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VOORWOORD  

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van Wonen Noordwest Friesland (Wonen NWF) met daarin 

opgenomen het volkshuisvestingsverslag en de jaarrekening. Met dit jaarverslag willen wij alle 

belanghouders van Wonen NWF inzicht geven in de geleverde prestaties en ons verantwoorden over 

het gevoerde beleid. Ook nemen wij u graag mee in de wereld achter onze zichtbare activiteiten. 

In meerdere opzichten was het een bijzonder jaar. Een jaar van kennismaking met een nieuwe 

organisatie en een nieuwe omgeving. Een jaar vol uitdagingen vanwege een pandemie die de hele 

wereld in zijn greep heeft. Een jaar waarin veel mensen persoonlijk zijn geraakt door het virus en 

angst en onzekerheid ons bezig houdt. Een jaar van mondkapjes, 1,5 meter en teststraten.  

Maar ook een jaar waarin verbinding leggen en houden met elkaar, onze klanten en onze partners een 

nieuwe (digitale) dimensie kreeg. Een jaar waarin we naar elkaar omkeken en voor elkaar zorgden.  

Ik sluit dit jaar af met woorden van dank aan alle partners, de RvC en mijn collega's die zich dagelijks 

met veel plezier en passie hebben ingezet voor onze klanten. Zeker in een jaar waarin niets 

vanzelfsprekend was. Ondanks dat het niet altijd makkelijk was, maakten we met flexibiliteit, 

enthousiasme en creativiteit het verschil voor onze klanten. 

Dank voor dit jaar. Voor 2021 hoop ik op meer ruimte voor fysieke ontmoetingen, mooie gesprekken 

en verbinding! 

Heeft u vragen of opmerkingen over dit verslag dan kunt u contact opnemen via info@wonennwf.nl. 

Een digitale versie van het jaarverslag vindt u op www.wonennwf.nl. 

Martine Huizinga 

April 2021 

Sint Annaparochie 
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BESTUURSVERSLAG INCLUSIEF VOLKSHUISVESTINGSVERSLAG 

Hoofdstuk 1 Waar staan we voor?  

Missie 
Met het formuleren van onze missie laat Wonen Noordwest Friesland zien waar we voor staan. De 

missie geeft aan wat we willen betekenen voor onze klanten en voor de regio Noordwest Friesland. 

Wonen NWF is een transparante en klantgerichte corporatie, die op actieve en innovatieve wijze 

invulling geeft aan haar volkshuisvestingstaken; goede en betaalbare woningen in een prettige woon- 

en leefomgeving. 

Visie 
Vanuit deze missie, de basis van ons handelen, volgt onze visie. De visie geeft aan wat wij willen dat 

er in de toekomst gaat gebeuren. Wat wij willen bereiken in de wereld van morgen. 

Primair zorgt Wonen NWF voor goede, betaalbare en energiezuinige woningen, passend voor de 

doelgroepen van ons beleid. Wij luisteren naar onze huurders en stakeholders en betrekken hen bij 

het beleid. Wij stellen ons dienstbaar op en willen transparant zijn in ons doen en laten. Op 

professionele en innovatieve wijze willen wij deze primaire taken vervullen. 

Kernwaarden 
Alle medewerkers van Wonen NWF hanteren in de omgang met klanten, ketenpartners en elkaar de 

volgende kernwaarden: 

- Dienstbaarheid 

- Efficiënt 

- Gedreven 

- Betrokken 

Doelgroepen 
De primaire doelgroep van Wonen NWF wordt gevormd door mensen met een laag inkomen en 

mensen die om andere redenen moeilijk passende huisvesting kunnen vinden (zoals statushouders en 

arbeidsmigranten). De afbakening van de doelgroep(en) van corporaties in de Woningwet is hierbij 

leidend.  

Hierbinnen heeft Wonen NWF speciale aandacht voor mensen met bijzondere woonbehoeften, zoals 

ouderen en mensen die met hulp, begeleiding en/of zorg in principe zelfstandig kunnen wonen. Bij het 

huisvesten van deze doelgroepen wordt samengewerkt met instellingen die professionele hulp, 

begeleiding en/of zorg garanderen. 

Ondernemingsplan 
In het ondernemingsplan ‘Ticht by Hûs’ (2016-2020) staan de belangrijkste keuzes en uitgangspunten 

benoemd. Dit ondernemingsplan legt de focus op de volgende vijf zaken: 

- Betaalbare huren; 

- Energiezuinige woningen; 

- Huurdersparticipatie en klanttevredenheid; 

- Een woningbezit klaar voor de toekomst; 

- Inspelen op de krimp van het aantal huishoudens. 

Het volgende hoofdstuk gaat verder in op deze vijf doelstellingen. In 2021 zullen we samen met onze 

klanten, onze partners en onze medewerkers werken aan een (ver)nieuw(d) ondernemingsplan. 
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Hoofdstuk 2 Waar gaan we voor? 

2.1 Betaalbare huren 
Betaalbaarheid van huurwoningen voor de lagere-inkomensgroepen is voor Wonen NWF een 

belangrijke prioriteit. Dit komt tot uiting in ons huurprijsbeleid:  

- Minimaal 70% van de huurprijzen blijft onder de onderste aftoppingsgrens voor de 

huurtoeslag (€619 in 2020).

- Minimaal 90% van de huurprijzen blijft onder de bovenste aftoppingsgrens (€663 in 2020).  

Eind 2020 lag de huurprijs bij 90,6% van de woningen beneden de onderste aftoppingsgrens en bij 

96% beneden de bovenste aftoppingsgrens. Zie voor de woningvoorraad per huurprijsklasse ook 

pagina 18. 

Zowel in de gemeente Waadhoeke als in de gemeente Noardeast-Fryslân is in de prestatieafspraken 

2020 opgenomen dat alle partijen samenwerken aan het ontwikkelen van een instrumentenkoffer 

betaalbaarheid. Betaalbaarheid is voor onze huurders veel breder dan alleen de huurprijzen, maar 

gaat ook over energielasten, zorgkosten en gemeentelijke lasten en voorzieningen. De 

instrumentenkoffer bestaat uit een integrale samenwerking op het gebied van:  

• Voorkomen (door voorlichting en bijvoorbeeld inzet Voorzieningenwijzer) 

• Signaleren (tijdig en integraal vroegsignalering achterstanden) 

• Oplossen (door integraal maatwerk vorm te geven met alle partijen)  

In Noardeast-Fryslân is in het kader van ‘Voorkomen’ begin 2020 de pilot Voorzieningenwijzer 

afgerond. De gemiddelde besparing voor de deelnemers bedroeg ongeveer € 600. Vanaf 2021 wordt 

de Voorzieningenwijzer structureel ingezet in Noardeast-Fryslân. In Waadhoeke is door ons in 2020 

voorlichting gegeven over de pilot Voorzieningenwijzer. Maar door gebrek aan capaciteit en andere 

prioriteiten bij de gemeente heeft dit nog niet geleid tot afspraken over de inzet van de 

Voorzieningenwijzer.  

In het kader van ‘vroegsignalering’ zijn in beide gemeenten in 2020 nog geen gesprekken gevoerd om 

werkafspraken te maken. De afspraken hierover moeten voor 1 juli 2021 zijn vastgelegd.  

Het onderdeel ‘Oplossen’ moet nog nader met de gemeenten worden uitgewerkt. 

In het kader van betaalbare woonlasten heeft Wonen NWF in 2020 verder gewerkt 

aan het beperken van de energielasten van de huurders door het programma met 

isolatiemaatregelen, het aanbrengen van zonnepanelen en gasloze nieuwbouw. Zo 

zijn er in 2020 299 woningen voorzien van zonnepanelen (zie verder het hoofdstuk 

over Energiezuinige woningen).  

Huurverhoging 2020 
De huursom mocht in 2020 maximaal stijgen met 2,6% (de inflatie over 2019).  

We hebben ervoor gekozen binnen de wettelijke grenzen de huurverhoging afhankelijk te laten zijn 

van de afstand tot de streefhuur, hoe groter de afstand, hoe hoger het percentage en andersom.  
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De huurverhoging per 1 juli 2020 was als volgt opgebouwd: 

Huidige huurprijs  Aantal 

woningen  

Huuraanpassing per 1 juli 

Boven de streefhuur 23 Verlagen naar (nieuwe) streefhuur 

Sloopnominatie gecommuniceerd 51 0% 

Huurprijs <€25 onder de streefhuur 2237 1,3% 

Huurprijs €25-50 onder de streefhuur 458 4% 

Huurprijs >€50 onder de streefhuur 855 5,1% 

Inkomensafhankelijke verhoging 

(afgetopt naar streefhuur) 

155 6,1% 

De huursomstijging (alleen de huuraanpassing per 1 juli 2020) van Wonen NWF bedroeg 2,47%. 

In september 2020 is daarnaast nog een afzonderlijk besluit genomen over de woningen waar 

zonnepanelen waren geplaatst. Deze woningen kregen per 1 juli 2020 (naast de extra servicekosten) 

nog een extra huurverhoging door de ophoging van het aantal WWS-punten. Deze verhoging is in 

september met terugwerkende kracht tot 1 juli 2020 beperkt tot het inflatiepercentage van 2,6% 

(tenzij de huurprijs al meer dan €40 onder de streefhuur lag). 

Huurbezwaren 
Er zijn 30 bezwaarschriften ontvangen. Er zijn 16 bezwaarschriften gehonoreerd en daarbij is de 

huurverhoging aangepast. Zes van deze 16 bezwaarschriften waren op basis van het Sociaal 

Huurakkoord. Daarbij is de huurprijs verlaagd naar onder de liberalisatiegrens of is de huurprijs 

bevroren.  

De overige bezwaarschriften zijn, na contact met de huurder, afgehandeld. Er zijn geen 

bezwaarschriften doorgestuurd naar de huurcommissie. 

Huurincasso 
Wanneer er een huurachterstand ontstaat, probeert Wonen NWF altijd eerst persoonlijk contact te 

leggen met de huurder. Zo kunnen we de oorzaak achterhalen en hulp en maatwerk bieden. Door dit 

intensieve persoonlijke contact en maatwerk zijn de huurachterstanden in 2020 verder gedaald, dit 

ondanks de coronacrisis. Daarnaast zijn er in 2020 geen ontruimingen geweest. Het aantal opdrachten 

naar de deurwaarder is in 2020 is vergelijking met 2019 sterk gedaald.   

2020 2019 2018 2017 2016 

Aantal opdrachten naar deurwaarder 24 40 31 51 85 

Aantal ontruimingen                    0 2 2  5  8 

% huurachterstanden huurders* 0,34% 0,42% 0,44% 0,52% 0,88% 

* Het totaal aan huurachterstanden betreft de zittende huurders (deurwaarderszaken + overige achterstanden, exclusief WSNP 

en minnelijk traject) als % van de totale huursom. 

Voorkomen van huurachterstanden en huisuitzettingen 
Wonen NWF werkt zeer actief aan het voorkomen van huurachterstanden en huisuitzettingen. Het 

ontwikkelen van de eerder genoemde instrumentenkoffer en het bieden van maatwerk dragen hier 

ook aan bij. Dit doen we samen met de beide gemeenten, collega corporaties en De Bewonersraad. 

Daarnaast biedt staat de woonlastencalculator op de website van FrieslandHuurt aan 

woningzoekenden inzicht in de toekomstige woonlasten van een woning. Dit instrument wordt ook 

gebruikt bij de herstructureringsgesprekken met huurders en woningzoekenden.  
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Afboekingen 
In 2020 is een bedrag van € 37.200 (2019: € 44.200) afgeboekt aan oninbare huur. Aan 

deurwaarderskosten werd € 7.800 (2019: € 8.700) betaald. De afgeboekte schadebedragen 

bedroegen € 10.600 (2019: € 10.900). Voor oninbare vorderingen op  huurdebiteuren wordt jaarlijks 

een voorziening getroffen. De voorziening ultimo 2020 is gelijk aan de voorziening ultimo 2019. 

