekeningen op basis van Full-versie Handboek
Voor bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed, intramuraal zorgvastgoed alsmede voor
woonwagens en woonwagenstandplaatsen wordt de fullversie van het Handboek gehanteerd, omdat
de huursom van dit vastgoed meer bedraagt dan 5% van de totale huursom.
UWOON heeft er tevens voor gekozen “vastgoed zorgextramuraal” volgens de fullversie te waarderen.
De taxaties worden uitgevoerd door een onafhankelijke en ter zake deskundige externe taxateur,
ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. UWOON heeft de opdracht verstrekt
aan Capital Value.
In 2020 heeft Capital Value voor nieuwe complexen een volledige taxatie uitgevoerd, voor 1/3 van het
bezit hertaxatie en voor 2/3 van het bezit een markttechnische update. Deze cyclus is conform de
voorschriften van het Handboek.
Dit betekent dat elk derde deel van de onroerende zaken in exploitatie minimaal eens per drie jaar
opnieuw wordt getaxeerd. Het 1/3 deel wordt zo samengesteld dat dit een representatief deel van het
totale bezit is. In het jaar dat niet getaxeerd wordt, wordt een taxatie-update verstrekt door de taxateur.
Het taxatierapport en het taxatiedossier waarin de waardering en de daarbij gehanteerde
aanpassingen ten opzichte van de basisvariant zijn onderbouwd en vastgelegd zijn in het bezit van
UWOON en op aanvraag beschikbaar voor de Autoriteit woningcorporaties.
UWOON heeft per 31 december 2020, verdeeld naar categorie, de volgende aantallen onroerende
zaken gewaardeerd volgens de full-versie van het waarderingshandboek:
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Categorie onroerende zaken

Aantal onroerende zaken per 31 december 2020

DAEB

Niet-DAEB

Totaal

Woongelegenheden

42

0

42

Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed

14

19

33

Intramuraal vastgoed

64

0

64

120

19

139

TOTAAL

Relevante veronderstellingen
•

Disconteringsvoet
De volgende spreiding van de disconteringsvoet is gebruikt voor de verschillende categorieën
onroerende zaken:

Categorie onroerende zaken

Spreiding disconteringsvoet

Woongelegenheden

5,50% - 7,23%

Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed

4,97% - 13,52%

Intramuraal vastgoed

•

4,19% - 9,62%

Methoden
De marktwaarde is verhuurde staat is bepaald op basis van de Discounted Cash Flow (DCF)
methode en is per categorie vastgoed als volgt:

Categorie onroerende zaken

Methoden

Woongelegenheden

De hoogste waarde van de twee scenario’s
(doorexploiteerscenario of uitpondscenario) leidt tot de
marktwaarde van het waarderingscomplex

Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed

Doorexploiteerscenario

Intramuraal vastgoed

Doorexploiteerscenario
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•

Relevante veronderstellingen
Bij het bepalen van de marktwaarde in verhuurde staat is voor UWOON rekening gehouden met
de volgende (spreiding) van relevante veronderstellingen:

Woongelegenheden

Mutatiekans

Bedrijfsmatig en
maatschappelijk
onroerend goed

Intramuraal
vastgoed

4%

nvt

nvt

nee

nee

Ja

nvt

nvt

€0 - €1440 /m2

nee

ja

nee

Erfpacht afkoopbedrag

nvt

nvt

nvt

Erfpachtcanon (per m2 VVO)

nvt

€175

nvt

Beklemmingen

nvt

nvt

nvt

Mogelijkheid tot verkoop

Achterstallig onderhoud

Bedrag achterstallig onderhoud

Erfpacht

Bij het bepalen van de marktwaarde is de full-versie van het waarderingshandboek gehanteerd. De
variabelen in de berekening zijn conform het waarderingshandboek gehanteerd met uitzondering van
de volgende vrijheidsgraden:
Toegepaste vrijheidsgraden
Complexaanduiding
1030191 DOORNSPIJK
1030241 DOORNSPIJK
1050232 ELBURG
1070031 'T HARDE
1070091 'T HARDE
1070231 'T HARDE
1071431 ELBURG
1071611 ELBURG
2030421 ERMELO
2030501 ERMELO
2050461 ERMELO
2050532 ERMELO
2051162 ERMELO
2070011 ERMELO
2070341 ERMELO
2070351 ERMELO
2070361 ERMELO

Aantal Vhe
1
1
2
1
6
1
4
12
1
1
1
6
5
1
1
1
1

Markthuur
Full versie
€ 560
€ 3.067
€ 5.903
€ 7.650
€ 683
€ 15.873
€ 1.550
€ 702
€ 4.920
€ 4.278
€ 1.000
€ 2.302
€ 679
€ 17.255
€ 8.942
€ 15.692
€ 15.833

Exit Yield doorexploiteren Disconteringsvoet doorexploiteren
Full versie
Full versie
11,00%
8,82%
11,75%
8,85%
9,88%
7,02%
8,75%
7,23%
6,34%
4,72%
6,39%
5,57%
9,25%
7,55%
5,75%
4,19%
8,05%
6,22%
12,00%
13,52%
6,00%
4,97%
7,73%
6,32%
8,60%
7,00%
5,69%
5,82%
6,59%
6,32%
5,78%
5,92%
5,70%
5,67%
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Toegepaste vrijheidsgraden
Complexaanduiding
2070371 ERMELO
2070581 ERMELO
2070691 ERMELO
2070721 ERMELO
2070731 ERMELO
2070741 ERMELO
2070751 ERMELO
2071081 ERMELO
2071091 ERMELO
2071121 ERMELO
2071131 ERMELO
2073071 ERMELO
3002201 HARDERWIJK
3030811 HARDERWIJK
3030851 HARDERWIJK
3030902 HARDERWIJK
3050902 HARDERWIJK
3050903 HARDERWIJK
3050932 HARDERWIJK
3071571 HARDERWIJK
3071621 HARDERWIJK
3071641 HARDERWIJK
3072081 HARDERWIJK

Aantal Vhe
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
12
40
2
6
1
4
1
1
1
1
1
6

Markthuur
Full versie
€ 30.098
€ 5.228
€ 4.940
€ 17.844
€ 6.703
€ 1.707
€ 1.921
€ 8.700
€ 5.125
€ 43.461
€ 7.600
€ 559
€ 305
€ 3.328
€ 1.231
€ 398
€ 1.373
€ 142
€ 1.788
€ 31.092
€ 13.219
€ 19.673
€ 667

Exit Yield doorexploiteren Disconteringsvoet doorexploiteren
Full versie
Full versie
6,20%
7,82%
9,00%
9,62%
6,30%
5,02%
6,23%
5,82%
6,06%
5,82%
7,50%
6,82%
8,50%
7,72%
4,00%
4,32%
6,68%
7,32%
6,00%
6,47%
8,50%
6,06%
5,67%
4,82%
7,25%
5,50%
9,30%
6,71%
10,00%
10,55%
12,50%
11,82%
7,40%
7,27%
6,25%
7,82%
8,75%
7,50%
5,46%
5,32%
5,30%
5,07%
6,22%
6,07%
6,15%
5,07%

Markthuur(stijging)
Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur heeft op complexniveau referenties geraadpleegd uit de
NVM-database.
Exit yield
Deze vrijheidsgraad is toegepast. De toegepaste exit-yield varieert tussen 4% en 12,5%
Disconteringsvoet
Deze vrijheidsgraad is toegepast. De toegepaste disconteringsvoet varieert tussen 4,19% en 13,52%.
Taxateur is van mening dat de disconteringsvoet die tot stand komt op grond van de basisversie
onvoldoende recht doet aan de afwijkende risicoprofielen van de complexen onderling, en heeft
derhalve per complex een inschatting gemaakt van de disconteringsvoet. Deze inschatting is
vastgelegd in het dossier en op verzoek verkrijgbaar.

Grondslagen voor de bepaling van de beleidswaarde
De beleidswaarde sluit aan op het beleid van UWOON 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 (kasstroom
genererende eenheden) toe te rekenen toekomstige kasstromen uitgaande van het beleid van
UWOON. De beleidswaarde wordt bepaald middels de DCF-methode.De grondslagen voor de
beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie komen overeen met de grondslagen voor de bepaling
van de marktwaarde, met uitzondering van:
1. Enkel uitgaan van het doorexploiteerscenario, derhalve geen rekening houden met een
uitpondscenario en geen rekening houden met voorgenomen verkopen van vastgoed in exploitatie.
2. 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 UWOON bij
mutatie in rekening gebracht wordt, passend binnen de geldende wet- en regelgeving, feitelijke
beklemmingen en prestatieafspraken met gemeenten.
3. Inrekening van toekomstige onderhoudslasten, bepaald overeenkomstig het (onderhouds)beleid
van de corporatie en het als onderdeel daarvan vastgestelde meerjaren onderhoudsprogramma voor
het vastgoedbezit, in plaats van onderhoudsnormen in de markt.
4. Inrekening van toekomstige verhuur- en beheerslasten in plaats van marktconforme lasten ter zake.
Hieronder worden verstaan de directe en indirecte kosten die rechtstreeks zijn te relateren aan de
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verhuur- en beheeractiviteiten van de corporatie en zoals deze worden opgenomen onder het hoofd
‘lasten verhuur en beheeractiviteiten’ in de resultatenrekening.
De beleidswaarde is van toepassing op zelfstandige en onzelfstandige woongelegenheden. Voor nietwoongelegenheden en intramuraal vastgoed wordt verondersteld dat de beleidswaarde gelijk is aan
de marktwaarde.
Voor zover afwijkend van de voor de bepaling van de marktwaarde in verhuurde staat gehanteerde
uitgangspunten, zijn de gehanteerde uitgangspunten voor de toekomstige exploitatie - zoals toegepast
voor de bepaling van de beleidswaarde van de activa in exploitatie - afgeleid van de
meerjarenbegroting (ontwikkeling streefhuur, onderhoudslasten en de lasten van verhuur & beheer)
en geënt op de wettelijke voorschriften opgenomen in RTiV artikel 15.
Voor de bepaling van de beleidswaarde zijn de voornaamste uitgangspunten (gemiddeld per woning
teruggerekend) als volgt:

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden die zijn gekwalificeerd als een financieringstransactie
worden gewaardeerd op de getaxeerde leegwaarde onder aftrek van de korting.
Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de marktwaarde van onroerende zaken verkocht
onder voorwaarden worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening over de periode waarin de
wijziging zich voordoet, onder de categorie Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden.
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie betreft complexen in aanbouw ten behoeve
van toekomstige verhuurexploitatie. De complexen in aanbouw worden gewaardeerd tegen
verkrijgings- of vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde.
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Materiele vaste activa

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd op basis van
de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met
bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte
economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de
verkrijgingsprijs. Afschrijvingen vangen aan in het jaar volgend op het jaar van investering. Op
terreinen wordt niet afgeschreven.
Onderhoud
Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de
totale uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen.
Financiële vaste activa
Deelnemingen
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend,
worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze
nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van UWOON.
Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer
UWOON geheel of ten dele instaat voor schulden van de desbetreffende deelneming, respectievelijk
de feitelijke verplichting heeft de deelneming (voor haar aandeel) tot betaling van haar schulden in
staat te stellen, wordt een voorziening gevormd. Bij het bepalen van de omvang van deze voorziening
wordt rekening gehouden met reeds op vorderingen op de deelneming in mindering gebrachte
voorzieningen voor oninbaarheid.
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt
uitgeoefend, worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van toepassing onder aftrek van
bijzondere waardeverminderingen.
In meerdere complexen is een Vereniging van Eigenaars (VvE) actief waarin UWOON deelneemt.
Voor alle VvE’s geldt dat de materiële omvang van te verwaarlozen betekenis is ten opzichte van het
balanstotaal en de totale exploitatie van UWOON. UWOON maakt gebruik van de
consolidatievrijstelling, conform Artikel 2:407 lid 2 BW, voor wat betreft haar VVE’s.
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
De vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen worden bij eerste verwerking
opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs,
welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Latente belastingvorderingen
Onder de financiële vaste activa zijn actieve belastinglatenties opgenomen, indien en voor zover het
waarschijnlijk is dat realisatie van de belastingclaim te zijner tijd zal kunnen plaatsvinden. Deze
actieve latenties zijn gewaardeerd tegen contante waarde waarbij discontering plaatsvindt tegen de
netto-rente en hebben overwegend een langlopend karakter. De netto-rente (2,55%) bestaat uit de
voor UWOON geldende rente voor langlopende leningen (3,4%) onder aftrek van belasting op basis
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van het nominale belastingtarief (25%). De actieve belastinglatentie heeft betrekking op tijdelijke
verschillen tussen waardering in de jaarrekening en de fiscale waardering.
De opgenomen latentie heeft betrekking op verschillen in commerciële en fiscale waardering van het
vastgoed in exploitatie, verschillen in waardering van leningen en verschillen in verwerking
projectresultaten nieuwbouw(koop)projecten.
Voor het vastgoed dat is bestemd voor doorexploitatie is sprake van fiscale faciliteiten die het mogelijk
maken dat latenties na afloop van de levensduur worden doorgeschoven naar nieuw vastgoed. In het
geval dat het zeer waarschijnlijk is dat voor het betreffende vastgoed geen fiscale afwikkeling
gedurende de levensduur zal plaatsvinden, wordt rekening gehouden met de fiscale afwikkeling
gebaseerd op de voorgenomen wijze van realisatie na afloop van de levensduur. Dit betekent dat de
contante waarde van de latentie door de zeer lange periode tot het moment van afwikkeling naar nihil
tendeert.
Leningen u/g
De verstrekte leningen (leningen u/g) worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale
waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.
Overige vorderingen
De overige financiële vaste activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde,
onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.
Voorraden
Vastgoed bestemd voor verkoop
Vastgoed bestemd voor verkoop betreft de voorraad woningen (opgeleverd en nog niet verkocht) die
niet meer in exploitatie zijn en zijn aangewezen voor verkoop. Vastgoed bestemd voor verkoop wordt
gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs dan wel vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde.
Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.
De verkrijgingsprijs wordt bepaald op basis van de marktwaarde op het moment dat het vastgoed uit
exploitatie wordt genomen. De vervaardigingsprijs omvat de bouwkosten, de directe loonkosten en de
overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. De nettoopbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten
voor voltooiing en verkoop.
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop betreft het onderhanden werk (onroerende zaken
onverkocht in aanbouw bestemd voor de verkoop). Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop
wordt gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere nettoopbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.
De vervaardigingsprijs omvat de bouwkosten, de directe loonkosten en de overige kosten die
rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. De netto-opbrengstwaarde is
gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en
verkoop.
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Overige voorraden
De overige voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde.
Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De
waardering van de overige voorraden komt tot stand onder toepassing van de FIFO-methode (first in,
first out) .
Onderhanden projecten
De onderhanden projecten in opdracht van derden betreffen onroerende zaken verkocht in aanbouw
en worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde projectkosten vermeerderd met de toegerekende
winst en verminderd met verwachte verliezen en gedeclareerde termijnen. Indien het resultaat op een
onderhanden project niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat wordt geen winst toegerekend.
De projectkosten omvatten de direct op het project betrekking hebbende kosten, de kosten die
toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar zijn aan het project en andere
kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend.
In de onderhanden projecten zijn tevens begrepen de uit projectontwikkeling voortkomende projecten
indien en voor zover voor eenheden van het project voor of tijdens de constructie een
onvoorwaardelijke verkoopovereenkomst is afgesloten.
Projectopbrengsten en projectkosten uit hoofde van de onderhanden projecten worden als
opbrengsten en kosten verwerkt in de winst-en-verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties
op balansdatum. De mate waarin de prestaties zijn verricht is bepaald op basis van de tot de
balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten.
Indien het totaal van alle onderhanden projecten een debetstand vertoont, wordt het totaalsaldo
gepresenteerd onder de vlottende activa. Indien het totaal van alle onderhanden projecten een
creditsaldo vertoont, wordt het totaalsaldo gepresenteerd onder de kortlopende schulden.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid
worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele
beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder de kortlopende schulden.
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
Eigen vermogen
Herwaarderingsreserve
Een herwaarderingsreserve wordt gevorm voor het positieve verschil tussen de marktwaarde van
activa en de boekwaarde op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
In de herwaarderingsreserve worden de ongerealiseerde waardevermeerderingen van de onroerende
zaken in exploitatie opgenomen. Er is sprake van een ongerealiseerde waardevermeerdering indien
de marktwaarde van een waarderingscomplex op balansdatum hoger is dan de boekwaarde op basis
van de verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs.
Indien op een waarderingscomplex in het verleden een waardevermindering is verantwoord, dan wordt
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pas een herwaarderingsreserve gevormd voor het betreffende complex voor zover de marktwaarde
hoger is dan de boekwaarde op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Het gerealiseerde deel van de herwaarderingsreserve van op marktwaarde gewaardeerde onroerende
zaken in exploitatie worden rechtstreeks ten gunste van de overige reserves verantwoord. Aangezien
de waardevermeerdering van de onroerende zaken in exploitatie reeds ten gunste van de winst-enverliesrekening is gebracht (en in verband hiermee een herwaarderingsreserve is gevormd) is
verwerking van de daaropvolgende realisatie niet ten gunste van de winst-en-verliesrekening
gebracht.