Leegstand 
De gemiddelde leegstand van de huurwoningen is in de loop van 2020 iets gestegen door de 

coronacrisis. De procedures zijn aangepast om ervoor te zorgen dat, bijvoorbeeld bij overname, zo 

min mogelijk contacten plaatsvonden. Gemiddeld stonden de woningen over geheel 2020 na mutatie 

14,4 dagen leeg. De technische leegstand was gemiddeld 9,9 dagen (norm was maximaal 10 dagen).  

De verhuurleegstand was gemiddeld 4,5 dag (norm was maximaal 10 dagen). 

2.2 Energiezuinige woningen 

Duurzaamheid 
Wonen NWF heeft zich op het gebied van duurzaamheid als doel gesteld om in 2021 gemiddeld 

energielabel B (<1,4 EI) te behalen, gemiddeld label A in 2030 en op lange termijn (2050) alle 

woningen CO2-neutraal te maken. De gemiddelde energie index is 1,38. Daarmee is gemiddeld 

energielabel B voor de woningvoorraad in 2020 gerealiseerd, een jaar eerder dan gepland. In totaal 

heeft 84% van alle woningen de energiezuinige labels A, B en C. Dat is goed voor het milieu en voor 

onze huurders.  

Energetische maatregelen 
Wonen NWF voert verschillende maatregelen uit die zorgen voor een betere energieprestatie van de 

woning. Het beleid is hierbij vooral gericht op isolatie van de schil van de woningen (dak, gevels en 

begane grond vloer) en het plaatsen van hoog rendement cv-ketels. De maatregelen zijn uitgevoerd 

op verzoek van de huurder, in combinatie met renovatie bij mutatie of in combinatie met een 

buitenrenovatie. In 2020 zijn er geen projectmatige isolatiewerkzaamheden uitgevoerd. 
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Omschrijving energetische maatregelen Aantal woningen

Aanleg cv-installaties met HR cv-ketel  11 

Plaatsen zonneboiler  2 

Isoleren van de begane grondvloer   17 

Isoleren van het dak   7 

Isoleren van de gevels   26 

Aanleg van mechanische ventilatie   33 

Project aanbrengen zonnepanelen  

In 2020 is Wonen NWF verder gegaan met het plaatsen van zonnepanelen. In 

2019 zijn we hiermee gestart bij renovatieprojecten en op projectmatige basis. De 

huurders in complexen met de slechtere energielabels krijgen als eerste 

zonnepanelen aangeboden. Hiermee wil Wonen NWF de woonlasten van deze 

huurders verlagen en een bijdrage leveren aan de CO2 besparing. De huurder 

betaalt hiervoor een geringe bijdrage in de servicekosten.  

Het doel was om 300 woningen te voorzien van zonnepanelen. Dit is inclusief 36 

adressen uit de overloop van 2019. In totaal hebben we 299 adressen voorzien 

van zonnepanelen. 

Interne duurzaamheid 
In 2019 heeft Wonen NWF een werkgroep ‘interne duurzaamheid’ geformeerd. Begin 2020 is deze 

werkgroep een aantal keer bijeen geweest. Op de parkeerplaats naast het kantoor zijn twee laadpalen 

geplaatst, elk voorzien van twee oplaadpunten. Hiermee kunnen elektrische voertuigen worden 

opgeladen. Daarnaast zijn er duurzame ledlampen aangebracht en zijn naast milieuvriendelijke 

kartonnen bekers ook stenen mokken in gebruik genomen. Vanaf de lockdownperiode zijn er geen 

concrete acties meer georganiseerd. De werkgroep zal in 2021 weer worden opgestart.  

Externe duurzaamheid 
De vereniging Friese woningcorporaties VFW heeft een aanjager duurzaamheid in dienst. Deze 

aanjager is aangetrokken om de verduurzaming is Friesland te versnellen door onder anderen 

kennisdeling en samenwerking. Eind 2020 is hiervoor een werkgroep samengesteld die bestaat uit 

leden vanuit iedere aangesloten Friese corporatie. De werkgroep doet onderzoek naar mogelijkheden 

voor de praktische verduurzaming van de woningvoorraad van de corporaties. Daarbij wordt gebruik 

gemaakt van reeds opgedane ervaringen in de verduurzaming.  

Daarnaast is Wonen NWF op het gebied van duurzaamheid actief betrokken bij diverse werkgroepen 

in de gemeenten en de provincie. Zoals de RES (regionale energiestrategie op provinciaal niveau) en 

de ontwikkeling van de warmtetransitievisie door beide gemeenten.   

2.3 Participatie en klanttevredenheid 

Samenwerking met De Bewonersraad 
Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland is sinds 2005 de belangenbehartiger van de huurders 

van Wonen NWF. Ruim 50 procent van de huurders is lid van De Bewonersraad. In 2020 is regelmatig 

overleg gevoerd, zowel op ambtelijk niveau (bouwprojecten, voorgenomen beleid) als bestuurlijk 

niveau (bod, prestatieafspraken, beleidswijzigingen). Belangrijkste aandachtspunt in 2020 was de 

coronacrisis en de gevolgen daarvan voor huurders. Er is afgesproken maatwerk toe te passen en 

waar nodig te zoeken naar oplossingen samen met de huurders.  
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Daarnaast is in 2020 gesproken over verschillende onderwerpen, waaronder de woonvisie van beide 

gemeenten, de nieuwe portefeuillestrategie van Wonen NWF, de AVG overeenkomsten bij projecten, 

de voortgang van de prestatieafspraken, de inzet van financiële middelen voor leefbaarheidsprojecten 

en de opgave/middelen discussie.  

Samenwerking met gemeenten 
In 2020 is de nieuwe portefeuillestrategie 2020-2030 van Wonen NWF besproken met beide 

gemeenten. Daarnaast is in 2020 in het kader van de Woningwet een bod uitgebracht aan de 

gemeenten Waadhoeke en Noardeast-Fryslân. De Bewonersraad heeft dat bod ook ontvangen. 

Vervolgens zijn er prestatieafspraken gemaakt voor het jaar 2021 met gemeenten en de 

huurdersorganisatie. De volledige prestatieafspraken 2021 Waadhoeke en Noardeast-Fryslân zijn terug 

te vinden op de website van Wonen NWF. De voortgang en realisatie van de afspraken worden 

periodiek besproken in ambtelijk en bestuurlijk overleg. Ook op projectniveau vindt overleg plaats. 

Daarnaast onderhouden de gebiedsregisseurs contact met de verenigingen van Dorpsbelangen en de 

dorpencoördinatoren van de gemeenten. 

De samenwerking met beide gemeenten is positief. We weten elkaar goed te vinden. De gemeente 

Waadhoeke heeft wel aangegeven dat door de veelheid van werkzaamheden minder capaciteit 

vrijgemaakt kon worden voor projecten in het sociaal domein. In Noardeast-Fryslân speelt dit minder 

maar ook hier liepen projecten die spelen op het sociaal domein, vertraging op. 

(Huurders)participatie 
Algemeen 
Huurders worden op diverse manieren betrokken bij het beheer en beleid van Wonen NWF. 

Belangrijke gesprekspartners hierbij zijn De Bewonersraad en de verenigingen voor Dorpsbelangen. 

Met deze organisaties worden met grote regelmaat plannen besproken over de regio of een dorp. 

Uitgangspunt bij huurdersparticipatie is een ‘mindset’ waarbij het voor alle medewerkers gewoon is 

om bij alle werkzaamheden zo hoog mogelijk op de participatieladder te gaan staan en huurders 

zoveel mogelijk te laten participeren. Door huurders meer zeggenschap te geven, hoopt Wonen NWF 

op sterker beleid maar vooral op (meer) draagvlak voor beslissingen en een positieve invloed op de 

huurderstevredenheid.  

Huurdersparticipatie bij projecten 
Huurders worden individueel betrokken bij zaken die hun woning, straat of buurt betreffen. Dat kan 

gaan over een renovatieplan, een (sloop) nieuwbouwproject, woningverbetering of een plan voor 

aanpak van de directe woonomgeving. In 2020 zijn hiervoor in diverse dorpen bijeenkomsten geweest 

waarbij de inspraak en invloed van de huurders centraal stond. Meer hierover kunt u vinden in het 

hoofdstuk ‘Een woningbezit klaar voor de toekomst’. 

Kwaliteit van de dienstverlening 
De tevredenheid van woningzoekenden en huurders betreft niet alleen een goede 

betaalbare woning en voldoende keuzeruimte, maar ook de wijze waarop de 

dienstverlening tot stand komt. De kwaliteit van dienstverlening van Wonen NWF wordt 

continu gemeten 

Meten van klanttevredenheid 

Wonen NWF onderzoekt ieder jaar de klanttevredenheid. Dit doen we voor een aantal 

bedrijfsprocessen aan de hand van een enquête. In 2020 werd gestreefd naar een 

gemiddelde beoordeling van een 8. Op het onderdeel ‘nieuwe huurders’ scoorde Wonen NWF in 2020 

een 8,4. ‘Vertrokken huurders’ gaven Wonen NWF een 7,6 en bij ‘Reparatieverzoeken’ was de score 
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een 8.1. De resultaten van deze onderzoeken zijn met de medewerkers besproken en kleine 

verbeteringen zijn direct doorgevoerd. Op basis van ons eigen onderzoek kunnen we concluderen dat 

we door de huurders goed beoordeeld worden met gemiddeld een 8. De respons op de eigen 

enquêtes is echter laag. We vinden het belangrijk contact te hebben met onze huurders en een 

representatief beeld te krijgen van de beleving van onze huurders. In 2021 evalueren we onze 

methode van klanttevredenheidsmeting en stellen deze waar nodig bij.  

Aedes Benchmark   

Naast ons eigen onderzoek nemen we ook deel aan de Aedes Benchmark. Dit onderzoek wordt 

uitgevoerd door een gecertificeerd onderzoeksbureau en geeft een beeld van de prestaties van elke 

corporatie en van de gehele sector. De volgende onderdelen worden gemeten: Nieuwe huurders, 

Vertrokken huurders, Reparatieverzoeken, Planmatig onderhoud, Onderhoud & Verbetering. Huurders 

wordt gevraagd om een enquête in te vullen. Ook wordt een klein aantal huurders telefonisch 

benaderd.  

Op het onderdeel nieuwe huurders scoorde Wonen NWF een 8,2. Vertrokken huurders gaven Wonen 

NWF een 8,1 en bij reparatieverzoeken scoorde Wonen NWF een 7,4. Gemiddeld geven onze huurders 

de dienstverlening van onze corporatie een mooie 7,9. Dit cijfer ligt hoger dan het gemiddelde 

huurdersoordeel van een 7,6 van alle corporaties uit het onderzoek. Op financieel gebied scoorde 

Wonen NWF in 2020 een A op het prestatiegebied bedrijfslasten. Dit houdt in dat Wonen NWF bij de 

1/3 groep corporaties hoort met de laagste ‘geharmoniseerde beïnvloedbare netto bedrijfslasten’. 

Wonen NWF realiseerde een bedrag van € 729 (2019: € 617) per woning (in vergelijking met € 828,- 

(2019: € 785,-) gemiddeld in de sector). De stijging van de lasten bij Wonen NWF werd vooral 

veroorzaakt door wijzigingen in de manier van toerekenen en in mindere mate door een absolute 

stijging van de lasten. 

Tevreden huurders 

Op basis van de verschillende onderzoeken kunnen we concluderen dat de huurders van Wonen NWF 

tevreden zijn over de dienstverlening van de corporatie.  Hier zijn we trots op. Om deze tevredenheid 

te behouden en te verbeteren, evalueren wij in 2021 onze eigen methode om de klanttevredenheid te 

meten en wordt deze op onderdelen bijgesteld.   
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Wonen NWF werkt aan het verbeteren van de klanttevredenheid. Een belangrijk onderdeel is daarbij 

een goede bereikbaarheid. Wonen NWF is bereikbaar via diverse communicatiekanalen, waaronder 

internet, telefonisch contact of een persoonlijk gesprek.   

Website en Woningzoekendenportaal  

De website van Wonen NWF is hét visitekaartje van de organisatie. De centrale poort om informatie te 

krijgen en halen. Het doel van de website is voornamelijk het informeren van huurders en 

stakeholders.  

Alle woningen van Wonen NWF worden aangeboden via FrieslandHuurt. In dit 

woningzoekendenportaal bieden corporaties Accolade, Elkien en Wonen NWF   

de beschikbare woningen aan. Elke woningzoekende kan binnen dit portaal een zoekprofiel instellen 

om dagelijks per mail van het passend aanbod op de hoogte te worden gesteld.  

Huurdersportaal  
Het huurdersportaal is beschikbaar via onze website. Via dit portaal kunnen onze huurders zelf online 

veel regelen, zoals het indienen van reparatieverzoeken en het activeren van een automatische 

incasso. Ook kunnen zij informatie inzien, zoals hun eigen gegevens, een overzicht van de eigen 

betalingen en/of betalingsregelingen en informatie over comfortverbeteringen. Het aantal functies van 

het huurdersportaal wordt de komende jaren verder uitgebreid. Het aantal huurders dat gebruik 

maakt van het portaal, stijgt gestaag. Regelmatig wordt het portaal gepromoot.  

Sociale Media 
Wonen NWF is actief op Facebook, Twitter en LinkedIn. Via deze kanalen wordt in ieder geval het 

nieuws van Wonen NWF verspreid. Daarnaast wordt er geprobeerd om door middel van bepaalde 

berichten interactie met de bezoekers te krijgen. Ook lokaal nieuws dat een link heeft met Wonen 

NWF en leefbaarheid, komt aan bod.  

Nieuwsbrieven  
Wonen NWF verspreidt driemaal per jaar de Koers 

Noordwest. Dit is een informatiemagazine voor 

huurders, stakeholders en overige belangstellenden.  

Klachten 

Interne klachtenprocedure 
Wonen NWF werkt dagelijks aan betaalbaar wonen en een fijne leefomgeving. Toch kan het 
voorkomen dat een huurder of woningzoekende een klacht heeft over de dienstverlening. Daarvoor 
heeft Wonen NWF een klachtenprocedure. Belangrijk in de procedure is dat samen met de huurder of 
woningzoekende wordt gezocht naar een oplossing. In 2020 zijn 12 klachten bij Wonen NWF 
geregistreerd. De huurders of woningzoekenden, waarvan de klacht niet naar tevredenheid is 
afgehandeld, zijn doorverwezen naar de provinciale klachtencommissie.  

Provinciale klachtencommissie 
Indien een klacht niet tot tevredenheid van de huurder of de woningzoekende is afgehandeld door 

Wonen NWF, kan de huurder vanaf 1 januari 2019 terecht bij de Provinciale Klachtencommissie 

Sociale Huursector Fryslân. Deze commissie werkt voor bijna alle Friese corporaties. Hiermee is een 

einde gekomen aan de externe klachtenadviescommissie die voor Wonen NWF, in samenwerking met 

De Bouwvereniging in Harlingen, de klachten van huurders en woningzoekenden behandelde. 



13 

Twee leden van deze commissie zijn benoemd op voordracht van de corporaties en twee leden op 

voordracht van de huurdersorganisaties. Deze vier leden hebben vervolgens een keus gemaakt uit een 

voorzitter, waarmee het totaal aantal leden op vijf uitkomt.   

Naam   Functie  Op voordracht van  

Drs. T.R. Piersma   Voorzitter commissieleden 

Mr. H.D. Postma Secretaris corporaties 

Mevr. B.M. Holwerda  Vicevoorzitter  corporaties 

Dhr. R.J. Boersma Lid huurdersorganisaties 

Dhr. J.S. Harkema Lid huurdersorganisaties  

In 2020 is één klacht die betrekking heeft op Wonen NWF, bij de Provinciale klachtencommissie 

gemeld. Deze is terugverwezen (niet ontvankelijk verklaard) omdat de interne procedure nog niet was 

afgerond.  

Eén klacht was gericht op de drie corporaties die zijn aangesloten bij FrieslandHuurt. De klager vond 

het onterecht dat hij bij acceptatie van een woning ook zijn inschrijfduur bij de andere corporaties 

verloor. De klacht is ongegrond verklaard ‘met nadere overwegingen’. De betreffende huurder had alle 

gegevens over het proces op de website kunnen vinden en daar is de huurder ook op gewezen. De 

overweging die de corporaties meekregen, was om de consequenties van het accepteren van een 

woning een nog prominentere plek op de website te geven. Er is de betreffende huurder tijdens de 

zitting een aanbod gedaan voor het verlenen van urgentie voor de periode van een half jaar, zodat de 

huurder een meer passende plek kon vinden. 

Aanbevelingen Visitatie 2015-2018 
Eind 2019 heeft Raeflex in opdracht van Wonen NWF de maatschappelijke visitatie uitgevoerd over de 

periode 2015-2018. Het visitatierapport werd begin 2020 gepresenteerd. De visitatiecommissie 

constateerde dat Wonen NWF goed presteert. Op twee thema’s gaf de commissie belangrijke 

aanbevelingen mee voor de toekomst.  

De aansluiting bij en de betrokkenheid van primaire doelgroepen 

In de relatie met de dorpen is nog winst te behalen door (vanuit communicatie) nog meer werk te 

maken van betere uitleg van beleidskeuzes aan dorpen. We hebben dit in 2020 vorm gegeven door 

het aanstellen van twee gebiedsregisseurs die zich hier volledig op gaan richten.  

De financiële middelen ten opzichte van de voorliggende opgaven op de lange en korte 

termijn 

De commissie adviseerde Wonen NWF vastgoedsturing en assetmanagement goed in te richten. In 

2020 hebben wij het proces van de vastgoedsturing ingericht en is een nieuwe portefeuillestrategie 

ontwikkeld. Deze strategie wordt jaarlijks besproken en in samenwerking met de belanghouders zo 

nodig bijgesteld. 

2.4 Een woningbezit klaar voor de toekomst 

In 2020 zijn een nieuw portefeuilleplan en wensportefeuille opgesteld ter vervanging van 

het bestaande strategisch voorraadbeleidsplan (SVB). Hiervoor zijn een aantal processen 

opgestart die in 2021 worden geïmplementeerd. De keuzes in investeringen in het 

vastgoed worden vanaf 2021 vanuit meerdere disciplines beoordeeld, onder andere door 

het organiseren van complexsessies. De keuzes voor de projecten die in 2020 zijn 

uitgevoerd, zijn al eerder gemaakt, aangezien projecten een meerjarig karakter hebben.  
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Nieuwbouw, sloop en renovatie 
In 2020 zijn de volgende aantallen nieuwbouw, sloop en renovatie gerealiseerd: 

Omschrijving Begroot Gerealiseerd

Nieuwbouw 68 67 

Sloop 36 56 

Renovatie (verduurzaming) 112 0 

Nieuwbouw 

Het nieuwbouwprogramma is in 2020 op één woning na gerealiseerd. De ene woning minder is 

veroorzaakt doordat er op een locatie het oorspronkelijk geplande aantal woningen qua oppervlak niet 

kon worden gebouwd. Nieuwbouw is in elk project in de plaats gekomen van oude gesloopte 

woningen. De bewoners daarvan zijn nadrukkelijk betrokken bij de ontwikkelingen.  

De 67 woningen zijn gerealiseerd in een negental projecten: 

- 10 woningen aan de Dekemastraat e.o. in Tzum 

- 8 woningen aan het Oudhuisterwegje in Marrum 

- 10 woningen aan de Van Haersoltestrjitte in Sexbierum 

- 5 woningen aan de Sixtuswei in Sexbierum 

- 6 woningen aan de Julianastraat in Marrum 

- 11 woningen aan de Finne in Hallum 

- 3 woningen aan de Sportleane in Berltsum 

- 4 woningen aan de Orxmasingel in Menaam 

- 10 woningen aan de Terhornestrjitte in Bitgummole 

Familie Regnerus blij met nieuwe woning  Mevrouw Syswerda enthousiast over nieuwe  

aan het Oudhuisterwegje in Marrum  huurwoning aan de Van Haersoltestrjitte in Sexbierum

Sloop

In 2020 zijn totaal 55 woningen gesloopt. Een deel daarvan zou in 2019 worden gesloopt, maar door 

uitloop in die projecten is dat verschoven naar 2020. Het voor 2020 aantal geplande sloopwoningen 

(36) is gerealiseerd. Naast de woningen is de Sporthal (Harnehal) in Tzummarum gesloopt. 

Renovatie 

Door de coronamaatregelen was het lastig om de renovatieplannen uit te voeren. Door de beperkte 

mogelijkheden was de afstemming met huurders en met andere samenwerkingspartners niet zo 

gemakkelijk te organiseren. Besloten is de te renoveren woningen mee te nemen in de planning voor 

de renovatieprojecten in 2021.  
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Verkoop 
In de prestatieafspraken en in de begroting is uitgegaan van de verkoop van 25 woningen in 

Waadhoeke en Noardeast-Fryslân. In 2020 werden er daadwerkelijk 17 woningen verkocht (inclusief 

de doorverkoop van koopgarant woningen). Er waren minder mutaties van de te verkopen woningen 

dan verwacht. Verkoop vindt vooral plaats bij mutatie, waarbij de verkoopprijs in principe 100% of 

meer van de taxatieprijs bedraagt. Huurders hebben geen voorrang bij verkoop van lege woningen.  

Aankoop Koopgarant woningen 
Wonen NWF verkoopt geen woningen meer in Koopgarant. Afhankelijk van de portefeuillestrategie 

worden aangekochte Koopgarant woningen regulier verkocht of weer in de verhuurexploitatie 

opgenomen. In 2020 zijn zes woningen aangekocht van koopgarant kopers, dit zijn minder dan 

verwacht. Hiervan is één woning weer regulier verkocht (daarnaast is er nog één woning verkocht die 

al in 2019 was teruggekocht). Per 31 december 2020 zijn er nog 138 woningen die door Wonen NWF 

zijn verkocht onder de Koopgarant voorwaarden.  

Naast de teruggekochte Koopgarantwoningen is er nog 1 woning regulier aangekocht. 

Onderhoud 
Het onderhoud aan de woningen is te verdelen in vier categorieën: dagelijks onderhoud, planmatig 

onderhoud, woningverbeteringen en service onderhoud. De coronacrisis heeft grote invloed gehad op 

de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden in 2020. Een groot deel van het jaar zijn alleen urgente 

reparatieverzoeken uitgevoerd. Comfortverbeteringen op verzoek zijn in zeer beperkte mate 

uitgevoerd, aangezien het daarbij vooral ging om werkzaamheden in de woning. De werkzaamheden 

in lege woningen konden gelukkig wel doorgaan. 

Dagelijks onderhoud 
Het dagelijks onderhoud bestaat uit reparatieverzoeken en mutatieonderhoud. Urgente 

reparatieverzoeken worden nog dezelfde dag uitgevoerd. In 2020 is er door de coronamaatregelen 

terughoudend omgegaan met minder urgente reparatieverzoeken. In totaal zijn er 3.115 

reparatieverzoeken uitgevoerd (2019: 3.819). Bij het wisselen van huurder wordt er 

mutatieonderhoud uitgevoerd, de woning wordt hierbij voor verhuur klaar gemaakt. In 2020 waren er 

283 woningmutaties (2019: 275).

Planmatig onderhoud 
Het planmatige buitenonderhoud wordt per dorp aangepakt. Afhankelijk van 

de gemeten staat van onderhoud zijn de woningen volledig geschilderd of 

met een tussenbeurt aangepakt.  

Omschrijving Aantal woningen 

begroot 

Aantal woningen

uitgevoerd

Schilderwerk  460 444 

Bouwkundig werk 440 424 

Het onderhoud en de vervanging van cv-ketels, mv-units en zonneboilers is in een prestatiecontract 

uitbesteed. In afwijking van het contract is in verband met de veiligheid van AGPO cv-ketels besloten 

om al deze ketels in 2 jaar vroegtijdig te gaan vervangen. In 2020 zijn er 523 cv-ketels vervangen. In 

2020 is er 1 zonneboiler vervangen. In 2020 zijn er 13 individuele en 1 collectieve mv-units 

vervangen.