Voorzieningen
Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen
verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd”.
Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de woningcorporatie zijn gedaan richting huurders,
gemeenten en overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen
en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het
besluitvormingsproces van de woningcorporatie rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van
een feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering van de verplichting heeft plaatsgevonden.
Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen en herstructureringen worden als
bijzondere waardeverandering in mindering gebracht op de boekwaarde van het complex waartoe de
investeringen gaan behoren. Indien en voor zover de verwachte verliezen de boekwaarde van het
betreffende complex overtreffen, wordt voor dit meerdere een voorziening gevormd. Onder verwachte
verliezen wordt in dit verband verstaan de waarde van alle investeringsuitgaven minus de aan deze
investering toe te rekenen marktwaarde.
Voorziening reorganisatiekosten
Dit betreft een voorziening voor te verwachten kosten van reorganisatie waarvoor reeds in het
verslagjaar planvorming en interne communicatie met betrokkenen heeft plaatsgevonden.
Voorziening pensioenen
UWOON heeft een pensioenregeling bij het pensioenuitvoerder SPW (bedrijfstakpensioenfonds). De
regeling wordt gefinancierd door afdrachten aan pensioenuitvoerders, te weten het
bedrijfstakpensioenfonds. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de ‘verplichting
aan de pensioenuitvoerder benadering’. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te
betalen premie als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord.
Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of, en zo ja welke, verplichtingen
naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balansdatum
bestaan. Deze additionele verplichtingen, waaronder eventuele verplichtingen uit herstelplannen van
de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor UWOON en worden in de balans opgenomen in een
voorziening.
De waardering van de verplichting is de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om
deze per balansdatum af te wikkelen. Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, wordt
de verplichting gewaardeerd tegen de contante waarde. Discontering vindt plaats op basis van een
disconteringsvoet voor belastingen die de actuele marktrente weergeeft.
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Toevoegingen aan en vrijval van de verplichtingen komen ten laste respectievelijk ten gunste van de
winst-en-verliesrekening.
Een pensioenvordering wordt in de balans opgenomen wanneer UWOON beschikkingsmacht heeft
over de pensioenvordering, wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen
die de pensioenvordering in zich bergt, zullen toekomen aan UWOON, en wanneer de
pensioenvordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Ultimo 2020 (en 2019) waren er voor de groep geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen
naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.
De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds SPW bedroeg ultimo 2020 109,4% (ultimo 2019:
110,7%). Op een langere termijn ligt de vereiste dekkingsgraad op ongeveer 126,6%. Het fonds heeft
dus een reservetekort. SPW heeft in maart 2020 een herstelplan bij de toezichthouder ingediend
waarmee wordt aangetoond dat SPW binnen 10 jaar uit reservetekort kan komen.
Langlopende schulden
De langlopende leningen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de
waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag, rekening houdend met agio of
disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt samen met
de verschuldigde rentevergoeding zodanig bepaald dat de effectieve rente gedurende de looptijd van
de schulden in de winst-en-verliesrekening wordt verwerkt.
De aflossingsverplichting voor het komend jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden.
UWOON heeft in het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden een
terugkoopverplichting die afhankelijk is van de waardeontwikkeling van de woningen.
De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd. Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop
binnen één jaar zal plaatsvinden, is de verplichting onder de kortlopende schulden verantwoord.
UWOON maakt per ultimo 2020 geen gebruik van separate derivaten om het rente- en
kasstroomrisico af te dekken.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde (indien
deze lager is dan de verkrijgings-/vervaardigingsprijs) en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs, welke gelijk kan zijn aan de nominale waarde.
Investeringssubsidies
Subsidies in verband met de aanschaf van vastgoedbeleggingen worden in mindering gebracht op het
geïnvesteerde bedrag.
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11.4.3 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Huuropbrengsten
Hier worden de huuropbrengsten opgenomen die uit de exploitatie van het vastgoed worden
gegenereerd. Dit zijn zowel de huuropbrengsten uit de exploitatie van het DAEB-vastgoed als het nietDAEB-vastgoed.
De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. Voor het verslagjaar
2020 bedroeg dit maximumpercentage 5,1% of 6,6% afhankelijk van het inkomen van de huurder. De
opbrengsten uit hoofde van huur worden aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van
opeisbaarheid daar bij tussentijdse beëindiging van het huurcontract geen terugbetalingsverplichting
geldt.
Opbrengsten servicecontracten
Opbrengsten servicecontracten betreffen overeengekomen bijdragen van huurders en worden
aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van levering van de goederen en diensten.
De bijdragen zijn voor de dekking van de te maken en gemaakte servicekosten. Verrekening op basis
van daadwerkelijke bestedingen vindt jaarlijks plaats. Gemaakte servicekosten worden verantwoord
onder de lasten servicecontracten.
Overheidsbijdragen
De overheidsbijdragen hebben betrekking op specifieke regelingen en worden aangemerkt als zijnde
gerealiseerd in het jaar van opeisbaarheid.
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Hier worden de directe en indirecte kosten verantwoord die rechtstreeks zijn te relateren aan de
verhuur- en beheeractiviteiten. Hierbij kan worden gedacht aan:
- lonen en salarissen voor personeel dat primair bezig is met de exploitatie van het vastgoed;
De systematiek van toerekening is toegelicht onder “Toerekening baten en lasten”.
Lasten onderhoudsactiviteiten
Aan deze post worden de lasten toegerekend die betrekking hebben op de onderhoudslasten. Dit
betreffen naast onderhoudslasten ook personeelslasten en overige bedrijfslasten. De systematiek van
toerekening is toegelicht onder “Toerekening baten en lasten”.
Onder onderhoudslasten worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud
verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het
verslagjaar hebben plaatsgevonden.
Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op
balansdatum worden verwerkt onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen.
Met ingang van verslagjaar 2020 gelden de nieuwe c.q. aangescherpte definities voor
onderhoudsactiviteiten, zoals opgenomen in bijlage 2 van de Rtiv (Handboek marktwaardering). In de
toelichting van de definitie ‘Lasten onderhoudsactiviteiten’ wordt het onderscheid tussen onderhoud en
investeringen gebaseerd op conceptuele kaders en is getracht zoveel mogelijk aansluiting te vinden
bij de fiscale definities. Het onderscheid tussen onderhoud en verbeteringen volgen de maatregelen
die corporaties verrichten bij de werkzaamheden aan het vastgoed in exploitatie. Deze worden per
maatregel beoordeeld. De categorie ‘verbetering’ wordt behandeld als investeringsuitgaven.
Onderhoudsuitgaven zijn kosten. De definities bevatten naast enkele voorbeelden ook vastgestelde
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criteria die activiteiten classificeren als onderhoud, verbetering, ingrijpende verbouwing of achterstallig
onderhoud.

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Aan deze posten worden de directe lasten met betrekking tot de exploitatie van het bezit toegerekend
die geen betrekking hebben op de verhuur en beheeractiviteiten of onderhoudsactiviteiten. De overige
directe operationele lasten exploitatie bezit zijn echter wel kosten die worden veroorzaakt door het feit
dat UWOON vastgoed heeft. Gedacht kan worden aan:
- onroerendezaakbelasting;
- verhuurderheffing;
- verzekeringskosten.
De systematiek van toerekening is toegelicht onder “Toerekening baten en lasten”.
Nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling
De post nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling betreft het saldo van de behaalde
verkoopopbrengst minus de vervaardigingsprijs van projecten voor derden en de toegerekende
organisatie- en financieringskosten. Opbrengsten worden verantwoord naar rato van de verrichte
prestaties op balansdatum. Mogelijke verliezen op nieuwbouwkoopprojecten worden verantwoord
zodra deze voorzienbaar zijn.
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
De post netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille betreft het saldo van de behaalde
verkoopopbrengst minus de boekwaarde van het bestaand bezit en de toegerekende
organisatiekosten. Opbrengsten worden verantwoord op het moment van overdracht van
economische rechten en verplichtingen (passeren akte van levering).
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
De overige waardeveranderingen worden gevormd door:
-

de waardevermindering die is ontstaan door aangegane juridische en feitelijke verplichtingen
met betrekking tot investeringen in nieuwbouw en herstructurering, indien en voor zover de
verwachte marktwaarde lager is dan de kostprijs;
- de terugname van eerder genomen waardeverminderingen door gewijzigde inschattingen van
stichtingskosten/marktwaarde;
- afwaarderingen (en eventuele terugname van eerder genomen afwaarderingen) van
grondposities;
- afboeking van eerder geactiveerde bedragen van investeringsprojecten.
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten of verliezen, die
ontstaan door een wijziging in de marktwaarde van de vastgoedportefeuille in het verslagjaar
(exclusief het effect van onrendabele investeringen en herstructureringen)
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden
Dit betreft de jaarlijkse mutatie van de actuele waarde van de woningen verkocht onder voorwaarden.
Dit betreft zowel de waardeverandering van de post “onroerende zaken verkocht onder voorwaarden”
als de post “verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden”.
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Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop
In deze post worden de ongerealiseerde waardeveranderingen verantwoord van de
vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop die zijn ontstaan door een wijziging in de waarde van de
vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop in het verslagjaar.
Opbrengsten en kosten overige activiteiten
Hieronder worden de opbrengsten en kosten die te relateren zijn aan overige activiteiten verantwoord.
Met overige activiteiten worden de niet-primaire activiteiten bedoeld. Met andere woorden, niet
gerelateerd aan het exploiteren, het ontwikkelen, of verkopen van vastgoed. Voorbeelden van overige
activiteiten zijn de bijdragen en kosten zonnepanelen, de opbrengsten van overige dienstverlening en
incidentele opbrengsten.

Afschrijvingen (im)materiële vaste activa ten dienste van exploitatie
De afschrijvingen (im)materiële vaste activa ten dienste van exploitatie worden gebaseerd op de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis
van de geschatte economische levensduur. Afschrijving van het actief vindt plaats tot de restwaarde is
bereikt.
De afschrijvingen worden aan de verschillende activiteiten toegerekend middels de systematiek
toegelicht in “Toerekening baten en lasten”.
Lonen, salarissen en sociale lasten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winsten-verliesrekening voor zover zij verschuldigd zijn aan werknemers. Van toerekenbaarheid is sprake
als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden door de
werknemers. De lonen, salarissen en sociale lasten worden aan de verschillende activiteiten
toegerekend middels de systematiek toegelicht in “Toerekening baten en lasten”.
Pensioenlasten
Voor de grondslagen wordt verwezen naar de paragraaf voorziening pensioenen. De pensioenlasten
worden aan de verschillende activiteiten toegerekend middels de systematiek toegelicht in
“Toerekening baten en lasten”.