Hieronder zijn de aantallen  weergegeven: 

Omschrijving Aantal begroot Aantal uitgevoerd 

Cv-ketel vervanging 557 523 

Mv-unit vervanging 22 14 
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Woningverbetering 
Woningverbeteringen worden op verzoek van de huurder uitgevoerd of tijdens een mutatie 

aangebracht. In de begroting en de prestatieafspraken is uitgegaan van de verbetering van 160 

woningen op verzoek van de huurder en 38 woningen bij mutatie. De woningverbeteringen zijn 

uiteindelijk uitgevoerd in 180 woningen op verzoek van de huurder en in 61 woningen bij mutatie. Met 

name de verbeteringen bij mutatie zorgden voor een stijging van de kosten. 

Voorbeelden van werkzaamheden die worden uitgevoerd bij een renovatie bij mutatie zijn aanpak 

badkamer, keuken en/of toilet, isoleren berging en plaatsen dakraam. 

Servicebedrijf 
In 2020 is het Servicebedrijf in meerdere soorten onderhoud actief geweest. De werkzaamheden zijn 

uitgevoerd in (spoed)reparatieverzoeken, mutatieonderhoud en klein onderhoud. De resterende 

capaciteit werd ingezet bij renovaties bij mutatie en bij renovaties op verzoek van de huurder (door de 

coronamaatregelen was dit aandeel beperkt dit jaar) en een gering aandeel in overige 

werkzaamheden. 

In totaal werden er 2.176 reparatieverzoeken, 283 mutaties en 799 reparatieverzoeken in klein 

onderhoud uitgevoerd. De uitvoering van het Servicebedrijf wordt getoetst aan de normen die zijn 

vastgelegd in het Service Level Agreement (SLA) die jaarlijks wordt vastgesteld. De belangrijkste 

resultaten zijn weergegeven in onderstaande tabel.  

SLA 2020 

Omschrijving Norm SLA Realisatie 

Aandeel reparatieverzoeken door Servicebedrijf 75% 72% 

Gemiddelde kosten per reparatieverzoek € 107 € 96 

Gemiddelde kosten per mutatie € 720 € 836 

Gemiddelde kosten per klein onderhoudsverzoek € 62 € 66 

Aantal werkbare uren per jaar 21.506 18.440 

Het aantal werkbare uren per jaar is niet gehaald. Dit heeft te maken met ziekte, minder uren door 

het gebruik maken van het generatiepact en omdat er verlofuren zijn gekocht. 

Het Servicebedrijf is actief als deelnemer aan het Leerwerkplein van Campus Middelsee in Sint 

Annaparochie. In 2020 hebben de leerlingen van de vierde klassen, onder toezicht, met 

houtbewerkingsmachines gewerkt. De overige activiteiten zijn door de coronamaatregelen niet 

doorgegaan. 

Overig in 2020 
Voortdurend wordt er gekeken naar het verbeteren van werkmethodes en het verbeteren van de 

woningkwaliteit met als doel lage kosten en een goede huurderstevredenheid. In 2020 is met de 

uitvoerende onderhoudsbedrijven een evaluatie van het uitgevoerde werk geweest. De resultaten van 

het klantonderzoek zijn doorgesproken met de opdrachtnemers om verbeteringen te kunnen 

doorvoeren. 

Wonen NWF heeft in 2019 Tzummarum vier zogenaamde tilt-meters laten plaatsen om de 

veranderingen in de bodem als gevolg van gas- en zoutwinning te monitoren. Het is belangrijk om de 

resultaten over meerdere jaren te monitoren, en op basis van die resultaten conclusies te trekken. 

Daarom is in 2020 besloten om de monitoring  in 2021 voort te zetten. 
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Leefbaarheid 
Leefbaarheid bepaalt in belangrijke mate of onze huurders ergens met plezier wonen. Daarom zet 

Wonen NWF zich in voor leefbare straten en dorpen. Onze inzet is bekend en wordt gewaardeerd in 

de regio. Het gaat hierbij zowel over de inzet van 

expertise als van het leefbaarheidsbudget. In het 

leefbaarheidsbeleid van Wonen NWF staat het belang van 

onze huurders voorop. Het plan of het project moet direct 

nut hebben voor de huurders en in de directe nabijheid 

van de huurwoningen zijn. Bij een aanvraag voor een 

leefbaarheidsbijdrage zijn dat beoordelingscriteria. 

Inzet expertise 
De leefbaarheidscoördinatoren van Wonen NWF zijn het eerste aanspreekpunt voor de 

vertegenwoordigers van Dorpsbelangen bij onder andere het beleid van Wonen NWF, dorpsschouwen, 

subsidieaanvragen, woonomgevingsplannen en leefbaarheidsonderzoek. Daarnaast werken de 

medewerkers bewonerszaken aan het tegengaan van overlast en het voorkomen van 

huurachterstanden, bemiddelen zij bij burenruzies en organiseren zij mede 

huurdersparticipatieprojecten in de straat of buurt. Ook is er de inzet van een huismeester in het 

complex Nije Fenne.  

In 2020 is door de coronamaatregelen het directe contact met bewoners en dorpsbelangen een stuk 

minder dan voorgaande jaren. Dat zien we ook terug in de aanvragen met betrekking tot de 

verbetering van leefbaarheid. Gelukkig was het wel mogelijk om digitaal en ‘op afstand’ wel in contact 

met elkaar te blijven.  

Bijdragen 
In 2020 heeft Wonen NWF aan verschillende leefbaarheidsprojecten in de dorpen bijgedragen:  

• Elf projecten voor het verbeteren/inrichten van tuinen/heggen/directe woonomgeving van/bij 

de huurwoningen onder meer in Vrouwenparochie, Herbayum, Menaam, Berltsum, Dronrijp, 

Ferwert, Minnertsga en Marsum.  

• Vier renovaties en uitbreidingen van speeltuinen in de directe woonomgeving van de 

huurwoningen in Tzummarum, Vrouwenparochie, Ferwert en Wier. 

• 30 projecten Losse Fearren. Dit aantal is wel minder dan voorgaande jaren, maar dat heeft 

ook alles te maken met de coronamaatregelen. Dit zorgde ook voor een stukje creativiteit 

vanuit de dorpen, om zo toch het contact met hun inwoners te houden.  

In 2020 zijn er toekenningen verstrekt voor in totaal € 55.605. Dit bedrag is ruim binnen de wettelijke 

norm voor leefbaarheid.  

Dorpsschouwen

Jaarlijks worden er dorpsschouwen georganiseerd. Het bestuur van Dorpsbelang is gastheer. Zij leiden 

de deelnemers van de gemeente en Wonen NWF langs ‘ergerniswekkende’ plekken. Ter plaatse wordt 

de situatie bekeken. In een verslag wordt vastgelegd wie welke actie gaat ondernemen. Tijdens de 

lockdown periodes hebben er geen dorpsschouwen plaatsgevonden. In gezamenlijk overleg is 

besloten deze uit te stellen tot het nieuwe jaar. De dorpsschouwen die gepland stonden tijdens de 

periode zonder lockdown, zijn wel doorgegaan.  

Doorkijk 2021 

Leefbaarheid in dorpen, straten en complexen is van steeds groter belang. De tijd verandert, de 

doelgroep verandert en daarmee vraagt het een meer actieve inzet op het gebied van leefbaarheid. 
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Omdat wij als corporatie een belangrijke taak hebben op dit gebied zijn in november 2020 twee 

gebiedsregisseurs aangesteld. Zij hebben voor het jaar 2021 als opdracht om meer inzicht te krijgen 

in de sociaal maatschappelijke opgave in de dorpen en straten waar wij woningen verhuren. Wij 

vinden het belangrijk om dit samen met onze maatschappelijke partners op te pakken, zodat we 

samen werken aan een leefbare woonomgeving.  

2.5 Inspelen op de krimp van het aantal huurwoningen 

Bevolkingsprognoses 
Bij de ontwikkeling van woonplannen, woonvisies en bij het maken van de jaarlijkse 

prestatieafspraken blijft Wonen NWF voortdurend aandacht vragen voor de gevolgen van de 

stagnerende bevolkingsontwikkeling. De meest recente provinciale prognoses laten vanaf 2025 een 

daling zien van het aantal huishoudens in het werkgebied van Wonen NWF. De goede verhuurcijfers 

over 2020 lijken, waarschijnlijk mede door de coronacrisis, hiermee enigszins in tegenspraak.  

In gemeente Waadhoeke is in 2020 een nieuwe woonvisie vastgesteld. In gemeente Noardeast-

Fryslân is een concept woonvisie opgesteld die naar verwachting in 2021 definitief wordt vastgesteld. 

In beide woonvisies wordt voor de komende jaren per dorp de visie op het aantal woningen 

beschreven. In een aantal dorpen betekent dit een afname van het aantal woningen. Momenteel 

wordt er in Waadhoeke gezamenlijk (via de sociale inclusie agenda) gewerkt aan de ontwikkeling van 

integrale dorpsplannen die hierbij passen. Wonen NWF pleit bij de gemeente voor een integrale visie 

op de krimp en het bieden van duidelijke kaders en flankerend beleid op dit gebied.   

Beschikbaarheid 
Omvang woningvoorraad per huurklasse 
Wonen NWF had eind 2020 3932 wooneenheden in eigendom. De woningvoorraad per huurprijsklasse  

was als volgt opgebouwd: 

Huurprijsklassen 2020 Aantal 

woningen  

% per 

huurklasse 

Goedkoop Tot € 432 556 14%

Betaalbaar 1 € 432 - € 493 702 18%

Betaalbaar 2 € 493 - € 557 1048 27%

Betaalbaar 3 € 557 - € 619 1244 32%

Betaalbaar 4 € 619 - € 663 211 5%

Duur € 663-€ 737 140 3%

Vrije sector Vanaf € 737 31 1%

Eind totaal  3932
*Exclusief de eenheden Steven Huygenstraat Sint Annaparochie.  

De omvang van het bezit is in lijn met verwachte benodigde kernvoorraad van 3.800 (tussen de 3.720 en 

de 3.880) in 2030. In 2019 hadden we 3933 woningen in ons bezit en in 2020 3932. 

Mutatiegraad 
De mutatiegraad over 2020 is 8,7%. Dit is exclusief verkoop, aankoop, sloop en nieuwbouw. Het 

aantal mutaties heeft invloed op de leegstand, de mutatiekosten en de aantallen (ingrijpende) 

renovaties bij mutatie. De mutatiegraad is licht gestegen ten opzichte van 2019. 
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Jaar Mutatiegraad 

2020 8,7% 

2019 8,1% 

2018 9,6% 

2017 10,1%* 

2016 10,7%* 

*inclusief verkoop en sloop 

Bereikbaarheid 

Vraag en aanbod 
In 2020 was meer vraag naar huurwoningen dan in voorgaande jaren. Er was ultimo 2020 vrijwel 

geen leegstand van huurwoningen. Het aanbod aan huurwoningen is de laatste jaren gedaald. Dit 

zorgde, naast de economische opleving, voor meer druk op de huurmarkt. In 2020 is het aantal 

reacties verder gestegen. Mogelijk spelen hierbij de overgang naar FrieslandHuurt en de coronacrisis 

een rol.     

Gemiddeld aantal reacties per woning 

2020 2019 2018 2017 2016

46 34 30 18 15

Naast het aantal reacties kijken we ook naar de echte wachttijd. Hierbij wordt uitgegaan van de 25% 

meest actieve en geslaagde woningzoekenden, telkens over een periode van twee jaar.  Dit betreft de 

groep woningzoekenden die geen urgentiestatus heeft, maar wel met enige spoed een woning willen 

huren, bijvoorbeeld wegens echtscheiding, werk, school of starters die het ouderlijk huis willen 

verlaten. In verband met de overgang naar Friesland Huurt in november 2019 zijn de laatste cijfers 

alleen over het jaar 2020. Daardoor zijn de aantallen laag en de uitkomsten wat minder betrouwbaar. 

Desondanks is de trend duidelijk en stijgt de wachttijd van de meest actieve woningzoekenden. 

Wachttijd 25% meest actieve en geslaagde woningzoekenden in maanden 

2017-2018 2018-2019 2020 

Waadhoeke 8,8  10,2  14,6  

Noardeast-Fryslân 7,1    6,2  12,3  

Staatsteun en passend toewijzen 
In het toewijzingsbeleid houdt Wonen NWF rekening met de wettelijke eisen die worden gesteld. 

Voorop staat de toewijzing van geschikte woningen aan de lagere-inkomensgroepen. Voor 2020 was 

dat: 

- Minimaal 80% van de sociale huurwoningen (met een huurprijs beneden de € 737,14) moet 

worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot € 39.055.  

- Maximaal 20% mag worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen boven de  

€ 39.055. 

- Maximaal 10% mag worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen boven de  

€ 43.574. 

In 2020 is 1,55% van de vrijkomende sociale huurwoningen toegewezen aan huishoudens met een 

inkomen boven de € 39.055. Dit is vergelijkbaar met vorige jaren. Wonen NWF wijst in principe 

woningen met een huurprijs tot de aftoppingsgrens voor de huurtoeslag alleen toe aan de inkomens 
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tot € 39.055. De huishoudens met hogere inkomens maken daardoor vaker een andere keus, de lage 

hypotheekrente speelt daarbij een belangrijke rol. Daarmee worden de wachttijden voor de lagere-

inkomensgroepen beperkt.  

Wonen NWF moet, conform het ‘passend toewijzen’, aan minimaal 95% van de huurders die in 

aanmerking komen voor huurtoeslag, een betaalbare woning (onder de aftoppingsgrenzen 

huurtoeslag) toewijzen. In 2020 is 99,3% passend toegewezen, ruim boven de wettelijke norm.  

Realisatie  Wettelijke Norm  

% Huishoudens < € 39.055 98,45% > 80% 

% Huishoudens € 39.055 – € 43.574 0,26% < 10% 

% Huishoudens  > € 43.574 1,29% < 10% 

% Passend toegewezen  99,3% > 95% 

Woonruimteverdeling en urgentie 
Vrijkomende woningen worden aangeboden via FrieslandHuurt. Zie hiervoor ook pagina 12. 

Woningzoekenden kunnen bij een acute, zeer uitzonderlijke en dringende omstandigheid urgentie 

aanvragen. Elke urgentieaanvraag wordt besproken binnen de interne urgentiecommissie. 

In 2020 zijn 71 huurwoningen aan woningzoekenden met een toegekende urgentie verhuurd. Dit is 

ruim 18% van het totaal aantal toewijzingen. Hieronder een overzicht naar type urgentie. Sociale 

urgentie omvat huisvesting statushouders, jongeren uit pleeggezinnen en calamiteiten.  

Type urgentie Aantal 

Sociale urgentie 16 

Urgentie voor gelijkvloerse woning 13 

Urgentie vanwege sloop 42 

Aanbod bijzondere doelgroepen 
In de prestatieafspraken worden de volgende specifieke groepen onderscheiden: ouderen, 

jongeren, statushouders en mensen met een beperking.  

Aanbod voor ouderen 
Conform de portefeuillestrategie wil Wonen NWF dat minimaal 20% van de woningen 

levensloopbestendig is daarmee geschikt voor senioren. Wonen NWF beschikt per ultimo 

2020 over 810 woningen (20,6% van het woningbezit) die geschikt zijn voor senioren. Door 

nieuwbouw en herstructurering groeit dit percentage naar ruim 23% in de komende jaren.   

Op het gebied van wonen en zorg werkt Wonen NWF samen met vier zorgaanbieders in de regio: 

Zorgcentrum het Bildt in Sint Annaparochie en Tzummarum, Stichting Palet in Stiens, Interzorg in 

Ferwert en Fidesta in Hallum en Berltsum. Op deze locaties verhuurt Wonen NWF senioren- of 

aanleunwoningen waarbij vanuit de zorgcentra of zorgsteunpunten zorg op maat wordt geleverd. 

Verder verhuurt Wonen NWF op enkele locaties bedrijfsruimten waar huisartsen en/of 

fysiotherapeuten werkzaam zijn. 
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Jongeren/ starters

Wonen NWF heeft in 2020 aan 28 jongeren een woning verhuurd, 7% van het totaal aantal 

verhuringen. De gemiddelde wachttijd voor deze groep ligt iets onder het gemiddelde. De groep 

jongeren in het werkgebied van Wonen NWF is echter beperkt en gaat volgens de provinciale 

prognoses nog verder afnemen.  

Slechts een derde deel van deze groep (gemiddeld jaarinkomen rond de € 7.000) huurt een woning 

met een huurprijs beneden de € 442. Twee derde deel (gemiddeld inkomen rond de € 14.000, uit 

arbeid) huurt een woning met een huurprijs boven de € 442. Daarmee kiezen ze ervoor geen 

huurtoeslag te ontvangen, in elk geval tot ze 23 jaar zijn. De groep jongeren tot 23 jaar komt alleen in 

aanmerking voor huurtoeslag wanneer de huurprijs onder de € 442 ligt. Een alternatief voor deze 

doelgroep zijn ook de goedkope koopwoningen. 

Huisvesting statushouders  
Er zijn in 2020 weinig statushouders gehuisvest. Het COA heeft een achterstand in het verwerken van 

de aanvragen en daardoor zijn er weinig koppelingen gerealiseerd. Samen met woningcorporaties 

Accolade en Thús Wonen heeft Wonen NWF de huisvesting van de statushouders gerealiseerd. De 

nieuwe taakstelling voor de gemeenten is voor 2021 verhoogd. Zowel de gemeente Waadhoeke als  

Noardeast-Fryslân heeft een achterstand in het realiseren van deze taakstelling. Wonen NWF heeft 

haar doelstelling in het huisvesten van statushouders gerealiseerd.  

Wooncoöperaties 
In 2020 heeft Wonen Noordwest Friesland geen verzoeken ontvangen voor het opzetten van een 

wooncoöperatie. 
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Hoofdstuk 3 Wat hebben we daarbij nodig? 

3.1 Professionele organisatie 

Personeel & Organisatie 

Organisatieontwikkeling 
In 2020 zijn we gestart met het maken van een beweging vanuit het thema verbinding. Het gaat om 

de verbinding met de klant, onze belanghouders en met elkaar in de organisatie. Onderstaande drie 

zinnen laten deze beweging zien:  

• Van een vastgoed georiënteerde naar een klant gedreven en lerende organisatie;  

• Van achter ons bureau naar continue in dialoog met huurders en belanghouders;  

• Binnen in control, om buiten te kunnen doen wat we willen.  

De organisatieontwikkeling had in 2020 een aantal gevolgen voor de organisatiestructuur en de 

formatie: 

- De functies van ‘hoofd’ zijn vervallen. Wonen NWF kent een stevige gelaagdheid met managers 

en hoofden. Dit past niet binnen de organisatieontwikkeling (verantwoordelijkheden lager in de 

organisatie, minder leidinggevenden (hiërarchie) en leidinggevenden gericht op faciliteren en 

mogelijk maken) en is voor de omvang van de organisatie niet noodzakelijk.

- Een nieuw team Beleid is geformeerd. Beleidsadviseurs waren veelal gepositioneerd binnen de 

afdelingen en hadden meerdere functies/rollen. Met dit nieuwe team focussen we op interactieve 

beleidsvorming, integraal aanpakken van maatschappelijke vraagstukken en ondersteunen we het 

primaire proces beter. Zo geven we beter invulling aan meer onze strategie, beleidsontwikkeling en 

beleidssturing. 

- Het team Leefbaarheid & Gebiedsbeheer is versterkt met twee gebiedsregisseurs. Zij zetten 

zich in om maatschappelijke problemen op te lossen en de samenwerking in de sociale keten 

verder te versterken. Gezien de krimp, de veranderende doelgroep (vergrijzing) en de 

extramuralisering in de zorg (meer kwetsbare bewoners en bewoners met een beperking in de 

dorpen) is de wens tot samenwerking op dit gebied ook bij onze belanghouders (gemeenten, zorg, 

welzijn enzovoorts) groot.

- Een nieuwe bestuursadviseur zal worden aangetrokken zodat ook onderwerpen als 

governance, compliance en beleidssturing beter gepositioneerd worden.   

Het bovenstaande resulteert in een organisatiestructuur en een formatie zoals hieronder aangegeven: 
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De nieuwe structuur bestaat uit klantteams en ondersteunende teams. In de klantteams worden de 

processen uitgevoerd die direct te maken hebben met de dienstverlening aan onze klanten. Ook 

werken de klantteams direct samen met alle belanghouders in de dorpen en buurten. De 

ondersteunende teams ondersteunen de klantteams. Daarnaast hebben de ondersteunende teams 

contact met huurders en andere belanghouders op het gebied van strategie en de 

beleidsontwikkeling.  

Ook wordt meer gewerkt met projectteams en proceseigenaren (verantwoordelijkheden laag in de 

organisatie). Voorbeelden van projectteams die de afgelopen periode zijn gestart zijn Vastgoedsturing 

en Procesmanagement. In 2021 wordt in ieder geval een projectteam voor de klantvisie en voor het 

ondernemingsplan gestart. 

De wisselwerking tussen de verschillende teams ziet er schematisch als volgt uit:  

Team Financiën Team ICT 

Vastgoed 

Bestuurssecretariaat 

Bestuursadviseur

Team Beleid
Financiën, Informatievoorziening en 

Administratie

Team Onderhoud Team Servicebedrijf Team Projecten

Control

P&O

RvC

Directeur-Bestuurder

Team Leefbaarheid & 

Gebiedsbeheer

Team Verhuur & 

Klantcontact

Wonen
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Formatie en wijzigingen 
Op 31 december 2020 bedroeg het aantal personeelsleden 63 (56,10 fte) (2019: 63 personeelsleden 

en 56,11 fte’s), waarvan 4 medewerkers met een tijdelijk contract (contract voor bepaalde tijd). Door 

de coronamaatregelen waren er in 2020 geen stagiaires werkzaam bij Wonen NWF.  

In 2020 zijn twee medewerkers uit dienst getreden. Ook heeft Wonen NWF twee nieuwe 

medewerkers welkom mogen heten. Twee medewerkers hebben gebruik gemaakt van het 

generatiepact. 

Wonen NWF stimuleert ook interne doorstromingen en ontwikkeling. In 2020 zijn drie medewerkers 

doorgestroomd naar een andere functie.  

Beleid

Op het gebied van het HR-beleid zijn in 2020 diverse onderwerpen opgepakt. Zo is een 

thuiswerkregeling opgesteld en een agressie- en geweldprotocol. Daarnaast is gewerkt aan een visie 

op duurzame inzetbaarheid en is beleid rondom werving- en selectie opgesteld. 

Ontwikkeling van medewerkers 
Opleidingen 
Een belangrijk speerpunt voor Wonen NWF is dat medewerkers zich kunnen ontplooien en 

ontwikkelen. Zo worden alle medewerkers, rekening houdend met hun ambities en mogelijkheden, 

gestimuleerd te werken aan het verbeteren van hun competenties en vaardigheden. Hierdoor zijn zij 

niet alleen in staat hun werk beter te verrichten, maar worden zij ook breder inzetbaar. Door middel 

van de continue dialoog spreken medewerkers en managers periodiek over persoonlijke ontwikkeling.  

Er zijn in 2020 voorbereidingen getroffen om het MT in 2021 een management-development (MD) 

traject te laten volgen. Een belangrijk onderdeel van dit traject is teamvorming en het opstellen van 

een gemeenschappelijke agenda (ontwikkelopgave). 

Het totale opleiding- en ontwikkelbudget voor 2020 was begroot op € 50.000. In 2020 is er in totaal € 

90.730 uitgegeven aan (individuele) opleidingen en ontwikkeling. In totaal is er € 40.730 meer 

besteed aan opleiding en ontwikkeling dan begroot. Deze overschrijding werd onder andere 

veroorzaakt door trainingen die van 2019 naar 2020 zijn verschoven en door opleidingen die niet 

waren meegenomen in de begroting van 2020 (zoals verandermanagement). Daarnaast zijn in 2020 

ook een aantal opleidingen geannuleerd.  

De reservering voor het Persoonlijk opleidingsbudget werd begin 2020 aangevuld met een bedrag van 

ruim € 22.300. In 2020 zijn er in totaal 14 trainingen gevolgd en is er in totaal een bedrag uitgegeven 

van ruim € 7.100.  

Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuim in 2020 was 7,98%. Dit is een stijging ten opzichte van 2019 (4,89%). Deze stijging 

heeft voornamelijk te maken met een forse stijging (verdubbeling) van het langdurig ziekteverzuim  

(> 6 weken). Het langdurig ziekteverzuim is niet werkgerelateerd.  

Arbocommissie, BHV en interventieteam 
De Arbocommissie heeft een signalerende rol in het op peil houden van het welzijn en de 

arbeidsomstandigheden van alle medewerkers van Wonen NWF. De BHV-medewerkers hebben een 

aantal taken: het verlenen van eerste hulp bij ongevallen, het beperken van de gevolgen van de 

ongevallen, het beperken en bestrijden van brand en het alarmeren en evacueren van alle 

medewerkers en andere aanwezige personen in noodsituaties. De BHV-medewerkers hebben in 2020 

de jaarlijkse herhalingscursus gevolgd. Om de bezetting te kunnen waarborgen zijn er in 2020 vijf 

extra leden aangesteld. 
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In 2020 zijn o.a. de onderstaande onderdelen uitgevoerd:     
- Opdracht gegeven om een Corona RI&E op te stellen (uitvoering 2021);  
- Het plaatsen van diverse hoog – laag bureaus op meerdere afdelingen;  
- Klimmaterieel en elektrische gereedschappen zijn gekeurd; 
- De periodieke medische onderzoeken voor medewerkers (PMO) zijn aangeboden; 

- Implementeren alarmeringssysteem Multibel (intern alarmeren BHV / Interventieteam). 

In 2020 is ook het interventieteam opgericht. Het interventieteam is erop gericht om bij gevallen van 
agressie en geweld in te kunnen grijpen en de situatie te de-escaleren. Het huidige BHV-team zal als 
interventieteam fungeren. Op het moment dat het weer mogelijk is, zal het BHV-team nog een 
specifieke training volgen om als interventieteam op te kunnen treden.  

Efficiënte processen en continue verbeteren 
In 2020 is een start gemaakt om het procesmanagement naar een hoger niveau te brengen. De 

eerste stap was het aanbrengen van structuur in alle processen. Dit heeft geresulteerd in een 

procesmodel van Wonen NWF. In dit model is een onderverdeling gemaakt in sturende, primaire en 

ondersteunende processen.  

Vervolgens is samen met de organisatie bepaald wie de proceseigenaren zijn. De proceseigenaren 

worden daarmee verantwoordelijk worden voor beheersing van de processen. Een aantal 

proceseigenaren is vervolgens aan de slag gegaan met het beschrijven van de processen, waarbij ze 

werden ondersteund door de adviseur procesmanagement. Aan de hand van sessies met de 

medewerkers van de teams werd daarbij inzicht gegeven in hoe het proces verloopt, welke risico's er 

zijn en welke belangrijke indicatoren (KPI's) bewaakt moeten worden binnen het proces. Daarnaast 

worden knelpunten gesignaleerd die verbeterd kunnen worden. Door deze aanpak wordt een betere 

basis gelegd voor het continu verbeteren.   

Informatisering en automatisering 

Informatiebeveiliging en privacy 
In 2020 heeft de werkgroep ‘data’ een paar keer overleg gevoerd over het optimaliseren van de data 

in de systemen. In eerste instantie is gekeken naar de vastgoeddata die ook van belang is voor het 

opstellen van de marktwaarde. In 2021 zal verder worden gewerkt aan de optimalisatie van de data in 

de systemen.  

In 2020 is tevens gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuw informatie & automatiseringsplan voor 

de periode tot en met 2025. Dit I&A-plan zal in 2021 worden vastgesteld. 

Met ondersteuning van een externe adviseur is daarnaast verder gewerkt aan het optimaliseren van 

de implementatie van de privacywetgeving bij Wonen NWF. 

Implementatie nieuwe systemen 
In 2020 werd een nieuw planningssysteem voor het Servicebedrijf in gebruik genomen. Daarnaast 

werd verder gewerkt aan de digitalisering van processen. 

Thuiswerken 
2020 stond in het teken van corona. Het grootste deel van de kantoormedewerkers werkte thuis. Voor 

de automatisering betekende dit vooral het faciliteren van het thuiswerken. Hiervoor werden laptops 

en beeldschermen aangeschaft en medewerkers ondersteund bij het inrichten van hun thuiswerkplek.  

Planning en Control cyclus 
Wonen NWF stelt twee keer per jaar op basis van ontwikkelingen haar meerjarenbegroting bij. Daarbij 

worden scenario’s gemaakt voor de diverse ‘what-if’ situaties die zich zouden kunnen voordoen. Het 

ondernemingsplan is daarbij richtinggevend.  
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In 2020 is voor het eerst een integraal jaarplan opgesteld waarmee de voortgang van de belangrijkste 

doelstellingen van Wonen NWF worden gevolgd. Daarnaast werd een nieuwe managementrapportage 

ontwikkeld aan de hand van de strategiekaart van Aedes. Hierbij is een nadrukkelijke koppeling 

gemaakt tussen het jaarplan en de managementrapportage, zodat er een integrale samenhang is 

ontstaan. In 2021 zal dit verder worden uitgebreid met tooling om de rapportages geautomatiseerd te 

genereren en dashboards voor de medewerkers om snel inzicht te krijgen in de belangrijke indicatoren 

voor de diverse processen. 

3.2 Financiële continuïteit 

Algemeen 
Het financiële beleid van Wonen NWF is gericht op het waarborgen van de continuïteit. Het doel is om 

de volkshuisvestelijke taken uit te voeren binnen de financiële kaders. De financiële kaders zijn 

vastgelegd in het reglement financieel beleid en beheer, het treasurystatuut en het 

investeringsstatuut.  

Wonen NWF staat er financieel goed voor, maar voor de vervangings-, transformatie en 

duurzaamheidsopgave is zoveel geld nodig dat prioriteiten gesteld moeten worden. Daarbij zijn 

kostenniveaus van nieuwbouw, onderhoud en renovaties de afgelopen jaren fors gestegen en drukt 

de verhuurdersheffing nog steeds zwaar op de exploitatie. 

Eind 2020 is de meerjarenbegroting voor vijf jaar vastgesteld en goedgekeurd. In 2020 is gestart met 

het vaststellen van de portefeuillestrategie voor het bezit van Wonen NWF en is een portefeuilleplan 

opgesteld voor de periode 2021 – 2030. We constateren dat ook op de middellange termijn wordt 

voldaan aan de gestelde normen van de financiële ratio’s.  

Financieel beleid en beheer 
Het financieel beleid en beheer bij Wonen NWF is gericht op kasstromen en in mindere mate op 

boekhoudkundige resultaten.  

Wonen NWF hanteert voor haar financiële beheersing de volgende ratio's en grenswaarden: 

Ratio Grenswaarde Realisatie 2020 

- Interest Coverage Ratio (ICR, rentedekkingsgraad) >1,4 2,60 

- Loan to Value (LTV), gemeten in beleidswaarde <85% 45,9% 

- Solvabiliteit, gemeten in beleidswaarde >15% 49,1% 

- Dekkingsratio (marktwaarde van de geborgde en 

ongeborgde leningen t.o.v. de marktwaarde van het 

bezit) 

<70% 35,5% 

De ICR over 2020 bedroeg 2,60 (2019: 2,00). Dit geeft aan dat er sprake is van een positieve 

operationele kasstroom waarvan de rente ruim betaald kan worden.  

De LTV ligt ultimo 2020 op 45,9% (2019: 46,4%), wat aangeeft dat de waarde van het bezit (in 

beleidswaarde) ruimschoots de lening portefeuille overtreft. De ratio’s laten zien dat er op dit moment 

voldoende financiële reserves aanwezig zijn.  
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Ontwikkeling (meerjarenperspectief van KPI’s en grenswaarden) 

Financiële continuïteit / toekomstvisie 
In de meerjarenbegroting, die jaarlijks wordt vastgesteld (en tussentijds ieder jaar nogmaals wordt 

getoetst aan de realisatie), wordt rekening gehouden met de interne ambities en externe factoren als 

de economische situatie en het overheidsbeleid. Op basis van de uitkomsten in de meerjarenbegroting 

wordt bepaald of de geformuleerde ambities kunnen worden gerealiseerd. Belangrijke onderwerpen 

van beleid, die financiële impact hebben, zijn het beperken van de huren en investeren in de 

bestaande voorraad middels energiezuinige nieuwbouw en het opwaarderen van het bestaande bezit 

door middel van renovaties.  

Wonen NWF gaat ervan uit dat de financieringsbronnen beschikbaar blijven om de opgave naar de 

toekomst toe te kunnen financieren. De stijgende uitgaven voor nieuwbouw, renovaties en onderhoud 

hebben een negatief effect op de meerjarenprognoses. De leningenportefeuille zal de komende jaren 

(fors) worden uitgebreid, waarbij met name de impact op de ICR (mate waarin de rente uit de 

operationele kasstroom betaald kan worden) en LTV (langlopende leningen in verhouding tot de 

beleidswaarde van het bezit) gevolgd worden. Daarbij wordt vooral gekeken naar de operationele 

kasstroom en de ruimte die daarin blijft voor investeringen.  

Wonen NWF gaat ervan uit dat zij voldoende kwalitatief personeel aan zich kan blijven binden om aan 

de opgave te voldoen. Op dit moment is de verwachting dat de personele omvang bij het uitvoeren 

van de opgave ongeveer gelijk blijft, waarbij soms een afweging gemaakt kan worden tussen het 

inhuren van personeel of (tijdelijk) uitbreiding van het eigen personeel. De meerjarenbegroting laat 

daarbij de volgende ontwikkeling van de ICR en LTV zien: 

Ontwikkeling ICR: 

Ontwikkeling Loan to Value: 
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De uitkomsten van de meerjarenbegroting 2021 – 2025 geven weer dat Wonen NWF voorlopig 

financieel in staat is om de opgenomen plannen uit te voeren. Wonen NWF is op dit moment 

financieel een gezonde organisatie met een ICR die de komende jaren schommelt rond de 2,7 (de 

norm is minimaal 1,4) en een LtV die oploopt naar zo’n 71% (de norm is maximaal 85%).  

De positieve ratio’s op dit moment geven echter een vertroebeld beeld van de financiële situatie. De 

leningportefeuille loopt in de komende jaren, door noodzakelijke investeringen in het bezit, op naar 

een niveau dat maximaal is. Vanaf dat punt is slechts de operationele kasstroom beschikbaar voor 

nieuwe investeringen en deze is zwaar ontoereikend voor de noodzakelijke vervangingsinvesteringen 

en investeringen in duurzaamheid. Wonen Noordwest Friesland heeft op de langere termijn (ruim) 

onvoldoende middelen om aan haar opgave te voldoen. Intern vind derhalve een discussie plaats over 

het optimaliseren van de operationele kasstroom op langere termijn, waarbij mogelijkheden worden 

onderzocht voor het verhogen van de inkomsten (huren), het verlagen van de operationele uitgaven 

(onderhoud en bedrijfslasten) en het verlagen van de investeringsuitgaven. 

De Raad van Commissarissen heeft de meerjarenbegroting 2021 – 2025 in november 2020 

goedgekeurd.  

Beoordelingskader Autoriteit woningcorporaties (Aw) /  
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 

Aw en WSW hanteren sinds 2020 de volgende ratio’s en grenswaarden: 

De gehanteerde ‘continuïteitsratio’s’ zijn ongewijzigd. Wel is de grenswaarde voor de LTV aangepast, 

deze was voorheen 75% en is nu 85%. Voor Wonen NWF levert deze aanpassing geen problemen op, 

aangezien de grenswaarde is verruimd. De definities van de ICR en de LTV zijn op de vorige pagina al 

benoemd. Bij de Solvabiliteit wordt het eigen vermogen (op basis van beleidswaarde) afgezet tegen et 

totale vermogen. 

Bij de gehanteerde Discontinuïteitsratio’s is het Onderpandratio toegevoegd. Zowel bij het 

Dekkingsratio als bij het Onderpandratio  wordt de (marktwaarde) van de leningen afgezet tegen de 

marktwaarde van het bezit. In het verleden werd de nominale waarde van de leningen meegenomen. 