Overige organisatiekosten
Dit betreffen de kosten die niet aan reguliere bedrijfsactiviteiten toegerekend kunnen worden middels
de systematiek toegelicht in “ Toerekening baten en lasten”.
Leefbaarheid
Leefbaarheid omvat gemaakte kosten voor fysieke ingrepen niet zijnde investeringen en uitgaven voor
activiteiten in de omgeving van woongelegenheden van UWOON, die de leefbaarheid in buurten en
wijken bevorderen.
Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben
plaatsgevonden.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van die betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening
gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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Rentelasten worden geactiveerd voor kwalificerende activa gedurende de periode van vervaardiging
van een actief, indien het een aanmerkelijke tijd vergt om het actief gebruiksklaar of verkoopklaar te
maken. De te activeren rente wordt berekend op basis van de verschuldigde rente over specifiek voor
de vervaardiging opgenomen leningen en van de gewogen rentevoet van leningen die niet specifiek
aan de vervaardiging van het actief zijn toe te rekenen, in verhouding tot de uitgaven en periode van
vervaardiging.
Belastingen
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-enverliesrekening, rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande
boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde
winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met
wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde
van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.
UWOON heeft op basis van de vigerende belastingwetgeving en de uitgangspunten van VSO 2 de
fiscale positie ultimo 2020 en het fiscale resultaat 2020 geschat. De werkelijk te betalen of te
verrekenen belasting op basis van de definitieve aangifte kan afwijken van de in de jaarrekening
opgenomen schatting.
Voor de boekjaren t/m 2017 is een definitieve aanslag door de Belastingdienst opgelegd.
Resultaat deelnemingen
Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en
financiële beleid, wordt opgenomen het aan de woningcorporatie toekomende aandeel in het resultaat
van deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij UWOON geldende
grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.
Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt
uitgeoefend, wordt het dividend als resultaat aangemerkt. Verwerking hiervan vindt plaats onder de
financiële baten en lasten.
Toerekening baten en lasten
Om tot de functionele indeling van de winst-en-verliesrekening te komen wordt gebruik gemaakt van
een kostenverdeelstaat. Hierbij worden de niet direct toerekenbare personeelslasten en overige
bedrijfskosten verdeeld op basis van de geschatte tijdsbesteding van de werknemers aan de
onderscheiden activiteiten.
Financiële instrumenten en risicobeheersing
Binnen het treasurybeleid van UWOON dient het gebruik van financiële instrumenten ter beperking
van inherente (rente-, looptijden- en markt-) risico's. Op grond van het vigerende interne
treasurystatuut (d.d. november 2017) is het gebruik van financiële instrumenten slechts toegestaan
voor zover er een materieel verband met het belegde/gefinancierde vermogen kan worden gelegd en
de toepassing er van tot een positie van de totale leningen-/beleggingenportefeuille leidt welke
vergelijkbaar is met een positie zonder gebruik te maken van deze instrumenten.
Valutarisico
UWOON is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valuta risico.
Prijsrisico
UWOON loopt geen prijsrisico’s doordat zij geen effecten heeft.
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Renterisico
UWOON loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder financiële vaste
activa, effecten en liquide middelen) en rentedragende langlopende en kortlopende schulden
(waaronder schulden aan kredietinstellingen).
Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt UWOON risico ten aanzien van
toekomstige kasstromen, met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt UWOON
risico’s over de marktwaarde.
Met betrekking tot de vorderingen worden geen financiële derivaten met betrekking tot renterisico
gecontracteerd. Met betrekking tot bepaalde vastrentende schulden (schulden aan kredietinstellingen)
heeft UWOON geen rente-instrumenten ingezet. Bij schulden met variabele renteafspraken kunnen,
rekening houdend met de door het WSW aangegeven grenzen, rente-instrumenten ingezet worden ter
beperking van het renterisico.
Kredietrisico/Liquiditeitsrisico
UWOON heeft geen significante concentraties van kredietrisico. UWOON maakt gebruik van
meerdere banken. Bij BNG is een kredietfaciliteit van € 1 miljoen beschikbaar. Hiervoor zijn geen
nadere zekerheden verstrekt.

11.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.
De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit de liquide middelen. In het
kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en
financieringsactiviteiten.
De kasstromen uit hoofde van de financiering zijn gesplitst in kasstromen met betrekking tot mutaties
in de hoofdsom (opgenomen onder financieringsactiviteiten) en betaalde interest (opgenomen onder
operationele activiteiten). De investeringen in materiële vaste activa worden opgenomen onder aftrek
van de onder overige schulden voorkomende verplichtingen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of
uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder het afsluiten van financiële leasing, zijn niet in het
kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële
leasingcontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit
financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een
uitgave uit operationele activiteiten.
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11.5 Toelichting op de balans per 31 december 2020
Alle bedragen in hele euro's
11.5.1 Vastgoedbeleggingen
De mutaties in de vastgoedbeleggingen zijn in het navolgende schema samengevat:

1 januari 2020
Verkrijgingsprijzen
Gecorrigeerd in voorziening onrend.invest.
Herwaardering
Cumulatieve waardeveranderingen
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde voor stelselwijziging
Stelselwijziging
Boekwaarde

DAEB
vastgoed
in exploitatie

Niet-DAEB
vastgoed
in exploitatie

Totaal

442.878.269
720.782.410
1.163.660.679
1.163.660.679

17.522.051
10.699.221
28.221.272
28.221.272

460.400.320
731.481.631
1.191.881.951
1.191.881.951

Mutaties 2020
Investeringen – uitgaven na eerste verwerking
Desinvesteringen

6.971.597
1.602.2351.206.848107.864.607
7.149.267
119.176.388

Overboeking activa in exploitatie naar activa in ontwikkeling
Herwaardering
Afschrijving
Afschrijving desinvestering

Waardevermeerderingen
Terugneming van waarde verminderingen
Herclassificatie DAEB/niet-DAEB
Investeringen – oplevering nieuwbouw
Totaal mutaties
31 december 2020
Verkrijgingsprijzen
Herwaardering
Cumulatieve waardeveranderingen
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

458.226.903
824.610.165
1.282.837.068

22.074
943.8242.284.715
1.362.965

16.807.695
12.776.544
29.584.239

6.993.671
2.546.0591.206.848110.149.322
7.149.267
120.539.353

475.034.598
837.386.709
1.312.421.307

De herwaarderingsreserve van het vastgoed in exploitatie bedraagt € 848.875.630. Dit is hoger dan de bovengenoemde post Herwaardering, omdat in deze post
ook rekening is gehouden met negatieve herwaarderingen, € 11.488.921. Bij de herwaarderingsreserve wordt alleen rekening gehouden met de positieve
herwaardering.
De vaste activa zijn verzekerd voor brand-, vliegtuig- en stormschade. Alle woningen en garages zijn verzekerd zonder opname van een
verzekerd bedrag. In geval van schade zal de verzekeraar geen beroep doen op onderverzekering.
Voor zover het onroerend goed met vreemd vermogen is gefinancierd, is dit nagenoeg geheel geschiedt met rijksleningen of met
kapitaalmarktleningen onder overheidsgarantie/WSW-borging.
Er is een volmacht voor het vestigen van hypothecaire zekerheden afgegeven aan het WSW.
De actuele waarde van de onroerende en roerende zaken in exploitatie gebaseerd op de beleidswaarde bedraagt € 612,3 miljoen ( DAEB: € 588,3 miljoen; niet-DAEB: € 24,0 miljoen)
Zie voor de gehanteerde normen en parameters de toelichting onder de Waarderingsgrondslagen.
In de post DAEB-vastgoed in exploitatie zijn 9.136 (2019: 9.110) verhuureenheden opgenomen en in de post niet-DAEB-vastgoed zijn 468 (2019: 473) verhuureenheden opgenomen.
De geschatte waarde gebaseerd op de meest recente WOZ-beschikkingen van deze verhuureenheden bedraagt € 1.731,9 miljoen (2019: € 1.619,5 miljoen)
Herclassificatie van DAEB vastgoed naar niet-DAEB vastgoed
De herclassificaties van DAEB vastgoed naar niet-DAEB vastgoed zijn in het navolgende schema samengevat:
niet-DAEB
vastgoed
in exploitatie
Mutaties 2020
Herclassificatie verkrijgingsprijs 2019
Herclassificatie cumulatieve waardeverminderingen
Totaal mutaties

-

DAEB
vastgoed
in exploitatie
-

Er zijn geen woningen van DAEB naar Niet-DAEB overgegaan.
Herclassificatie van niet-DAEB vastgoed naar DAEB vastgoed
De herclassificaties van Niet-DAEB vastgoed naar DAEB vastgoed zijn in het navolgende schema samengevat:
niet-DAEB
vastgoed
in exploitatie
Mutaties 2020
Herclassificatie verkrijgingsprijs 2019
Herclassificatie cumulatieve waardeverminderingen
Totaal mutaties

-
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DAEB
vastgoed
in exploitatie
-

Alle bedragen in hele euro's

Onroerende
zaken
verkocht
onder
voorwaarden
1 januari 2020
Verkrijgingsprijzen
Gecorrigeerd in voorziening onrend.invest.
Herwaardering
Cumulatieve waardeverminderingen
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde voor stelselwijziging
Stelselwijziging
Boekwaarde

DAEB
Vastgoed
in ontwikkeling
bestemd voor
eigen exploitatie

3.337.000
809.032
4.146.032
4.146.032

Mutaties 2020
Investeringen
Desinvesteringen

309.500300.849
8.651-

Overboeking activa in exploitatie naar activa in ontwikkeling
Herwaardering
Afschrijving
Afschrijving desinvestering

Waardeverminderingen
Terugneming van waarde verminderingen
Herclassificatie DAEB/niet-DAEB
Overboekingen naar activa in exploitatie
Totaal mutaties
31 december 2020
Verkrijgingsprijzen
Herwaardering
Cumulatieve waardeverminderingen
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

3.027.500
1.109.881
4.137.381

Niet-DAEB
Vastgoed
in ontwikkeling
bestemd voor
eigen exploitatie

Totaal

6.439.335
3.880.6372.558.698
2.558.698

-

9.776.335
809.032
3.880.6376.704.730
6.704.730

18.513.800
3.006.9261.206.848
3.928.0861.425.935
7.149.2677.062.304

-

18.513.800
3.316.4261.206.848
300.849
3.928.0861.425.935
7.149.2677.053.653

16.003.790
6.382.7889.621.002

-

19.031.290
1.109.881
6.382.78813.758.383

In totaal zijn 18 woningen verkocht onder voorwaarden. De contracten zijn gebaseerd op het “Kopen met Korting” principe waarbij geldt dat er sprake is van verleende
kortingen tussen 15% en 29,2% en een terugkoopverplichting door UWOON. Het aandeel UWOON in de waarde-ontwikkeling van de woning is 30,42 % in 2020 en 30,38 % in 2019.
De aanpassing naar actuele waarde is gebaseerd op de procentuele waardeontwikkeling door de NVM bepaald en gepubliceerd in 'transactiecijfers NVM-Regio Nunspeet eo 2020 4e
kwartaal'
In het boekjaar werd terzake van onroerende zaken in ontwikkeling en onderhanden werk een bedrag ad € 401.378 aan
rente over grond- en bouwkosten geactiveerd. Bij niet-specifiek gefinancierde nieuwbouwprojecten werd een gemiddelde rentevoet
gehanteerd van 3,8 %.
Per balansdatum waren verplichtingen aangegaan met betrekking tot vastgoedbeleggingen voor een bedrag van € 6,3 miljoen
11.5.2 Materiële vaste activa
De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het navolgende schema samengevat:
Onroerende
en roerende
zaken ten
dienste van
de exploitatie
1 januari 2020
Verkrijgingsprijzen
Gecorrigeerd in voorziening onrend.invest.
Herwaardering
Cumulatieve waardeveranderingen
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde voor stelselwijziging
Stelselwijziging
Boekwaarde

9.528.494
1.316.0004.246.6803.965.814
3.965.814

Mutaties 2020
Investeringen
Desinvesteringen

1.740.861
5.444356.5151.378.902

Overboeking activa in exploitatie naar activa in ontwikkeling
Herwaardering
Afschrijving
Afschrijving desinvestering

Waardevermeerderingen
Terugneming van waarde verminderingen
Totaal mutaties
31 december 2020
Verkrijgingsprijzen
Herwaardering
Cumulatieve waardeveranderingen
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

11.269.355
1.316.0004.608.6395.344.716

De afschrijvingstermijnen op activa ten dienste van exploitatie luiden als volgt:
Grond
geen afschrijvingen
Bouwkosten
lineair 30 - 50 jaar
Inventaris
lineair 5-10 jaar
Vervoermiddelen
lineair 5-10 jaar
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11.5.3 Financiële vaste activa

Alle bedragen in hele euro's

De mutaties in de financiële vaste activa zijn in het navolgende schema samengevat:
Deelnemingen

Latente belasting
vordering

Overige

Totaal

2.526.372
2.526.372

650.243
650.243

3.176.615
3.176.615

1 januari 2020
Boekwaarden
Aanpassingen ivm stelselwijziging
Stand per 1 januari na stelselwijziging

-

Mutaties 2020
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen/aflossingen
Waardevermindering
Terugneming waardevermindering
Resultaat deelnemingen
Dotatie voorziening deelnemingen
Totaal mutaties

-

31 december 2020
Boekwaarden

-

203.687203.687-

2.322.685

43410.07710.511-

639.732

43410.077203.687214.198-

2.962.417

De latente belastingvorderingen zijn gewaardeerd tegen contante waarde. Het netto disconteringspercentage (na belastingen) bedraagt 2,55%

11.5.4 Voorraden

2020

2019

Vastgoed bestemd voor verkoop
269.103
269.103

Locatie Beltgravenweg, Elburg
Alexiahof 3, Ermelo

100.352
100.352

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop
Overige voorraden
Onderhoudsmateriaal

212.789

-

215.324

11.5.5 Onderhanden projecten
-

-

Voor onderhanden projecten die per balansdatum niet zijn voltooid, bedraagt de cumulatieve netto-omzet € 0 (2019: € 0).
Het totaal aan ontvangen voorschotten voor deze onderhanden projecten bedraagt € 0 (2019: € 0).

Vorderingen
Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde ervan, gegeven
het kortlopende karakter ervan en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.

11.5.6 Huurdebiteuren

552.287

590.418

De huurachterstand huurdebiteuren eind 2020 is 0,876% van de nettojaarhuur (2018: 0,96%).
11.5.7 Overheid
- Elburg
- Ermelo
- Harderwijk
Totaal Overheid

206
14.750
2.52712.429
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15.488
2.16113.327

Alle bedragen in hele euro's
2020

2019

11.5.8 Belasting en premies sociale verzekeringen
Belasting en premies sociale verzekeringen
Loonheffing en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Vennootschapsbelasting

2.207.447
2.207.447

-

De VPB belasting was in 2019 een schuld; in 2020 een vordering, zie 11.6.21 Belastingen
11.5.8 Overige vorderingen

- Termijnen kopers
- Rente
- Overige

501.114
501.114

11.5.9 Rekening-courant verhoudingen
- Overige deelnemingen

-

11.5.10 Overlopende activa
- Overige

11.5.11 Liquide middelen
Kas/bank/giro
Overige

540.194
540.194

-

267.445
267.445

218.823
218.823

2.655.300
2.655.300

12.003.505
12.003.505

De liquide middelen zijn direct opvraagbaar.
UWOON heeft bij de BNG Bank een kredietfaciliteit van € 1 miljoen. Hiervoor zijn geen zekerheden overeengekomen.

Eigen vermogen
11.5.12 Overige reserves

2020

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:
Stand per 1 januari
Realisatie uit herwaarderderingsreserve
Saldo uit de winstverdeling over het boekjaar

2019

224.557.197
993.793
7.823.756
233.374.746

213.875.138
70.738
10.611.321
224.557.197

743.528.933
993.793106.340.490
848.875.630

722.213.143
70.73821.386.528
743.528.933

Aan de Raad van Commissarissen is voorgesteld het jaarresultaat ter grootte van € 114.164.246 voor een bedrag van € 7.823.756 ten gunste
te brengen van de Overige reserves en voor een bedrag van € 106.340.490 ten gunste te brengen van de Herwaarderingsreserve.
Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019:
De jaarrekening 2019 is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen gehouden op 7 mei 2020. De vergadering heeft de
bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.
11.5.13 Herwaarderingsreserve
Het verloop van de herwaarderingsreserve is als volgt:
Stand per 1 januari
Realisatie uit hoofde van verkoop
Realisatie uit hoofde van sloop
Toe- / afname uit hoofde van marktwaardering
Herclassificaties
Overige mutaties

Voorzieningen
11.5.14 Latente belastingverplichtingen
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Overige mutaties
Stand per 31 december

-

11.5.15 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Vrijval
Stand per 31 december
De voorziening onrendabele investeringen heeft een looptijd van maximaal 5 jaar. Verwacht wordt dat van dit bedrag op balansdatum 100%
binnen 1 jaar wordt gerealiseerd.
11.5.16 Overige voorzieningen (reorganisatiekosten)
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Overige mutaties
Stand per 31 december

1.651.526
5.621.172
4.426.7271.538.1601.307.811

1.281
1.281-

-

3.373.678
3.910.576
5.147.121485.6071.651.526

1.281
1.281

Langlopende schulden
Looptijd korter
dan vijf jaar
14.053.550
4.650
14.058.200

Schulden aan overheid
Schulden aan Banken
Verplichting uit hoofde van
onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Waarborgsommen
Totaal
Aflossingsverplichting volgend boekjaar
Saldo jaarrekening

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na de afloop van het jaar zijn opgenomen onder de kortlopende schulden.
De marktwaarde van de leningportefeuille bedraagt € 368,0 miljoen (2019: € 340,7 miljoen)
De marktwaarde is bepaald aan de hand van de 6-maands Euribor renteswapcurve, zonder opslag, end of day, per 31
december 2020. Deze rente varieert over de looptijd van 50 jr tussen -/- 0.5268% en -/- 0,128%
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Looptijd langer
dan vijf jaar
213.990.997
3.997.545
217.988.542

Totaal 2020

Totaal 2019

228.044.547

221.763.491
4.044.869
4.650
225.813.010
12.741.320213.071.690

3.997.545
4.650
232.046.742
3.961.346228.085.396

11.5.17 Schulden aan overheid en banken

Alle bedragen in hele euro's

De mutaties in 2020 van de langlopende schulden kunnen als volgt worden toegelicht:
Leningen
overheid
-

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Bij: amortisatie rente embedded derivaten
Af: aflossingen
Stand per 31 december
Aflossingsverplichting volgend boekjaar
Saldo jaarrekening

Leningen kredietinstellingen
221.763.491
19.000.000
22.376
12.741.320228.044.547
3.961.346224.083.201

221.763.491
19.000.000
22.376
12.741.320228.044.547
3.961.346224.083.201

Resterende looptijd

€

< 1 jaar
1-5 jaar
5-10 jaar
10-15 jaar
15-20 jaar
> 20 jaar

324.133
3.729.417
20.556.701
29.341.533
30.200.000
143.892.763

Totaal

De gemiddelde betaalde rente over de totale leningportefeuille bedraagt 3,4 %.
De duration van de portefeuille bedraagt 16,95 jaar

Er zijn geen complexen hypothecair bezwaard.
Van de leningenportefeuille is € 232,4 miljoen gewaarborgd door het WSW.
Dit omvat onder andere een lening met variabele hoofdsom ad € 10 miljoen, waarvan € 6 miljoen is opgenomen per ultimo 2020.
Leningportefeuille uitgesplitst naar rentepercentage, periode tot eerstvolgende renteherziening en resterende looptijd.
€

Rentepercentage
roll-over
0%-3%
3%-4%
4%-5%
5%-6%
>6%

6.000.000
57.300.654
49.600.879
114.089.414
324.133
729.467

Renteherzieningsperiode
1-3 maanden
6-12 maanden
1-5 jaar
5-10 jaar
> 10 jaar

228.044.547

€
25.600.000
7.824.133
27.889.696
42.937.955
123.792.763

228.044.547

228.044.547

Van de variabel rentende leningen is niets afgedekt met collars of caps. Over € 10,0 miljoen loopt UWOON een renterisico.
Conform het UWOON-Treasurystatuut is het gebruik van derivaten slechts toegestaan in situaties waarin sprake is
van renterisicoreductie.
Per ultimo 2020 heeft UWOON geen losse derivaten in portefeuille. Wel is er sprake van embedded derivaten binnen de contracten
van de extendible leningen (zie hieronder)
Overige schulden embedded derivaten leningen

2020

2019

stand 1 januari
Rentelast (mutatie waardering embedded derivaten)

11.151.604
2.978.779

7.948.455
3.203.149

Stand overige schulden embedded derivaten 31 december

14.130.383

11.151.604

UWOON heeft twee extendible leningen met de navolgende kenmerken:
lening 1: hoofdsom € 5 miljoen; ingangsdatum 1-2-2007; looptijd 22 jaar
renteafspraken: tot 1-2-2019: 3,58%; 1-2-2019 - 1-2-2029: 4,15% of 3-m Euribor
In 2019 is de derde termijn ingegaan, waarbij door de bank voor de vaste rente van 4,15% is gekozen. Het derivaat is hierdoor beeindigd en
de waarde per 1-2-2019 valt vrij tgv het renteresultaat gedurende de restant looptijd van de lening.
lening 2: hoofdsom € 10 miljoen; ingangsdatum 05-11-2007; looptijd 50 jaar
renteafspraken: tot 05-11-2031: 4,5875%; 05-11-2031 - 05-11-2057: 4,75% of 3-m Euribor
11.5.18 Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
2020
1 januari
Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht

4.044.869

Mutaties:
- Afgewikkeld respectievelijk 2 woningen (2020) / geen woning (2019)
- Toegevoegd respectievelijk geen woning (2020)/ geen woning (2019)

309.500-

Opwaarderingen
Afwaarderingen
31 december
Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht

2019
3.795.147

-

262.176

249.722

3.997.545

4.044.869

4.650
4.650

4.650
4.650

11.5.19 Waarborgsommen
Het verloop van de waarborgsommen is als volgt:
Stand per 1 januari
Toegevoegde waarborgsommen
Uitbetaalde waarborgsommen
Stand per 31 december
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11.5.20 Kortlopende schulden

Alle bedragen in hele euro's

Onderhanden projecten

-

Schulden aan overheid
Schulden aan banken
Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Belasting en premies sociale verzekeringen
Loonheffing en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Vennootschapsbelasting
Overige schulden

Overlopende passiva
Te betalen rente
Vooruitontvangen huur
Vakantieverplichtingen
Nog te ontvangen facturen
Overig

-

13.730
3.961.346
3.661.128
7.636.204

844.963
12.741.320
2.540.421
16.126.704

149.623
2.858.954
3.008.577

154.468
428.796
4.078.262
4.661.526

3.077.051
775.055
302.520
206.063
385.301
4.745.990

3.316.407
626.821
284.081
221.098
212.185
4.660.592

15.390.771

25.448.822

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Investeringsverplichtingen
Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor nieuwbouw aangegaan tot een bedrag van € 6,3 miljoen.
Onderhoudsverplichtingen
In het kader van planmatig onderhoud 2020 is per ultimo 2020 voor € 5,9 miljoen aan opdrachten verstrekt waarvan de werkzaamheden in 2021
worden uitgevoerd.
Voorwaardelijke verplichtingen
Obligo aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) uit hoofde van door het WSW geborgde leningen, die opeisbaar wordt indien
blijkt dat het garantievermogen van het WSW niet voldoende is om de aanspraken op het WSW te dekken. Ultimo 2020 bedroeg het
obligo € 8,85 miljoen.
Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
In de periode 2008-2011 zijn 11 woningen verkocht onder de noemer Koop-Goedkoop.
UWOON heeft voor deze woningen een terugkooprecht, op basis van een door de verkoper te bepalen vraagprijs.
De woningen kwalificeren derhalve niet als Verkoop onder Voorwaarden en zijn niet in de balans gewaardeerd.
In 2020 zijn er van de 11 woningen nog 2 over onder de noemer Koop-Goedkoop.
Verplichtingen uit project Driesprong
Begin 2019 heeft UWOON 24 nieuwbouwwoningen in verhuur genomen in het project Driesprong te Ermelo. De woningen zijn zogenaamde nul-op-de meterwoningen (NOM-woningen). Naast de huur wordt voor de woningen een energieprestatievergoeding (EPV) in rekening gebracht.
Sinds de oplevering ervaren bewoners in meer of mindere mate gebreken aan de woning, zowel bouwtechnisch als installatietechnisch. Op grond van de aard en
het aantal klachten is UWOON begin 2021 een diepgaand technisch onderzoek van de woningen gestart. Naar verwachting zal dit leiden tot herstelingrepen
waarmee (aanzienlijke) kosten gepaard gaan, alsmede aansprakelijkheidstelling door bewoners voor schade en verminderd woongenot. Door het achterblijven van
de verwachte energetische prestatie van de woningen is de grondslag voor het in rekening brengen van de EPV vervallen.
Aanvang 2021 is de reeds in rekening gebrachte EPV aan de huurders terugbetaald en is een deel van de huur gerestitueerd. Totale kosten ongeveer € 130.000.
Het is op dit moment niet goed mogelijk een betrouwbare schatting te maken van het bedrag dat nodig zal zijn voor de verdere afwikkeling van deze kwestie. De
termijn waarin de afwikkeling plaatsvindt is afhankelijk van de aard van de herstelwerkzaamheden. Ook is nog niet duidelijk in hoeverre de kosten verhaald kunnen
worden op derden.
Melding bodemverontreiniging
Bij een eind 2020 door UWOON verkochte woning is begin 2021 door de koper enige bodemverontreiniging geconstateerd. Er vindt momenteel nader onderzoek
plaats naar de aard en de omvang van de verontreiniging bij de woning en in het naastgelegen gebied. Er is nog geen duidelijkheid over de omvang van de
de eventuele saneringskosten en de vraag in hoeverre deze ten laste van UWOON zullen komen.
Verplichtingen jubileumuitkeringen en loopbaanontwikkeling
Uwoon heeft de verplichtingen die ontstaan bij het uitkeren van jubileumuitkeringen bij 12,5 25- en 40-jarig dienstverband en bij pensionering niet als verplichting in de balans
opgenomen. UWOON beschouwt jubileumuitkeringen als een onderdeel van de normale jaarlijkse personeelslasten. Deze visie wordt ondersteund door het feit
dat jubileumuitkeringen min of meer gelijkelijk over de jaren zijn verdeeld en hierbij geen pieken zijn te onderscheiden.
UWOON heeft de verplichting van het loopbaanontwikkelingsbudget niet als verplichting in de balans opgenomen.
UWOON beschouwt het loopbaanontwikkelingsbudget als een onderdeel van de normale jaarlijkse personeelslasten.
Het financieel belang is minimaal.
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11.6 Toelichting op de winst- en verliesrekening
11.6.1 Huuropbrengsten

Alle bedragen in hele euro's
2020
2019

Huuropbrengsten DAEB-vastgoed in exploitatie
Woningen en woongebouwen
Onroerende zaken, niet zijnde woningen

61.846.984
148.662
61.995.646
546.823117.80161.331.022

60.063.190
146.184
60.209.374
358.177148.86959.702.328

986.963
793.638
1.780.601
82.0027.0011.691.598

974.935
780.500
1.755.435
44.9807781.709.677

63.022.620

61.412.005

2020
€

2019
€

13.839.890
20.469.935
28.712.795
63.022.620

13.566.988
19.859.141
27.985.876
61.412.005

2020
€

2019
€

1.969.554
1.969.554
19.7721.949.782

1.896.216
1.896.216
12.0761.884.140

2020
€

2019
€

1.501.911
511.442
248.717
34.175
2.296.245

1.338.914
510.633
222.945
32.710
2.105.202

2020
€

2019
€

Toegerekende personeelskosten
Toegerekende overige organisatiekosten
Toegerekende afschrijvingen
Overige verhuur - en beheeractiviteiten

1.956.251
1.265.684
132.118
368.215

1.952.697
1.057.044
124.740
207.434

Totaal lasten verhuur- en beheeractiviteiten

3.722.268

3.341.915

2020
€

2019
€

8.305.999
12.551.608
984.239
546.048
56.942
22.444.836

7.547.405
14.305.462
930.470
418.081
53.988
23.255.406

2.019
€

2018
€

2020
€

2019
€

12.551.608
3.414.498
4.891.501
20.857.607

14.305.462
3.071.851
4.475.554
21.852.867

Af: huurderving wegens leegstand
Af: huurderving wegens oninbaarheid
Subtotaal huuropbrengsten DAEB-vastgoed in exploitatie
Huuropbrengsten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie
Woningen en woongebouwen
Onroerende zaken, niet zijnde woningen
Af: huurderving wegens leegstand
Af: huurderving wegens oninbaarheid
Subtotaal huuropbrengsten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie
Totaal huuropbrengsten
De gemiddelde huurverhoging per 1 juli 2020 bedroeg 2,42% (2019: 1,73%),
Hierna is een overzicht opgenomen van de huuropbrengsten die in de verschillende gemeenten zijn behaald:

Gemeente Elburg
Gemeente Ermelo
Gemeente Harderwijk
Totaal huuropbrengsten
11.6.2 Opbrengsten servicecontracten

Overige goederen, leveringen en diensten
Af: Opbrengstenderving wegens leegstand
Totaal opbrengsten servicecontracten
11.6.3 Lasten servicecontracten

Overige goederen, leveringen en diensten
Toegerekende personeelskosten
Toegerekende overige organisatiekosten
Toegerekende afschrijvingen
Totaal servicecontracten
11.6.4 Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

11.6.5 Lasten onderhoudsactiviteiten

Onderhoudslasten (niet cyclisch)
Onderhoudslasten (cyclisch)
Toegerekende personeelskosten
Toegerekende overige organisatiekosten
Toegerekende afschrijvingen
Totaal lasten onderhoudsactiviteiten

De onderhoudsuitgaven zijn te verdelen in:
Planmatig onderhoud
Mutatieonderhoud
Klachtenonderhoud
Totaal onderhoudslasten
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11.6.6 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

2020

2019

8.361.077
2.710.838

8.356.651
2.447.712

11.071.915

10.804.363

2020

2019

€

€

101.240
101.240

-

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling:

340.126

-

Totaal lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling

340.126

-

2020

2019

€

€

2.5152.515-

826826-

Verhuurderheffing
Bijdrage saneringsheffing
Zakelijke lasten
Totaal overige directe zakelijke lasten exploitatie bezit

11.6.7 Opbrengst verkocht vastgoed in ontwikkeling

Opbrengst verkopen projecten
Bij/af: resultaatneming op projecten
Totaal omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling
11.6.8 Totaal lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling

In de post Lasten Verkocht vastgoed in ontwikkeling is een bedrag af € 232.500 opgenomen ter afwikkeling van een nabetalingsverplichting
voorkomend uit een grondtransactie uit 2015.
11.6.9 Toegerekende kosten verkocht vastgoed in ontwikkeling:

Toegerekende personeelskosten
Toegerekende overige organisatiekosten
Toegerekende afschrijvingen
Geactiveerde productie eigen bedrijf
Financieringskosten
Totaal toegerekende kosten verkocht vastgoed in ontwikkeling

11.6.10 Nettoverkoopresultaat vastgoedportefeuille
Nettoverkoopresultaat vastgoedportefeuille betreft het resultaat uit verkopen van bestaand bezit DAEB- en niet-DAEB-vastgoed aan derden en is als volgt te specificeren:
2020
€

2019
€

2.210.638

411.100

39.9041.602.235568.499
-

7.207259.334144.559
-

568.499

144.559

2020
€

2019
€

1.138.650
12.285943.824182.541
-

343.400
4.938212.510125.952
-

182.541

125.952

DAEB-vastgoed in exploitatie
Opbrengst verkopen bestaand bezit
Af: direct toerekenbare kosten
Af: boekwaarde
Af: toegerekende personeelskosten
Af: toegerekende overige organisatiekosten
Af: toegerekende afschrijvingen
Verkoopresultaat bestaand bezit
Mutatie terugkoopverplichting verkoop onder voorwaarden
Totaal verkoopresultaat onroerende zaken bestaand bezit DAEB vastgoed in exploitatie

Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie
Opbrengst verkopen bestaand bezit
Af: direct toerekenbare kosten
Af: boekwaarde
Af: toegerekende personeelskosten
Af: toegerekende overige organisatiekosten
Af: toegerekende afschrijvingen
Verkoopresultaat bestaand bezit
Mutatie terugkoopverplichting verkoop onder voorwaarden
Totaal verkoopresultaat onroerende zaken bestaand bezit DAEB vastgoed in exploitatie

11.6.11 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
2020
€

2019
€

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop
Waardeverminderingen
Terugname waardeverminderingen

-

-

Totaal overige waardeveranderingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop

-

-

Vastgoed tdv eigen exploitatie
Waardeverminderingen
Terugname waardeverminderingen

-

-

Totaal overige waardeveranderingen vastgoed tdv eigen exploitatie

-

-

2020
€

2019
€

6.118.373
1.538.160-

2.936.719
-

4.580.213

2.936.719

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Waardeverminderingen
Terugname waardeverminderingen
Totaal overige waardeveranderingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
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11.6.12 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

2020

2019

€

€

DAEB-vastgoed in exploitatie
Toename marktwaarde
Afname marktwaarde

111.542.787
3.678.180-

33.047.927
-

Totaal overige waardeveranderingen DAEB-vastgoed in exploitatie

107.864.607

33.047.927

2020
€

2019
€

Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie
Toename marktwaarde
Afname marktwaarde

2.428.959
144.244-

264.441-

Totaal overige waardeveranderingen niet-DAEB-vastgoed in exploitatie

2.284.715

264.441-

11.6.13 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden
2020
€

2019
€

Vastgoed verkocht onder voorwaarden
Toename marktwaarde
Afname marktwaarde
Waardeverandering van terugkoopverplichtingen

44.622
5.949-

35.625
-

Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed verkocht onder voorwaarden

38.673

35.625

2020

2019

€

€

Vastgoed bestemd voor verkoop
Waardeverminderingen
Terugname waardeverminderingen

-

-

Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed bestemd voor verkoop

-

-

2020

2019

€

€

3.595
226.216
4.903
234.714

4.099
153.864
9.185
167.148

2020
€

2019
€

361.960
361.960

346.488
346.488

2020
€

2019
€

34.175
132.118
56.942
21.003
29.209
88.513
361.960

32.710
124.740
53.988
19.436
27.970
87.644
346.488

2020
€

2019
€

4.344.193
681.810
722.817
5.748.820

4.374.294
732.526
667.655
5.774.475

2020
€

2019
€

513.066
1.956.251
984.239
384.640
423.151
1.487.473
5.748.820

512.368
1.952.697
930.470
382.879
440.144
1.555.917
5.774.475

11.6.14 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop

11.6.15 Nettoresultaat overige activiteiten

Beheerdiensten
Diversen
Nagekomen baten voorgaande jaren
Totaal overige bedrijfsopbrengsten

11.6.16 Afschrijvingen (im)materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Materiële vaste activa
De afschrijvingen zijn alsvolgt gealloceerd:

Lasten servicecontracten
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling
Activering vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie (via waarderverandering)
Lasten verkocht vastgoed in portefeuille
Lasten leefbaarheid
Overige organisatiekosten
Totaal

11.6.17 Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Totaal lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
De personeelskosten zijn alsvolgt gealloceerd

Lasten servicecontracten
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling
Activering vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie (via waardeverandering)
Lasten verkocht vastgoed in portefeuille
Lasten leefbaarheid
Overige organisatiekosten
Totaal

116

11.6.18 Overige organisatiekosten

Alle bedragen in hele euro's
2020
€

2019
€

Beheerkosten:
Algemene beheers- en administratiekosten
Automatiseringskosten
Huisvestigingskosten
Kosten Raad van Commissarisen
Subtotaal beheerskosten

2.451.187
633.093
252.131
84.193
3.420.604

1.889.037
516.829
267.958
99.478
2.773.302

Heffingen:
Belastingen
Verzekeringen
Afrondingen
Subtotaal heffingen

2.371.053
222.135
2.593.188

2.204.813
206.256
2.411.069

Overige bedrijfslasten:
Servicekosten
Erfpacht
Bijdrageheffing Autoriteit woningcorparaties
Verhuurderheffing
Contributies Aedes
Saneringsheffing
Uitgaven leefbaarheid
Diverse bedrijfslasten
Subtotaal overige bedrijfslasten

1.623.231
117.650
72.103
8.361.077
58.777
300.729
309.438
10.843.005

1.470.374
36.643
95.877
8.356.651
56.201
262.545
150.547
10.428.838

Totaal overige organisatiekosten

16.856.797

15.613.209

2020
€

2019
€

248.717
1.265.684
546.048
202.285
190.736
967.134
3.420.604

222.945
1.057.044
418.081
134.898
171.909
768.425
2.773.302

72.104
88.513
1.487.473
967.133
2.615.223

95.878
87.644
1.555.917
768.424
2.507.863

2020
€

2019
€

55.029
245.700
546.095
190.736
29.209
1.066.769

59.145
203.400
573.339
171.909
27.970
1.035.763

2020
€

2019
€

123.395
11.795
7.000
142.190

91.316
1.887
9.000
102.203

De beheerkosten zijn alsvolgt gealloceerd:

Lasten servicecontracten
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling
Activering vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie (via waarderverandering)
Lasten verkocht vastgoed in portefeuille
Lasten leefbaarheid
Overige organisatiekosten
Totaal
De post Overige organisatiekosten in de functionele winst en verliesrekening is als volgt opgebouwd:
Saneringsheffing
Bijdrageheffing Autoriteit woningcorparaties
Toegerekende afschrijvingen
Toegerekende lonen en salarissen
Toegerekende beheerskosten
Totaal overige organisatiekosten
11.6.19 Leefbaarheid
De leefbaarheidskosten zijn te verdelen in sociaal en fysiek:

Leefbaarheid (sociaal)
Leefbaarheid (fysiek)
Toegerekende personeelskosten
Toegerekende overige organisatiekosten
Toegerekende afschrijvingen
Totaal leefbaarheid

Accountantshonoraria
In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria via de overige bedrijfslasten ten laste van het resultaat gebracht:

Controle van de jaarrekening 2020 resp. 2019
Nagekomen kosten controle van de jaarrekening 2019 resp. 2018
Andere controlewerkzaamheden

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de Stichting zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants
zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountants-organisaties), alsook door binnenlandse en buitenlandse accountantskantoren.
De totale honoraria van de jaarrekening zijn gebaseerd op de totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar
waarop de jaarrekening betrekking heeft, ongeacht of de werkzaamheden door de externe accountant en de accountansorganisatie reeds
gedurende dat boekjaar zijn verricht.
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11.6.20 Financiële baten en lasten

2020

2019

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten

€

€

Waardeveranderingen van financiële vaste activa
Waardeveranderingen van effecten
Waardeveranderingen overige

-

-

Totaal waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten

-

-

2020
€

2019
€

Renteopbrengsten activa in ontwikkeling
Renteopbrengsten leningen
Renteopbrengsten BWS-subsidie
Opbrengsten effecten
Overige opbrengsten

401.378
-

299.241
3.309

Totaal opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

401.378

302.550

2020
€

2019
€

44.157167.773
123.616

12.485307.235
294.750

2020
€

2019
€

10.848.41116.49767.28010.932.188-

11.442.76416.266247.30711.706.337-

2020
€

2019
€

6.350.461
3.013.277203.687
3.540.871

7.830.588
760.000389.036
7.459.624

Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten rekening-courant en deposito’s
Overige rentebaten
Totaal andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelasten leningen overheid en banken
Rentelasten rekening-courant
Resultaten derivaten
Overige rentelasten
Totaal rentelasten en soortgelijke kosten
In de post rentelasten leningen overheid en banken is een rentelast opgenomen voor de aanpassing van de waarde van het embedded
derivaat van € 3.154.155 (2019: € 3.379.332). De reële rentelast bedraagt € 7.694.256 (2019: € 8.063.432)
11.6.21 Belastingen

De belastingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Acute belastingen
Correctie belasting voorgaande jaren
Mutatie latente belastingen
Totaal belastingen
Het wettelijk tarief voor de vennootschapsbelasting is 25% (2019: 25%). Het effectieve belastingtarief bedraagt 4,1% (2019:18,9%)
Aansluiting commercieel en fiscaal resultaat

Commercieel resultaat voor vennootschapsbelasting
correctie comm. genomen afschrijvingen mva in exploitatie
correctie overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
correctie commercieel - fiscale onderhoudskosten
correctie comm. waardeveranderingen fin.vaste activa
correctie commercieel -fiscale saneringsheffing
correctie fictie algemene kosten
correctie comm. resultaat nieuwbouw 2020
correctie comm. resultaat verkopen bestaand bezit 2020
correctie commercieel geactiveerde rente onroerende zaken in ontwikkeling
fiscaal vrijval leningen o/g/derivaten
correctie commercieel-fiscale activering
correctie commercieel-fiscale afwaardering activa
overige verschillen
correctie fiscaal niet aftrekbare rentelasten (ATAD)
Belastbaar bedrag
Belastingbedrag 16,5% over € 200.000,=
Belastingbedrag 25% over het meerdere
Totaal

2020

2019

117.705.117

39.456.686

-1.341.524
-105.764.926
0
3.001.155
0
16.379
-13.758
259.909
-287.853
-237.898
0
11.562.205
-974.902
1.545.939
25.469.843

-1.521.457
-30.048.145
979.616
3.226.332
0
20.000
0
-37.265
-243.036
-328.156
-1.236.800
18.760.678
-106.094
2.440.000
31.362.359

33.000
6.317.461
6.350.461

40.000
7.790.589
7.830.589

Belastinglatenties

mutatie actieve latentie 2020 uit hoofde van fiscaal waarderingsverschil over de periode 2021 t/m 2058 met betrekking tot
de leningportefeuille O/G
mutatie actieve latentie 2020 uit hoofde van fiscaal waarderingsverschil over de periode 2021 t/m 2031 met betrekking tot
de verkopen

2020
€

2019
€

16.028-

44.144

-

112.136

mutatie actieve latentie 2020 uit hoofde van fiscaal waarderingsverschil over de periode 2021 t/m 2020 met betrekking tot
de nieuwbouwprojecten

8.086-

7.000

mutatie actieve latentie 2020 uit hoofde van fiscaal waarderingsverschil over de periode 2021 t/m 2069 met betrekking tot
de afschrijvingen

227.801

225.756

Mutatie actieve latentie

203.687
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Correctie belasting voorgaande jaren
Correctie VPB aanslag 2015,
Correctie VPB aanslag 2016,
Correctie VPB aanslag 2017,
Correctie VPB aanslag 2018,
Correctie VPB aanslag 2019,

definitief afgewikkeld in 2019
te betalen bedrag aangepast aan de meest
te betalen bedrag aangepast aan de meest
te betalen bedrag aangepast aan de meest
te betalen bedrag aangepast aan de meest

recente aangifte
recente aangifte
recente aangifte
recente aangifte

Mutatie correctie belasting voorgaande jaren
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2020

2019

€
1.489.7571.523.520-

€
268.000494.0002.000
-

3.013.277-

760.000-

11.7 Overige informatie
11.7.1 Werknemers
Werknemers
Gedurende het jaar 2020 had de corporatie gemiddeld 82,5 werknemers in dienst (2019: 83,1). Dit aantal is gebaseerd op het aantal fulltime equivalenten.
Geen van de werknemers is buiten Nederland werkzaam.
Per ultimo 2020 zijn 83,0 fte in dienst (2019: 84,4). De verdeling over de afdelingen in het bedrijf is als volgt:
afd. Wonen
45,2
afd. Vastgoed
18,2
afd. Bedrijfsvoering
13,5
afd. Bestuursdiensten en directie
6,1

11.7.2 Bestuurders en commissarissen
Per 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Stichting UWOON.
Het voor Stichting UWOON toepasselijke bezoldigingsmaximum is gebaseerd op klasse F en bedraagt in 2020 € 168.000 voor de directeur-bestuurder, € 25.200 voor de voorzitter van de
Raad van Commissarissen en € 16.800 voor de leden van de Raad van Commissarissen.
Voor 2020 vindt er geen overschrijding van het bezoldigingsmaximum plaats.
Bezoldiging topfunctionaris
M.C.F. van Balen-Uijen

I. Uittien

F.G. Imming

Directeur-Bestuurder

Directeur-Bestuurder

Directeur-Bestuurder

01/01 – 31/05

01/06 – 31/08

01/09 – 31/12

0,889

1

1

ja

ja

ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 53.086,63

€ 28.827,96

€ 40.781,72

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 8.540,95

€ 4.248,81

€ 7.456,88

Subtotaal

€ 61.627,58

€ 33.076,77

€ 48.238,60

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 62.018,21

€ 42.229,51

€ 56.000,00

Gegevens 2020
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen
bedrag
Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

€ 61.627,58

€ 33.076,77

€ 48.238,60

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2019
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

Directeur-Bestuurder
01/01 – 31/12
0,889
ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 125.091,39

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 18.879,36

Subtotaal

143.970,75

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 144.000,00

Totale bezoldiging

€ 143.970,75
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Toezichthoudende topfunctionarissen
Gegevens 2020

A.R. Hanlo

M.N. Kroes

C. van Dijk

bedragen x € 1
Functiegegevens

Voorzitter

Lid

Lid

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Totale bezoldiging

€ 16.600,00

€ 11.085,00

€ 11.085,00

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen
bedrag

€ 25.200,00

€ 16.800,00

€ 16.800,00

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

€ 16.600,00

€ 11.085,00

€ 11.085,00

Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
betaling

N.v.t.