Bij het Dekkingsratio wordt het gehele bezit en de gehele leningportefeuille meegenomen. Bij het 

Onderpandratio  wordt alleen gerekend met het bezit waarop WSW hypotheek heeft gevestigd en de 

leningen die door WSW zijn geborgd. Dit onderscheid is vooral van belang voor woningcorporaties 

met een Daeb en een niet-Daeb portefeuille, waarbij een deel van het bezit als onderpand is verstrekt 

aan commerciële financiers. Bij Wonen NWF is dat op dit moment niet het geval, waardoor voor 

Wonen NWF het Onderpandratio  minder relevant is. Het Dekkingsratio volgens de nieuwe definitie 

(marktwaarde van de leningen afgezet tegen de marktwaarde van het bezit) bedraagt ultimo 2020 
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35,5% (2019: 32,7%). Dit is fors beneden de grenswaarde van 70% en zal daarom in de nabije 

toekomst eveneens geen problemen opleveren.  

Resultaten 2020 
Het jaarresultaat voor belasting over 2020 komt afgerond uit op € 11,52 miljoen positief, tegen een 

begroot resultaat van € 3,11 miljoen positief (voor belastingen). Het positieve verschil van € 8,41 

 miljoen ten opzichte van begroot is als volgt te verklaren (x 1 miljoen): 

Bedrijfsopbrengsten 

Huuropbrengsten + € 0,01 

Opbrengsten servicecontracten  + € 0,02 

Resultaat verkoop vastgoedportefeuille  -/- € 0,34 

Geactiveerde productie projecten huur- en koopwoningen + € 0,02 

Overige bedrijfsopbrengsten  + € 0,20 

Bedrijfslasten  

Afschrijvingen (im)materiële vaste activa en commercieel vastgoed + € 0,03 

Overige waardeveranderingen (im)materiële vaste activa + € 0,06 

Personele lasten + € 0,23 

Onderhoudslasten + € 0,43 

Leefbaarheid  -/- € 0,08 

Lasten servicecontracten + € 0,01 

Overige bedrijfslasten  + € 0,06 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen  -/- € 9,68 

Financiële baten en lasten 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  -/- € 0,00 

Rentelasten en soortgelijke kosten + € 0,45 

Totaal (positiever) resultaat  + € 8,41 

Uit bovenstaande blijkt dat de verschillen vooral zijn veroorzaakt door de volgende zaken: 

- De verkoopresultaten zijn iets lager uitgekomen dan begroot, wat vooral kwam door de hogere 

boekwaarde van de verkopen, waardoor het resultaat iets lager werd. 

- De overige opbrengsten kwamen iets hoger uit dan begroot door een uitkering van een 

stormschade. Dit leidde anderzijds ook tot hogere onderhoudskosten. 

- De personele lasten zijn iets hoger uitgekomen door met name extra inhuur derden in verband met 

ziektevervanging. 

- De onderhoudslasten kwamen hoger uit, met name door woningaanpassingen (dit onderhoud kon 

in lege toestand worden uitgevoerd). Daarnaast waren er extra onderhoudskosten als gevolg van 

stormschades, waar een verzekeringsuitkering tegenover stond. De kosten van reparatieverzoeken 

waren door de coronacrisis een stuk lager. 

- De niet-gerealiseerde waardeveranderingen kwamen net als de afgelopen jaren weer een stuk 

positiever uit door de stijging van de marktwaarde. 

- De rentelasten en soortgelijke kosten kwamen hoger uit door herwaardering van gestructureerde 

derivaten in extendible-leningen. De rentelasten kwamen ondanks een stijging van de 

leningportefeuille iets lager uit. Beide zaken zijn het gevolg van de aanhoudend lage rentestand. 

Voor een cijfermatige toelichting wordt verder verwezen naar de toelichting op de functionele winst- 

en verliesrekening (vanaf pagina 89). 
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Incidentele baten en lasten 
In het jaarresultaat voor belasting over 2020 zijn een aantal posten die als ‘incidentele baten en 

lasten’ kunnen worden beschouwd. Het gaat dan om: 

- Resultaat verkoop vastgoedportefeuille  €  0,43 mln positief 

- Waardeveranderingen vastgoedportefeuille  €  5,39 mln positief 

- Herwaardering derivaten in de extendible leningen  

  (onderdeel van ‘Rentelasten en soortgelijke kosten’) €  0,67 mln negatief 

De herwaardering van derivaten eindigt in 2021. De extendible lening worden in 2021 tegen een vaste 

rente doorgezet (keuze bank).  

Het resultaat voor belasting en exclusief incidentele baten en lasten komt daarmee uit op € 6,43 

miljoen positief (2019: € 6,28 miljoen positief).  

VPB (Vennootschapsbelasting) 

Over 2020 is een voorlopig fiscaal resultaat berekend van ca. € 7,92 miljoen positief. In de 

jaarrekening is een VPB-last geboekt van € 1,09 miljoen. Dit bedrag bestaat uit de volgende posten (x 

1 miljoen): 

1. Een acute belastinglast (incl. correctie voorgaande jaren)  € 1,64 

2. Een afboeking op een actieve belastinglatentie als gevolg van  

waarderingsverschillen t.a.v. leningen   €  0,02 

3. De opboeking op een actieve belastinglatentie als gevolg van het  

waarderingsverschil t.a.v. derivaten in extendible leningen  €   -/- 0,17 

4. De opboeking van een actieve belastinglatentie als gevolg van het  

waarderingsverschil t.a.v. onroerende zaken bestemd voor verkoop  

en sloop zonder herbouw  €  -/- 0,01 

5. De opboeking op een actieve belastinglatentie als gevolg van het  

waarderingsverschil a.g.v. fiscaal afschrijvingspotentieel  €  -/- 0,33 

6. De opboeking op een actieve belastinglatentie als gevolg van het  

waarderingsverschil a.g.v. voor te wentelen renteaftrekbeperking (ATAD)  €  -/- 0,06 

De latenties worden gewaardeerd tegen contante waarde.  

Treasury 
Wonen NWF herkent vooral de volgende risico’s op het gebied van treasury: renterisico, kredietrisico, 

tegenpartijrisico, liquiditeitsrisico, beschikbaarheidsrisico, valutarisico en juridisch risico. Hieronder 

worden de belangrijkste risico’s beschreven en wordt aangegeven hoe Wonen NWF omgaat met deze 

risico’s. 

Renterisico 
Renterisicobeheer betreft het geheel aan maatregelen ter beheersing van renteresultaten en ter 

bescherming van het eigen vermogen tegen nadelige invloeden van rentebewegingen. 

Wonen NWF hanteert een portefeuille-renterisico van maximaal 15% per jaar. Dat betekent dat 15% 

van de leningportefeuille per ultimo 2020 in 2021 een rentewijziging mag ondergaan. Het 

bedrijfseconomisch Renterisico (portefeuille-renterisico inclusief nieuwe financieringen) is 

gemaximeerd op 25% per jaar. 

Onderstaande grafiek geeft het portefeuille(rente)risico van de leningenportefeuille weer per 31-12-

2020. Het portefeuillerisico geeft aan welk percentage van de leningportefeuille in een jaar een 

renteconversie ondergaat. De norm van 15% van de leningenportefeuille (ultimo 2020) is daarin 

vertaald naar een absoluut bedrag van € 15,5 mln. In alle jaren blijft het renterisico binnen de norm.  
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Kredietrisico 
Kredietrisico betreft het risico dat uitstaande vorderingen niet terugbetaald kunnen worden. Wonen 

NWF loopt kredietrisico ten aanzien van (huur)debiteuren, overige vorderingen en liquiditeiten. Het 

kredietrisico ten aanzien van (huur)debiteuren en overige vorderingen is beperkt door de beperkte 

bedragen per post. Ten aanzien van de liquiditeitstegoeden is de impact van dit risico groter. Dit risico 

wordt beperkt door voorwaarden te stellen aan de tegenpartij en de totale vordering per tegenpartij 

te maximeren (zie tegenpartijrisico). 

Tegenpartijrisico 
Tegenpartijrisico betreft het risico dat een tegenpartij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. 

Om dit risico te beperken, vindtt het uitzetten van liquiditeiten uitsluitend plaats bij financiële 

ondernemingen met een goed lange termijn kredietbeoordeling van minimaal A/A2.  

Liquiditeitsrisico 
Liquiditeitsrisico is het risico dat niet kan worden voldaan aan actuele en toekomstige (potentiële) 

financiële verplichtingen. Wonen NWF zorgt ervoor dat het de kasstromen goed in beeld houdt 

middels een actuele liquiditeitsprognose en dat er ruimte is om financiering aan te trekken binnen het 

beschikbare borgingsplafond. Uitgangspunt is dat er voldoende liquide middelen beschikbaar zijn in 

combinatie met beschikbare opnamecapaciteit op roll-over leningen met variabele hoofdsom. 

Concentratie liquiditeitsrisico 
Wonen NWF zorgt voor diversificatie van de liquiditeitsbronnen en het behoud van toegang bij 

meerdere banken en andere financiële instellingen waar liquiditeiten kunnen worden verkregen. 

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de gevolgen van het wegvallen van deze 

financieringsbronnen. De partijen waarbij leningen zijn afgesloten bestaan uit de volgende instellingen 

(x € 1 mln): 

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 59,1 

Nationale Waterschapsbank N.V. 21,0 

Financiële instellingen (niet zijnde banken) 13,9 

Overige 5,0 

Uit bovenstaande opstelling blijkt dat het liquiditeitsrisico is geconcentreerd bij N.V. Bank Nederlandse 

Gemeenten en Nationale Waterschapsbank N.V. De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is een 
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bank van en voor overheden en instellingen van maatschappelijk belang. BNG is een 

structuurvennootschap. Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder 

van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een 

hoogheemraadschap. Nationale Waterschapsbank N.V. is een financiële dienstverlener voor de 

overheidssector. Alle aandelen van de bank zijn in handen van overheden. Het risico dat leningen 

worden opgeëist bij een faillissement is hiermee voor deze banken beperkt. 

Beschikbaarheidsrisico 
Beschikbaarheidsrisico is het risico dat geldgevers niet bereid zijn om tegen acceptabele tarieven geld 

te verstrekken. Wonen NWF vermindert het beschikbaarheidsrisico door te voldoen aan de eisen en 

normen van het WSW en ILT/Aw, en aan specifieke eisen van haar geldgevers. Daarnaast wordt het 

beschikbaarheidsrisico verminderd door het spreiden van de afloopdata van leningen en faciliteiten. 

Treasurycommissie 
Wonen NWF heeft in 2010 een treasurycommissie opgericht samen met de corporaties in Harlingen, 

Sneek en Dokkum. Deze treasurycommissie is in 2020 tweemaal bijeen gekomen onder begeleiding 

van Thésor (externe treasury adviseur). Daarnaast heeft een separaat overleg met Thésor, financiën, 

control en bestuur plaatsgevonden.  

Liquiditeit 
Er wordt gestreefd naar een beperkte hoeveelheid liquide middelen (circa 10% van de jaarlijkse 

huuropbrengst). Om eventuele tijdelijke tekorten wegens lopende investeringen in projecten te 

kunnen opvangen, wordt gebruik gemaakt van een roll-over lening met variabele hoofdsom en lopen 

er twee deposito’s van in totaal € 10 miljoen waarop eventuele overschotten gestort kunnen worden.  

Beleggingen 
Het beleggingsbeleid van Wonen NWF is een afgeleide van de primaire werkzaamheden. Dit betekent 

dat de eigen middelen zoveel mogelijk worden ingezet voor interne financiering en investeringen. 

Mochten er door verkoop van woningen of lagere uitgaven tijdelijk veel liquiditeiten aanwezig zijn, dan 

zullen deze middelen belegd worden in risicomijdende beleggingen of deposito’s. Beleggingen in 

risicovolle producten, zoals aandelen, zijn op grond van het treasurystatuut niet toegestaan. In 2020 

heeft Wonen NWF, net als in het verleden, alleen gebruik gemaakt van deposito’s. 