N.v.t.

Aanvang en einde functievervulling in 2020
Bezoldiging

N.v.t.

Gegevens 2019
bedragen x € 1
Functiegegevens

lid

Lid

Lid

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Totale bezoldiging

€ 12.621,00

€ 10.446,00

€ 10.446,00

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 16.200,00

€ 16.200,00

€ 16.200,00

Gegevens 2020

J.Kalisvaart

M. van Esterik *

C.H.P. Oosterwijk

Aanvang en einde functievervulling in 2019
Bezoldiging

bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020

Lid

Lid

01/01 – 31/12

03/03 – 31/12

Bezoldiging
Totale bezoldiging

€ 11.085,00

€ 9.207,21

€ 0,00

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen
bedrag

€ 16.800,00

€ 13.954,10

€ 0,00

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

€ 11.085,00

€ 9.207,21

€ 0,00

Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

J.Kalisvaart

M. van Esterik *

C.H.P. Oosterwijk

Gegevens 2019
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019

Lid

Voorzitter

01/01 - 31/12

01/01 – 31/12

Bezoldiging
Totale bezoldiging

€ 10.446,00

€ 0,00

€ 15.666,00

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 16.200,00

€ 0,00

€ 24.300,00

* In de totale bezoldiging van M. van Esterik is tevens opgenomen een creditfactuur van 2021 over 2020 voor € 30,29

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2020 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum
hebben ontvangen of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden.
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11.7.4 Balans DAEB per 31 december 2020
Alle bedragen in hele euro's

(na resultaatbestemming)

ACTIVA

31-12-2020

Ref.

31-12-2019

VASTE ACTIVA

Vastgoedbeleggingen
DAEB vastgoed in exploitatie

1.282.837.068

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

-

9.621.002

Onroerende zaken Verkocht onder Voorwaarden

Totaal van vastgoedbeleggingen

1.163.660.679

-

2.558.698

-

-

1.292.458.070

11.5.1

1.166.219.377

Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

Totaal van materiële vaste activa

5.318.384

3.944.549

5.318.384

11.5.2

3.944.549

Financiële vaste activa
Aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelnemingen in
groepsmaatschappijen

24.503.191

Deelnemingen
Latente belastingvordering

-

2.184.250

Overige vorderingen
Interne leningen

Totaal van financiële vaste activa

21.545.266

-

2.246.928

617.029

627.540

9.815.000

10.710.000

11.5.3

Totaal van vaste activa

37.119.470

35.129.734

1.334.895.924

1.205.293.660

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden
Vastgoed bestemd voor verkoop

-

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop

-

Overige voorraden

-

207.469

Totaal van voorraden

11.5.4

Onderhanden projecten

11.5.5

209.736

207.469

209.736

-

-

Vorderingen
Huurdebiteuren

11.5.6

540.739

568.626

Overheid

11.5.7

14.956

15.791

Belastingen en premies sociale verzekering

11.5.8

1.938.895

Overige vorderingen

11.5.8

492.556

Rekening Courant deelnemingen

11.5.9

Overlopende activa

11.5.10

-

Totaal van vorderingen

Liquide middelen

545.223

11.5.11

Totaal van vlottende activa

TOTAAL VAN ACTIVA
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-

260.200

212.776

3.247.346

1.342.416

1.901.244

11.473.216

5.356.059

13.025.368

1.340.251.983

1.218.319.028

Alle bedragen in hele euro's

Alle bedragen in hele euro's

PASSIVA

31-12-2020

Ref.

31-12-2019

EIGEN VERMOGEN

Overige reserves

11.5.12

248.203.198

237.278.148

Herwaarderingsreserve

11.5.13

834.047.178

730.807.982

Totaal van eigen vermogen

1.082.250.376

968.086.130

VOORZIENINGEN
Latente belastingverplichtingen

11.5.14

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen

11.5.15

Overige voorzieningen

11.5.16

-

-

1.307.811

1.651.526

-

Totaal van voorzieningen

1.281

1.307.811

1.652.807

LANGLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan overheid

11.5.17

Schulden aan banken

11.5.17

224.083.201

209.022.171

Overige schulden

11.5.17

14.130.383

11.151.604

3.500.000

3.500.000

Interne leningen

-

-

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

11.5.18

-

-

Waarborgsommen

11.5.19

-

-

Totaal van langlopende schulden

Onderhanden projecten

241.713.584

223.673.775

-

11.5.5

-

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan overheid
Schulden aan banken
Schulden interne lening

13.730

844.963

3.961.346

12.741.320

-

-

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

3.340.001

2.219.294

Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekering

3.008.577

4.523.508

Overige schulden

-

Overlopende passiva

Totaal van kortlopende schulden

-

4.656.558

11.5.20

TOTAAL VAN PASSIVA
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4.577.231

14.980.212

24.906.316

1.340.251.983

1.218.319.028

11.7.5 Balans Niet-DAEB per 31 december 2020
Alle bedragen in hele euro's

(na resultaatbestemming)

ACTIVA

31-12-2020

Ref.

31-12-2019

VASTE ACTIVA

Vastgoedbeleggingen
DAEB vastgoed in exploitatie

-

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

28.221.272

-

Onroerende zaken Verkocht onder Voorwaarden

Totaal van vastgoedbeleggingen

-

29.584.239

-

4.137.381

4.146.032

33.721.620

11.5.1

32.367.304

Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

Totaal van materiële vaste activa

26.332

21.265

26.332

11.5.2

21.265

Financiële vaste activa
Deelneming in groepsmaatschappijen

-

Deelnemingen

-

Latente belastingvordering

-

138.435

Overige vorderingen
Interne leningen

Totaal van financiële vaste activa

-

279.444

22.703

22.703

3.500.000

3.500.000

11.5.3

Totaal van vaste activa

3.661.138

3.802.147

37.409.090

36.190.716

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden
Vastgoed bestemd voor verkoop

269.103

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop
Overige voorraden

Totaal van voorraden

11.5.4

Onderhanden projecten

11.5.5

100.352

-

-

5.320

5.588

274.423

105.940

-

-

Vorderingen
Huurdebiteuren

11.5.6

Overheid

11.5.7

Belastingen en premies sociale verzekering

11.5.8

268.552

Overige vorderingen

11.5.8

8.558

Rekening Courant deelnemingen

11.5.9

-

-

Overlopende activa

11.5.10

7.245

6.047

11.548

Totaal van vorderingen

Liquide middelen

21.792

2.527-

11.5.11

Totaal van vlottende activa

TOTAAL VAN ACTIVA

124

2.4645.029-

293.376

20.346

754.056

530.289

1.321.855

656.575

38.730.945

36.847.291

Alle bedragen in hele euro's

Alle bedragen in hele euro's

PASSIVA

31-12-2020

Ref.

31-12-2019

EIGEN VERMOGEN

Overige reserves

11.5.12

9.674.739,00

8.824.315

Herwaarderingsreserve

11.5.13

14.828.452,00

12.720.951

Totaal van eigen vermogen

24.503.191

21.545.266

VOORZIENINGEN
Latente belastingverplichtingen

11.5.14

-

-

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen

11.5.15

-

-

Overige voorzieningen

11.5.16

-

-

Totaal van voorzieningen

-

-

LANGLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan overheid

11.5.17

-

-

Schulden aan banken

11.5.17

-

-

Overige schulden

11.5.17

-

Interne leningen

-

8.920.000,00

9.815.000

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

11.5.18

3.997.545,00

4.044.869

Waarborgsommen

11.5.19

4.650,00

4.650

Totaal van langlopende schulden

Onderhanden projecten

12.922.195

13.864.519

-

11.5.5

-

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan overheid

-

Schulden aan banken

-

-

Schulden interne leningen

895.000,00

895.000

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

321.127,00

321.127

Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekering

-

Overige schulden

-

Overlopende passiva

Totaal van kortlopende schulden

138.018
-

89.432,00

11.5.20

TOTAAL VAN PASSIVA
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83.361

1.305.559

1.437.506

38.730.945

36.847.291

11.7.6 Winst- en verliesrekening DAEB over 2020
Alle bedragen in hele euro's

Functioneel model

2020

2.019

Ref.

Huuropbrengsten

11.6.1

61.331.022

59.702.328

Opbrengsten servicecontracten

11.6.2

1.887.788

1.825.064

Lasten servicecontracten

11.6.3

2.211.872-

2.026.103-

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

11.6.4

3.612.240-

3.237.065-

Lasten onderhoudsactiviteiten

11.6.5

22.189.019-

22.244.784-

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

11.6.6

10.965.976-

10.708.793-

24.239.703

23.310.647

Totaal van netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

Opbrengst verkocht vastgoed in ontwikkeling

11.6.7

-

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling

11.6.8

-

-

Toegerekende organisatiekosten

11.6.9

791

826

Toegerekende financieringskosten

-

-

Totaal van netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

791

826

2.170.734

403.893

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

11.6.10

Toegerekende organisatiekosten

11.6.10

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille op moment van verkoop

11.6.10

Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

-

259.334-

568.499

144.559

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

11.6.11

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

11.6.12

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden

11.6.13

5.949-

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop

11.6.14

-

Totaal van waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Opbrengst overige activiteiten

11.6.15

Kosten overige activiteiten

11.6.15

Totaal van netto resultaat overige activiteiten

-

1.602.235-

4.580.213107.864.607

2.936.71933.047.927
-

103.278.445

30.111.208

229.174

162.247

-

-

229.174

162.247

Overige organisatiekosten

11.6.18

2.547.990-

2.443.958-

Kosten omtrent leefbaarheid

11.6.19

1.059.677-

1.027.480-

Wijzigingen in de waarde van financiële vaste activa en van effecten die tot de vlottende activa
behoren

11.6.20

Opbrengsten van andere effecten en vorderingen die tot de vaste activa behoren

11.6.20

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten

11.6.20

Rentelasten en soortgelijke kosten

11.6.20

Totaal van financiële baten en lasten

Totaal van resultaat voor belastingen

Belastingen

598.285
114.341

11.6.21

294.671

10.987.026-

11.779.475-

10.274.400-

10.969.881-

114.434.545

Resultaat deelnemingen

514.923

3.228.224-

39.288.168

7.322.473-

2.957.925

32.154

Totaal van resultaat na belastingen

114.164.246

31.997.849

Totaal van nettoresultaat na belastingen

114.164.246

31.997.849

114.164.246

31.997.849

Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen

114.164.246

31.997.849

Totaalresultaat

114.164.246

31.997.849

Overzicht totaalresultaat
Resultaat na belastingen

11.6.10

Waardeveranderingen van financiele vaste activa verwerkt in het eigen vermogen

11.6.11

Cumulatief effect stelselwijzigingen

11.6.12
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11.7.7 Winst- en verliesrekening Niet-DAEB over 2020
Alle bedragen in hele euro's

Functioneel model

2020

2019

Ref.

Huuropbrengsten

11.6.1

1.691.598

1.709.677

Opbrengsten servicecontracten

11.6.2

61.994

59.076

Lasten servicecontracten

11.6.3

84.373-

79.099-

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

11.6.4

110.028-

104.850-

Lasten onderhoudsactiviteiten

11.6.5

255.817-

1.010.622-

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

11.6.6

105.939-

Totaal van netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

1.197.435

95.570478.612

Opbrengst verkocht vastgoed in ontwikkeling

11.6.7

101.240

-

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling

11.6.8

340.126-

-

Toegerekende organisatiekosten

11.6.9

Toegerekende financieringskosten
Totaal van netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

1.724

-

-

-

237.162-

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

11.6.10

Toegerekende organisatiekosten

11.6.10

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille op moment van verkoop

11.6.10

Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

1.126.365
-

338.462
-

943.824-

212.510-

182.541

125.952

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

11.6.11

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

11.6.12

2.284.715

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden

11.6.13

44.622

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop

11.6.14

-

Totaal van waardeveranderingen vastgoedportefeuille

-

-

2.329.337

264.44135.625
228.816-

Opbrengst overige activiteiten

11.6.15

5.540

Kosten overige activiteiten

11.6.15

-

-

5.540

4.901

Totaal van netto resultaat overige activiteiten

4.901

Overige organisatiekosten

11.6.18

67.233-

63.905-

Kosten omtrent leefbaarheid

11.6.19

7.092-

8.283-

Wijzigingen in de waarde van financiële vaste activa en van effecten die tot de vlottende activa
behoren
11.6.20
Opbrengsten van andere effecten en vorderingen die tot de vaste activa behoren

11.6.20

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten

11.6.20

Rentelasten en soortgelijke kosten

11.6.20

Totaal van financiële baten en lasten

Totaal van resultaat voor belastingen

Belastingen

-

-

53.986

73.199

9.275

212.434-

132.794-

139.156-

3.270.572

11.6.21

Resultaat deelnemingen
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196.055-

312.647-

169.305

137.151-

Totaal van resultaat na belastingen

2.957.925

32.154

Totaal van nettoresultaat na belastingen

2.957.925

32.154

2.957.925

32.154

Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen

2.957.925

32.154

Totaalresultaat

2.957.925

32.154

Overzicht totaalresultaat
Resultaat na belastingen

11.6.10

Waardeveranderingen van financiele vaste activa verwerkt in het eigen vermogen

11.6.11

Cumulatief effect stelselwijzigingen

11.6.12
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11.7.8 Kasstroomoverzicht DAEB over 2020
Alle bedragen in hele euro's

Volgens de directe methode

2020

2019

OPERATIONELE ACTIVITEITEN
Ontvangsten
Huurontvangsten
Vergoedingen
Overheidsontvangsten
Overige bedrijfsontvangsten
Renteontvangsten interne lening
Renteontvangsten
Saldo ingaande kasstromen

61.660.106
2.260.625
56.236
195.993
109.163

59.919.705
2.099.356
208.745
212.372
136.008
64.282.123

Uitgaven
Erfpacht
Personeelsuitgaven
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Onderhoudsuitgaven
Overige bedrijfsuitgaven
Rente-uitgaven interne lening
Rente-uitgaven
Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van het resultaat
Verhuurdersheffing
Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden
Vennootschapsbelasting
Saldo uitgaande kasstromen

62.576.186

80.054

-

3.010.176
1.740.445
1.045.289
18.693.740
8.352.978
54.900
8.188.194
129.374
8.212.499
302.379
9.071.893

3.005.061
1.853.145
888.058
21.376.767
7.356.863
73.200
8.364.860
148.290
8.363.984
248.508
4.032.907-

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten

58.881.921

47.645.829

5.400.202

14.930.357

(DES)INVESTERINGSACTIVITEITEN
Ontvangsten
Verkoopontvangsten bestaande huur-, woon- en nietwoongelegenheden
Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop
Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en nietwoongelegenheden
Verkoopontvangsten grond
(Des)investeringenontvangsten overig
Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van
MVA

2.181.845

393.264

-

-

-

-

-

2.181.845
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393.264

Uitgaven
Nieuwbouw huur-, woon- en niet- woongelegenheden
Woningverbetering, woon- en niet- woongelegenheden
Leefbaarheid externe uitgaven projectgebonden
Aankoop, woon- en niet woongelegenheden
Nieuwbouw verkoop, woon- en niet woongelegenheden
Aankoop woongelegenheden (VOV) doorverkoop
Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden
Aankoop grond
Investeringen overig
Externe kosten bij verkoop
Totaal van verwervingen van MVA
Saldo van in-en uitgaande kasstroom MVA

13.421.268
8.900.473

5.280.365
7.790.109

316.907
1.675.298
-

513.282
24.313.946
22.132.101-

FVA
Ontvangsten verbindingen
Ontvangsten overig
Ontvangen aflossing interne lening
Uitgaven verbindingen
Uitgaven overig
Verstrekken interne lening
Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten

22.394
895.000
16.147
-

13.583.756
13.190.492-

30.220
895.000
901.247
21.230.854-

Financieringsactiviteiten
Ontvangsten
Nieuwe te borgen leningen
Nieuwe interne leningen
Nieuwe ongeborgde leningen
Uitgaven
Aflossingen geborgde leningen
Aflossing interne leningen
Aflossingen ongeborgde leningen
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

925.220
12.265.272-

19.000.000
-

27.500.000
-

12.741.320
-

18.607.343
6.258.680

8.892.657

9.571.972-

11.557.742

-

-

Geldmiddelen aan het begin van de periode

11.473.216

84.526-

Geldmiddelen aan het einde van de periode

1.901.244

11.473.216

Toename (afname) van geldmiddelen
Wijziging kortgeld

Toename (afname) van geldmiddelen

9.571.972-
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11.557.742

11.7.9 Kasstroomoverzicht Niet-DAEB over 2020
Alle bedragen in hele euro's

Volgens de directe methode

2020

2019

OPERATIONELE ACTIVITEITEN
Ontvangsten
Huurontvangsten
Vergoedingen
Overheidsontvangsten
Overige bedrijfsontvangsten
Renteontvangsten interne lening
Renteontvangsten
Saldo ingaande kasstromen

1.697.530
57.533
2.285
54.900
9.275

1.709.050
54.049
6.932
73.200
1.821.523

Uitgaven
Erfpacht
Personeelsuitgaven
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Onderhoudsuitgaven
Overige bedrijfsuitgaven
Rente-uitgaven interne lening
Rente-uitgaven
Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van het resultaat
Verhuurdersheffing
Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden
Vennootschapsbelasting
Saldo uitgaande kasstromen

1.843.231

37.596

36.643

77.184
44.627
26.802
154.555
310.385
195.993
606
2.578
2.650
551.000

77.053
47.516
22.771
928.773
179.725
212.372
3.802
1.388
-

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten

1.403.976

1.510.043

417.547

333.188

(DES)INVESTERINGSACTIVITEITEN
Ontvangsten
Verkoopontvangsten bestaande huur-, woon- en nietwoongelegenheden
Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop
Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en nietwoongelegenheden
Verkoopontvangsten grond
(Des)investeringenontvangsten overig
Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van
MVA

1.072.919

63.364

54.900

280.332

-

-

101.240
-

8.964
1.229.059
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352.660

Uitgaven
Nieuwbouw huur-, woon- en niet- woongelegenheden
Woningverbetering, woon- en niet- woongelegenheden
Leefbaarheid externe uitgaven projectgebonden
Aankoop, woon- en niet woongelegenheden
Nieuwbouw verkoop, woon- en niet woongelegenheden
Aankoop woongelegenheden (VOV) doorverkoop
Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden
Aankoop grond
Investeringen overig
Externe kosten bij verkoop
Totaal van verwervingen van MVA
Saldo van in-en uitgaande kasstroom MVA

236.637
20.891

97.170

263.154
11.138
-

2.000
13.161
531.820
697.239

FVA
Ontvangsten verbindingen
Ontvangsten overig
Ontvangen aflossing interne lening
Uitgaven verbindingen
Uitgaven overig
Verstrekken interne lening
Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten

9.930
5.949
-

112.331
240.329

7.391
3.981
701.220

Financieringsactiviteiten
Ontvangsten
Nieuwe te borgen leningen
Nieuwe interne leningen
Nieuwe ongeborgde leningen
Uitgaven
Aflossingen geborgde leningen
Aflossingen interne leningen
Aflossingen ongeborgde leningen
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

7.391
247.720

-

-

895.000
-

895.000
895.000-

895.000-

223.767

314.092-

-

-

Geldmiddelen aan het begin van de periode

530.289

844.381

Geldmiddelen aan het einde van de periode

754.056

530.289

Toename (afname) van geldmiddelen
Wijziging kortgeld

Toename (afname) van geldmiddelen

223.767
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314.092-

11.8 Verklaring bestuur
Het bestuur van Stichting UWOON verklaart
1. dat de stichting haar middelen uitsluitend bestemt voor werkzaamheden op het gebied
van de volkshuisvesting;
2. dat het bestuur op 16 juli 2021 het jaarverslag 2020 heeft opgesteld;
3. dat de Raad van Commissarissen op 16 juli 2021 de door het bestuur opgestelde jaarrekening
2020 heeft vastgesteld;
4. dat de accountant met betrekking tot de jaarrekening 2020 een goedkeurende verklaring heeft
afgegeven.
F.G. Imming
directeur-bestuurder

Harderwijk, 16 juli 2021

11.9 Verklaring Raad van Commissarissen
De leden van de Raad van Commissarissen van UWOON verklaren kennis te hebben genomen
van de door het bestuur opgestelde jaarstukken 2020 met de daarin opgenomen jaarrekening en
de daarbij behorende door de accountant afgegeven goedkeurende verklaring.
De Raad van Commissarissen heeft het door het bestuur opgestelde jaarverslag inclusief
jaarrekening op 16 juli 2021 vastgesteld.
De heer ing. A.R. Hanlo, voorzitter

Mevrouw Mr. M.N. Kroes

Mevrouw M. van Esterik

De heer drs. C. van Dijk

De heer drs. J. Kalisvaart AA

Harderwijk, 16 juli 2021
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12. OVERIGE GEGEVENS
12.1 Statutaire winstbestemming
In de statuten zijn geen bepalingen opgenomen met betrekking tot de resultaatbestemming.

12.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan de raad van commissarissen van Stichting UWOON.
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting UWOON te Harderwijk gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting UWOON op 31 december 2020 en van
het resultaat over 2020 in overeenstemming met de vereisten voor de jaarrekening bij en krachtens
artikel 35 van de Woningwet en de Wet normering topinkomens (WNT).
De jaarrekening bestaat uit:
•

De balans per 31 december 2020.

•

De winst-en-verliesrekening over 2020.

•
De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol WNT 2020 vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden
voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting UWOON zoals vereist in de Europese verordening betreffende
specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van
openbaar belang, de Wet toezicht accountantsorganisaties, de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening
als geheel bepaald op € 32.400.000. De materialiteit is gebaseerd op 3% van het eigen vermogen. Op
basis van onze professionele oordeelsvorming hanteren wij een lager materialiteitsniveau dan voor
de jaarrekening als geheel voor de in de jaarrekening verantwoorde (operationele)
transactiestromen, inclusief hun hoedanigheid van zowel resultaatstromen als kasstromen, waarbij
sprake is van een onderliggende ingaande dan wel uitgaande kasstroom. Dit lagere
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materialiteitsniveau is vastgesteld op € 1.250.000 hetgeen gebaseerd is op 2% van de
huuropbrengsten.
Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de
materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling Controleprotocol WNT 2020.
Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de
gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn.
Wij zijn met de raad van commissarissen overeengekomen dat wij aan de raad tijdens onze controle
geconstateerde afwijkingen boven de € 1.620.000 voor de jaarrekening als geheel en boven de €
62.500 vanuit het lagere materialiteitsniveau, rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar
onze mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn.
De reikwijdte van onze werkzaamheden met betrekking tot fraude en niet-naleving van wet- en
regelgeving
Overeenkomstig de Nederlandse controlestandaarden zijn wij verantwoordelijk voor het verkrijgen
van een redelijke mate van zekerheid dat de financiële overzichten als geheel geen afwijkingen van
materieel belang bevatten die het gevolg zijn van fraude of fouten. Het niet naleven van wet- en
regelgeving kan leiden tot boetes, rechtszaken of andere gevolgen voor de entiteit die een van
materieel belang zijnde invloed kunnen hebben op de financiële overzichten.
Onze werkzaamheden met betrekking tot fraude
Bij het identificeren en inschatten van de risico's op een afwijking van materieel belang die het
gevolg is van fraude, hebben wij inzicht verworven in Stichting UWOON, met inbegrip van haar
interne beheersing. Wij hebben de frauderisicoanalyse van Stichting UWOON beoordeeld en
management, de met governance belaste personen en anderen binnen Stichting UWOON waaronder
de business controller om inlichtingen verzocht. Wij hebben overwogen of er frauderisicofactoren
zijn geïdentificeerd die een aanwijzing vormen voor risico's op een afwijking van materieel belang die
het gevolg is van fraude.
Op basis van deze werkzaamheden en het in de controlestandaarden veronderstelde risico, hebben
wij de veronderstelde fraude risico’s overwogen met betrekking tot het doorbreken van internebeheersingsmaatregelen door het management, inclusief of er indicaties zijn voor tendentie bij het
management van de entiteit die mogelijk een risico vormt op een afwijking van materieel belang die
het gevolg is van fraude.
Onze controlewerkzaamheden ten aanzien van deze fraude risico’s zijn gericht op een evaluatie van
de opzet en de implementatie van de relevante interne-beheersingsmaatregelen om deze risico’s te
beperken. Wij hebben de volgende gegevensgerichte werkzaamheden uitgevoerd gericht op het
risico van het doorbreken van interne beheersingsmaatregelen door het management:
•
Het toetsen of specifieke journaalboekingen en andere aanpassingen die tijdens het
opstellen van de financiële overzichten zijn aangebracht aanvaardbaar zijn.
•
Het evalueren van de oordeelsvormingen en veronderstellingen van het management bij het
maken van de in de financiële overzichten opgenomen schattingen.
•
Het beoordelen van significante transacties buiten het kader van de normale bedrijfsvoering
van Stichting UWOON.
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De beschreven werkzaamheden zijn gebaseerd op de controlestandaarden en hebben niet tot
voornaamste doel om fraudes te ontdekken.
Onze inschatting van de risico's op een afwijking van materieel belang ten gevolge van fraude hebben
geresulteerd in een kernpunt van de controle. Voor een beschrijving van de door ons verrichte
controlewerkzaamheden en bereikte conclusies ten aanzien de marktconformiteit uitgaven cyclisch
onderhoud verwijzen we naar de sectie ‘De kernpunten van onze controle’.
Onze werkzaamheden met betrekking tot de naleving van wet- en regelgeving
Wij hebben een algemeen inzicht verworven in het wet- en regelgevingskader dat van toepassing is
op Stichting UWOON door inlichtingen in te winnen bij het bestuur, het management en de business
controller, het lezen van notulen en rapporten met de uitkomsten van door de business controller
uitgevoerde (verbijzonderde) interne controlewerkzaamheden.
Voor zover materieel voor de gerelateerde financiële overzichten, hebben wij op basis van onze
risicoanalyse, en ermee rekening houdend dat het effect van niet-naleving van wet- en regelgeving
aanzienlijk varieert, wet en regelgeving overwogen inzake het (vennootschaps)belastingrecht en
regelgeving voor financiële verslaggeving, in het kader van de vereisten voor de jaarrekening bij en
krachtens artikel 35 van de Woningwet aangemerkt als wet- en regelgeving met een directe invloed
op de financiële overzichten.
Wij hebben voldoende en geschikte controle-informatie verkregen omtrent het naleven van de
bepalingen van die wet- en regelgeving die gewoonlijk wordt geacht van directe invloed te zijn op de
financiële overzichten.
Daarnaast is Stichting UWOON onderworpen aan overige wet- en regelgeving waarvan de gevolgen
van niet naleving een van materieel belang zijnde invloed kunnen hebben op de financiële
overzichten, bijvoorbeeld ten gevolge van boetes of rechtszaken.
Ten aanzien van deze wet- en regelgeving die geen direct effect hebben op de vaststelling van de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening, zijn onze werkzaamheden beperkter. Naleving van
wet- en regelgeving kan van fundamenteel belang zijn voor de operationele aspecten van een
entiteit, voor de mogelijkheid van een entiteit om haar activiteiten voort te zetten, dan wel voor het
voorkomen van sancties van materieel belang (bijv. het naleven van de voorwaarden van een
vergunning voor het uitvoeren van een activiteit, of het naleven van regelgeving betreffende het
milieu). Niet-naleving van dergelijke wet- en regelgeving kan daarom van materieel belang zijnde
invloed hebben op de financiële overzichten.
Onze verantwoordelijkheid is beperkt tot het uitvoeren van gespecificeerde controlewerkzaamheden
ter bevordering van het identificeren van niet-naleving van wet- en regelgeving die een invloed van
materieel belang kan hebben op de financiële overzichten. Onze werkzaamheden ter bevordering
van het identificeren van gevallen van niet-naleving van overige wet- en regelgeving die een invloed
van materieel belang kan hebben op de financiële overzichten, zijn beperkt tot (i) het management
en, in voorkomend geval, de met governance belaste personen vragen of de entiteit dergelijke weten regelgeving naleeft; (ii) de eventuele correspondentie met de desbetreffende
vergunningverlenende of regelgevende of toezichthoudende instanties inspecteren. Uiteraard zijn
wij gedurende de controle alert op indicaties van (vermoedens) van niet-naleving van wet- en
regelgeving.
Ten slotte hebben wij een schriftelijke bevestiging verkregen dat alle bekende gevallen van nietnaleving of vermoede niet-naleving van wet- en regelgeving, ons ter kennis zijn gebracht. Vanwege
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de kenmerken van fraude, met name wanneer het gaat om geraffineerde en zorgvuldig opgezette
plannen om de fraude te verhullen, zoals valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties
vast te leggen of het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken en samenspanning, blijft er een
onvermijdbaar risico bestaan dat wij niet alle fraudes detecteren tijdens onze controle.
De kernpunten van onze controle
In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel het
meest belangrijk waren tijdens onze controle van de jaarrekening. De kernpunten van onze controle
hebben wij met de raad van commissarissen gecommuniceerd, maar vormen geen volledige
weergave van alles wat is besproken.
Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het kader
van de jaarrekeningcontrole als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de individuele kernpunten
moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen over deze kernpunten.
Kernpunt 1: de waardering van het vastgoed in exploitatie op basis van de basisversie
Omschrijving
Het vastgoed in exploitatie bedraagt per 31 december 2020 € 1,3 miljard wat neerkomt op 98% van
het balanstotaal van Stichting UWOON. Stichting UWOON past voor het reguliere vastgoed de
basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde toe, zoals toegelicht op pagina
90 tot en met 96 van de jaarrekening. De basisversie is een modelmatige waardebepaling zonder
directe betrokkenheid van een taxateur, waarbij de validatie van het gebruik van het handboek van
voorgaand jaar belangrijk is om te waarborgen dat deze op portefeuilleniveau toepasbaar is gegeven
de specifieke kenmerken van het bezit van Stichting UWOON. Aangezien in de modelmatige aanpak
van de basisversie van het handboek geen directe vergelijking wordt gemaakt met gerealiseerde
transacties, bestaat een risico dat de waardering volgens de basisversie niet leidt tot een acceptabele
waardering van het vastgoed in exploitatie. Dit punt is geïdentificeerd als kernpunt in de controle als
gevolg van de inherent hoge mate van subjectiviteit van assumpties in de bepaling van de
marktwaarde in verhuurde staat, de inschattingen die samenhangen met de toepasbaarheid van de
basisversie en inschattingen die worden gemaakt ten aanzien van de gehanteerde invoerparameters,
in combinatie met de significante omvang van de post.
Controleaanpak
Wij hanteren een gegevensgerichte controleaanpak waarbij tevens kennis is genomen van relevante
interne beheersingsmaatregelen binnen Stichting UWOON. In onze controle hebben wij de door het
management gehanteerde veronderstellingen en waarderingsmethodiek zoals toegelicht in de
jaarrekening op pagina 90 tot en met 96 en 108 getoetst op aanvaardbaarheid. Hierbij hebben wij de
relevante brondata van het vastgoed getoetst, de betrouwbaarheid van het gehanteerde
rekenmodel vastgesteld en de marktconformiteit van de waarderingsuitkomsten (eindwaardering en
ratio’s) geëvalueerd. Ook hebben wij specialisten in vastgoedwaardering ingeschakeld om een
vastgoedportefeuille-analyse uit te voeren. Wij hebben de toepasbaarheid van de basisversie van het
handboek voor het bezit van Stichting UWOON geëvalueerd, alsmede de toelichtingen beoordeeld
zoals opgenomen in de jaarrekening met betrekking tot de waardering van het vastgoed in
exploitatie aan de hand van de van toepassing zijnde rapportagestandaarden.
Observaties
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Uit onze controle blijkt dat de bij de waardering van het vastgoed in exploitatie gehanteerde
veronderstellingen en waarderingsmethodiek aanvaardbaar zijn. Wij hebben tevens vastgesteld dat
de toepassing van de basisversie aanvaardbaar is.
Kernpunt 2: de bepaling en toelichting van de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie
Omschrijving
Op pagina 96, 97 en 108 van de jaarrekening is de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie
toegelicht. De beleidswaarde is een belangrijke parameter voor de bepaling van financiële ratio’s van
Stichting UWOON gebaseerd op de Aw/WSW-normen, en deze vormt daarmee een uitgangspunt
voor de beoordeling van de financiële positie (inclusief de continuïteitsveronderstelling) in de
jaarrekening. De beleidswaarde wordt bepaald door vier uitgangspunten in de marktwaardebepaling
aan te passen naar het feitelijke beleid van Stichting UWOON, waarbij een aantal voorgeschreven
veronderstellingen worden gehanteerd. Bij de bepaling van de beleidswaarde heeft het bestuur een
aantal significante schattingen moeten maken, wat significante effecten heeft op de waardering en
daaruit voortvloeiende financiële ratio’s. Derhalve hebben wij de beleidswaarde in exploitatie als
kernpunt in onze controle aangemerkt.
Controleaanpak
Wij hanteren een gegevensgerichte controleaanpak. In onze controle hebben wij de door het bestuur
gehanteerde veronderstellingen zoals toegelicht in de jaarrekening op de pagina 96, 97 en 108
getoetst op aanvaardbaarheid. Hierbij hebben wij:
•
de betrouwbaarheid van het gehanteerde rekenmodel vastgesteld door middel van
beoordeling van de certificering van het rekenpakket;
•
de juiste verwerking van de stappen in de berekening van de beleidswaarde op basis van het
Handboek modelmatig waarderen marktwaarde vastgesteld.
Wij hebben de betrouwbaarheid van de inschatting van de uitgangspunten zoals de streefhuur,
onderhoud- en beheernorm gecontroleerd, waarbij wij de belangrijkste uitgangspunten en
veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de begroting van deze posten hebben getoetst. Ten
slotte hebben wij de toelichtingen beoordeeld zoals opgenomen in de jaarrekening met betrekking
tot de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie aan de hand van de van toepassing zijnde
rapportagestandaarden.
Observatie
Uit onze controle blijkt dat de bij de bepaling van de beleidswaarde gehanteerde veronderstellingen
en waarderingsmethodiek aanvaardbaar zijn.
Kernpunt 3: Marktconformiteit uitgaven cyclisch onderhoud

Omschrijving
De lasten voor cyclisch onderhoud bedragen over 2020 € 17,7 miljoen (€ 12,5 miljoen planmatig
onderhoud en € 5,2 miljoen SVB maatregelen). Tijdens onze controle hebben wij meerdere signalen
van mogelijke onregelmatigheden verkregen met betrekking tot het cyclisch onderhoud. Naar
aanleiding van deze signalen hebben wij de marktconformiteit van de uitgaven cyclisch onderhoud
als kernpunt in onze controle aangemerkt.
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Controleaanpak
Wij hebben onder andere de volgende werkzaamheden verricht:
•
Wij hebben de uitkomsten beoordeeld van uitgevoerde externe onderzoeken naar de
marktconformiteit van de uitgaven cyclisch onderhoud.
•
Wij hebben gegevensgerichte detailwerkzaamheden uitgevoerd op de marktconformiteit van
de in de jaarrekening verantwoorde lasten cyclisch onderhoud, waaronder het beoordelen van door
Stichting UWOON uitgevoerde aanbestedingen en uitkomsten van toetsing van door Stichting
UWOON ingezette kostendeskundigen.

Observatie
Op basis van de door ons uitgevoerde werkzaamheden zijn geen onregelmatigheden gebleken en zijn
geen indicaties verkregen dat de lasten voor cyclisch onderhoud niet marktconform zijn. Dit is in lijn
met de toelichting die is opgenomen op pagina 41 van het bestuursverslag.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling
WNT, niet gecontroleerd.
Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding
door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende
topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting
juist en volledig is.
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie,
die bestaat uit:
•

Bestuursverslag inclusief het volkshuisvestelijk verslag.

•

Overige gegevens

•

Bijlage

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
•

Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat

•

Alle informatie bevat die op grond van artikel 36 en 36a van de Woningwet is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in rubriek A van het
accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij artikel 17 van de Regeling toegelaten
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instellingen volkshuisvesting 2015 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben
niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met artikel 36 en 36a van de
Woningwet.
Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde vereisten
Benoeming
Wij zijn door de raad van commissarissen benoemd als accountant van Stichting UWOON vanaf de
controle van het boekjaar 2012 en zijn sinds dat boekjaar tot nu toe de externe accountant.
Geen verboden diensten
Wij hebben geen verboden diensten als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Europese verordening
betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties
van openbaar belang geleverd.
Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de vereisten voor de jaarrekening bij en krachtens artikel 35 van de
Woningwet en de WNT.
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de
jaarrekening moet het bestuur afwegen of de toegelaten instelling in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd artikel 35 van de Woningwet
moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het
bestuur het voornemen heeft om de toegelaten instelling te liquideren of de activiteiten te
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen
en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de toegelaten instelling haar
activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de toegelaten instelling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
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beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, de Regeling Controleprotocol WNT 2020, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
•
Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing.
•
Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de toegelaten instelling.
•
Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
•
Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
toegelaten instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring
te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een toegelaten instelling haar
continuïteit niet langer kan handhaven.
•
Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen.
•
Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties
en gebeurtenissen.
Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

In dit kader geven wij ook een verklaring aan het auditcomité op grond van artikel 11 van de
Europese verordening betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële
overzichten van organisaties van openbaar belang. De in die aanvullende verklaring verstrekte
informatie is consistent met ons oordeel in deze controleverklaring.
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Wij bevestigen aan de raad van commissarissen dat wij de relevante ethische voorschriften over
onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad over alle relaties en andere
zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband
houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen..
Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op basis van alle zaken die wij met
de raad van commissarissen hebben besproken. Wij beschrijven deze kernpunten in onze
controleverklaring, tenzij dit is verboden door wet- of regelgeving of in buitengewoon zeldzame
omstandigheden wanneer het niet vermelden in het belang van het maatschappelijk verkeer is.
Eindhoven, 16 juli 2021
Deloitte Accountants B.V.

Was getekend : drs. M.P. Robijns RA
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BIJLAGE
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Bijlage 1:
Woningvoorraad per ultimo 2020 naar gemeente/huurklasse
DAEB

huurklasse

goedkoop
<= €
432,51

betaalbaar
€ 432,51 <>= €
663,40

niet-DAEB

duur tot ht-grens
€ 663,40 <>= €
737,14

duur > htgrens

duur > htgrens

> € 737,14

> € 737,14

totaal

Gemeente
Elburg

265

1204

359

60

9

1897

0

2

42

7

1

52

Ermelo

371

1694

404

49

72

2590

Harderwijk

477

3034

575

94

10

4190

1113
12,8%

5934
68,0%

1380
15,8%

210
2,4%

92
1,1%

8729

Oldebroek

totaal
%
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Woningvoorraad per ultimo 2020 naar woningtype/huurklasse

nietDAEB

DAEB

huurklasse

Woningtype
Benedenwoning
Bovenwoning
Eengezinswoning
Eengezinswoning met slaapkamer
en badkamer op bg
Etagewoning met lift
Etagewoning zonder lift
Chalet
Kamer
Totaal

duur tot htduur >
goedkoop
betaalbaar
grens
ht-grens
<= €
€ 432,51 <>= € 663,40 <>=
>€
432,51
€ 663,40
€ 737,14
737,14

duur >
ht-grens totaal
>€
737,14

241
36
264

494
76
3147

84
4
1034

6
0
176

5
0
61

830
116
4682

100
170
261
15
26

608
1186
423
0
0

81
162
15
0
0

4
21
3
0
0

0
26
0
0
0

793
1565
702
15
26

1113

5934

1380

210

92

8729
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Woningvoorraad per ultimo 2020 naar woningtype/huurklasse, per gemeente
huurklasse
Gemeente Elburg Oldebroek
Woningtype
Benedenwoning
Bovenwoning
Eengezinswoning
Eengezinswoning met slaapkamer en badkamer op bg
Etagewoning met lift
Etagewoning zonder lift
Chalet
Kamer

32
21
152
25
8
25
0
2

Totaal
huurklasse

265

Gemeente Elburg
Woningtype
Benedenwoning
Bovenwoning
Eengezinswoning
Eengezinswoning met slaapkamer en badkamer op de begane
grond
Etagewoning met lift
Etagewoning zonder lift
Chalet
Kamer
Totaal

goedkoop
<= € 432,51
Ermelo

0
0
0
0
0
0
0
0
0
betaalbaar
€ 432,51 <>= € 663,40

Oldebroek

Ermelo

Harderwijk
121
14
63
54
9
101
0
9

88
1
49
21
153
135
15
15

371

477

Harderwijk

58
2
775

0
0
0

152
38
1071

284
36
1302

209
148
12
0
0

0
2
0
0
0

136
192
105
0
0

263
844
306
0
0

1204

2

1694

3035
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Woningvoorraad per ultimo 2020 naar woningtype/huurklasse, per gemeente
huurklasse

Gemeente Elburg
Woningtype
Benedenwoning
Bovenwoning
Eengezinswoning
Eengezinswoning met slaapkamer en badkamer op de begane
grond
Etagewoning met lift
Etagewoning zonder lift
Chalet
Kamer
Totaal

duur tot ht-grens
€ 663,40 <>= € 737,14
Oldebroek

Ermelo

Harderwijk

2
0
302

4
0
26

35
0
305

43
4
401

26
29
0
0
0

0
12
0
0
0

8
45
13
0
0

47
78
2
0
0

359

42

406

575

Woningvoorraad per ultimo 2020 naar woningtype/huurklasse, per gemeente
huurklasse

duur > ht-grens
> € 737,14
Oldebroek
Ermelo

Gemeente Elburg
Woningtype
Benedenwoning
Bovenwoning
Eengezinswoning
Eengezinswoning met slaapkamer en badkamer op de begane grond
Etagewoning met lift
Etagewoning zonder lift
Chalet
Kamer

0
0
60
1
8
0
0
0

0
0
4
0
4
0
0
0

7
0
88
0
22
2
0
0

4
0
84
3
11
1
0
0

Totaal

69

8

119

103

- 147 -

Harderwijk

huurklasse

totaal

Gemeente Elburg

Oldebroek

Ermelo

Harderwijk

totaal

Woningtype
Benedenwoning

92

4

315

419

830

Bovenwoning

23

0

52

41

116

1289

30

1527

1836

4682

261

0

198

334

793

193

18

268

1086

1565

37

0

221

444

702

Chalet

0

0

0

15

15

Kamer

2

0

9

15

26

Totaal

1897

52

2590

4190

8729

Eengezinswoning
Eengezinswoning met slaapkamer en
badkamer op de begane grond
Etagewoning met lift
Etagewoning zonder lift
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Tabel HFDST 3.1

aantal

gem. huidige huur
(€)

gem. streef-huur
(€)

gem. max.
redelijke
huur

huidige huur
in % max.
gem. WWS- redelijke
punten
huur

streefhuur in
% max.
redelijke
huur

Benedenwoning

830 527

552

752

144

70%

96%

Bovenwoning

116 494

530

746

143

66%

93%

4682 605

656

960

182

63%

92%

793 546

582

841

160

65%

94%

1565 567

587

778

149

73%

97%

702 484

509

719

138

67%

95%

15 416

432

-

-

8703 574

613

873

166

66%

70%

Eengezinswoning
Eengezinswoning, slaap- en badkamer op bg
Etagewoning met lift
Etagewoning zonder lift
Chalet
Gemiddelde zelfstandige woongelegenheden
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