Financiering 
Met betrekking tot financiering wordt gestreefd naar beperking van de financieringslasten. Kern-

activiteiten worden daarom zoveel mogelijk uit eigen middelen gefinancierd. Het aantrekken van 

nieuwe leningen vindt sinds 2004 plaats onder garantie van het WSW. Voorheen was dit nog onder 

gemeentegarantie. Er is geen borging meer voor ‘niet-daeb’ activiteiten, maar Wonen NWF heeft ook 

geen ambities ten aanzien van deze niet-daeb activiteiten. Het WSW heeft in 2020 borgingsplafond 

vrijgegeven voor alle geprognosticeerde investeringen en herfinanciering voor de jaren 2020, 2021 en 

2022. Het gemiddelde gewogen renteniveau van onze leningenportefeuille (vastrentend) bedraagt 

ultimo 2020 2,54% en is ten opzichte van het niveau in 2019 (3,06%) gedaald.  

Wonen NWF maakt geen gebruik van rente-instrumenten met marktwaarde verrekening. Deze rente-

instrumenten zijn op grond van het treasurystatuut niet toegestaan. Kasstroomrisico’s als gevolg van 

bijstortverplichtingen worden derhalve niet gelopen. 

In totaal is er in 2020 € 15 mln aan leningen aangetrokken. € 6,01 mln hiervan is gebruikt voor 

aflossing van bestaande leningen. Daarnaast is er € 4 mln teruggeplaatst op een roll-over lening. Per 

saldo is de leningenportefeuille met € 4,99 mln uitgebreid. Dit bedrag is vooral toe te rekenen aan de 

investeringen (nieuwbouw en renovaties). Ultimo 2020 bedraagt de totale leningenportefeuille € 99,03 

mln (2019: € 94,04 mln). 
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Hoofdstuk 4 Verslag van de bestuurder

4.1 Algemeen 

Wonen NWF heeft als enig doel om werkzaam te zijn op het gebied van de Volkshuisvesting. De 

stichting is werkzaam in de gemeenten Waadhoeke, Noardeast-Fryslân en Leeuwarden. Wonen NWF 

is geen onderdeel van een groep en heeft zelf ook geen deelnemingen. Wonen NWF wordt sinds 1 

november 2019 bestuurd door mevrouw M.S. (Martine) Huizinga-Klaucke.   

Governancecode  
Wonen NWF onderschrijft de beginselen die in de Governancecode zijn vastgelegd en heeft zich daar 

in 2020 ook aan gehouden. Deze Governancestructuur wordt gehanteerd bij het inrichten van de 

bestuurlijke organisatie. Verdere informatie is te vinden op de website www.wonennwf.nl

4.2 Ontwikkelingen 2020 

De start van 2020 

Als nieuwe bestuurder startte ik het jaar 2020 met honderd dagen kennismaken met een nieuwe 

organisatie en een nieuwe bestuurlijke omgeving. Mijn ervaringen en tegelijkertijd mijn ambities heb 

ik gedeeld met de organisatie en de Raad van Commissarissen in het 100-dagenrapport. 

De kennismaking met de verschillende partners was zeer positief, het is een regio waarin veel ambitie 

is en de wil om samen te werken. De verenigingen van dorpsbelang en huurders ontmoette ik zoveel 

mogelijk op natuurlijke momenten (zoals tijdens dorpsschouwen en bijeenkomsten). Het ging hierbij 

om het directe contact: geen bezoeken maar gesprekken. Een start is gemaakt, door corona niet zo 

vaak als ik zou willen. Hopelijk volgen in 2021 meer mooie gesprekken. 

Corona 

In maart 2020 kregen we te maken met Covid-19. Dit had en heeft gevolgen voor Wonen NWF. Deze 

gevolgen zien we vooral terug in de uitvoering van de plannen en de aanpassing van onze 

dienstverlening. We hebben onze eigen maatregelen genomen, mede op basis van de maatregelen 

zoals die door de overheid zijn afgekondigd. Inmiddels is duidelijk dat we voorlopig nog rekening 

moeten houden met het voortduren van maatregelen.  

En hoewel er door het vaccin licht gloort aan de horizon, hebben de noodzakelijke contactbeperkingen 

om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, grote negatieve economische, sociale en 

maatschappelijke consequenties. Het kabinet heeft via verschillende financiële steunmaatregelen voor 

bedrijven, zelfstandigen en maatschappelijke sectoren geprobeerd deze gevolgen op korte termijn zo 

veel mogelijk te beperken. De gevolgen op langere termijn zijn echter nog onduidelijk. 

Resultaten 2020  

Terugkijkend op 2020 zien we dat: 

• De huurderving niet is toegenomen als gevolg van corona. We verwachten dat dit de 

komende periode ook niet enorm gaat gebeuren. 

• De huurachterstanden en de aantallen dossiers bij de deurwaarder beperkt zijn gebleven. 

Huurders met achterstanden worden direct door ons gebeld om hulp te bieden of een regeling 
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af te spreken. Bij een minimaal aantal huurders (<10) is er uitstel van betaling afgesproken of 

een regeling getroffen in verband met de coronacrisis. 

• De mutatiegraad met 8,7% op jaarbasis binnen de gestelde norm lag (tussen de 8 en de 

12%). 

• Het gemiddeld aantal reacties op een huurwoning steeg van 35 in het eerste tertiaal naar 55 

in het derde tertiaal (over heel 2020: 46). Het stijgende aantal reacties lijkt te zijn ontstaan 

doordat we sinds eind 2019 aangesloten zijn bij FrieslandHuurt.  

• Er in de reparatieverzoeken een verschuiving heeft plaatsgevonden van kleinere opdrachten 

binnen de woning naar grotere en duurdere buiten de woning, zoals riolering, gevels en 

daken.  

• Het planmatig onderhoud is uitgevoerd conform planning en begroting. 

• Bij woningaanpassingen bij mutatie corona geen invloed heeft gehad op de werkzaamheden, 

omdat dit werkzaamheden betreft in lege woningen. Wel is corona van invloed op de kosten, 

omdat (door rekening te houden met de maatregelen zoals met minder mensen tegelijk aan 

het werk in de woning) de aanpassingen iets duurder waren. 

• Er in 2020 geen renovaties hebben plaatsgevonden. Door covid-19 is een vertraging 

opgetreden in de planning. Dit betekent eventueel een piek in 2021 of het doorschuiven van 

andere renovatieplannen. 

• De geplande aantallen opgeleverde nieuwbouw woningen is gehaald. Dit wel met enige 

aanpassingen in het proces en schuiven van projecten.  

• De leefbaarheidsuitgaven lager zijn uitgevallen dan begroot vanwege het niet doorgaan van 

activiteiten. 

• De impact op de bedrijfslasten beperkt is gebleven, opleidingen werden geannuleerd en er 

enkele extra uitgaven zijn gedaan om het thuiswerken beter mogelijk te maken. 

• De marktwaarde van het bezit is ondanks Covid-19 gestegen. Dit komt vooral door de stijging 

van de markthuur (die op zijn beurt weer wordt afgeleid van de leegwaardestijging). Ook de 

aanpassing van het discontopercentage in het handboek modelmatig waarderen heeft een 

positief effect op de marktwaarde.  

• De beleidswaarde ook is gestegen door de aanpassing van het discontopercentage.  

Klant 

Mede dankzij het snelle schakelen van onze medewerkers, de creatieve manier van organiseren en het 

meedenken in oplossingen, zijn wij er ondanks corona, in geslaagd de dienstverlening op een 

aanvaardbaar peil te houden. Met veel aandacht voor de klant en voor elkaar.  

Natuurlijk waren er periodes waarin we graag meer hadden willen doen en dat niet konden of 

mochten. Toch zijn onze belangrijkste klantprocessen zoveel mogelijk doorgegaan. De woningen zijn 

verhuurd en het onderhoud in deze woningen is uitgevoerd. Het kantoor was gedurende een deel van 

het jaar gesloten voor bezoekers. In deze periode werden ook alleen spoedreparaties uitgevoerd. Het 

nieuwbouwproces kon met de nodige aanpassingen doorgaan en nieuwe woningen zijn opgeleverd 

aan de huurders. Comfortverbeteringen op verzoek van de klant hebben vanwege de veiligheid van de 

klant en de medewerkers zeer beperkt plaatsgevonden. We hadden extra aandacht en 

maatwerkoplossingen voor huurders die problemen hadden met het betalen van de huur als gevolg 

van corona.  
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Door een extra telefoontje, een videocall, een kaartje of een bezoekje in de tuin probeerden we onze 

klanten een hart onder de riem te steken in deze lastige tijd. En in dit jaar waarin alles anders was, 

kregen we van onze klant hele mooie cijfers voor onze dienstverlening. Daar zijn we trots op. 

Samenwerking  

Ondanks dat fysiek contact in 2020 lastig en/of ongewenst was, hebben we door middel van digitale 

mogelijkheden de verbinding en de samenwerking met onze partners goed kunnen voortzetten.  

Onze samenwerking met de Bewonersraad is zeer waardevol. Door hun kritische reflectie maar ook 

constructieve houding boekten we in 2020 mooie resultaten voor onze huurders. 

Met de gemeenten Waadhoeke en Noardeast-Fryslân hebben we intensief samengewerkt aan 

onderwerpen als duurzaamheid, sociale inclusie, leefbare dorpen en betaalbaarheid en 

schuldenproblematiek, woonvisies en de portefeuillestrategie. Onze samenwerking met de zorg- en 

welzijnspartners ging onverminderd door en vroeg door corona soms enige creativiteit van de 

medewerkers en van onze huurders om toch met elkaar in contact te kunnen komen. 

Binnen de Vereniging van Friese Woningcorporaties bespraken we meer overkoepelende 

onderwerpen, zoals de benchmark, uniforme cijfers voor slaagkansen voor woningzoekenden en het 

rapport Opgave en Middelen. En we leerden samen tijdens bijeenkomsten over duurzaamheid en 

betaalbaarheid. 

Ontwikkelingen organisatie 

Met het 100-dagen rapport was de rode draad ‘verbinding’. Verbinding met de klant, onze 

belanghouders en met elkaar in de organisatie. In 2020 zijn we gestart met het maken van de 

beweging vanuit het thema verbinding. Onderstaande drie zinnen laten deze beweging zien:  

• Van een vastgoed georiënteerde naar een klant gedreven en lerende organisatie;  

• Van achter ons bureau naar continue in dialoog met huurders en belanghouders;  

• Binnen in control, om buiten te kunnen doen wat we willen.  

De organisatieontwikkeling had in 2020 een aantal gevolgen voor de organisatiestructuur en de 

formatie. Zo zijn de functies van ‘hoofd’ vervallen, is het team Beleid geformeerd, is het team 

Leefbaarheid & Gebiedsbeheer versterkt met twee gebiedsregisseurs en is op verschillende plekken in 

de organisatie geanticipeerd op de toekomst in het kader van strategische personeelsplanning 

(pensioen, generatiepact). Met de werving van een bestuursadviseur worden ook onderwerpen als 

governance, compliance en beleidssturing beter gepositioneerd.   

We werkten intern onder meer samen aan het verbeteren van onze processen, we zetten 

vastgoedsturing en risicomanagement goed op de kaart, verbeterden onze rapportages en voerden 

met onze partners gesprekken over onze portefeuillestrategie. Veel mooie resultaten die we niet 

hadden kunnen behalen zonder intensieve interne samenwerking. En dat was lang niet altijd 

makkelijk. Veel medewerkers werkten thuis tenzij dit in het kader van de dienstverlening niet kon of 

niet wenselijk was. Hierbij was het voor medewerkers soms zoeken naar een goede combinatie van 

het thuiswerken en de kinderen die ook thuis zijn.  

Onze medewerkers hadden ook zorgen over het uitvoeren van werkzaamheden bij bewoners thuis 

(met name wanneer dit klussen zijn die langere tijd duren). We probeerden rekening te houden met 

de gevoelens die speelden en zorgden voor goede beschermende middelen. 
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We hebben verschillende investeringen en aanpassingen gedaan in de werkplaats en het kantoor en 

medewerkers voorzien van verschillende materialen en hulpmiddelen om veilig en goed (thuis) te 

kunnen werken. Ook is een thuiswerkregeling en -vergoeding geïntroduceerd. 

Financieel resultaat 

De financiële gevolgen van de coronacrisis in 2020 zijn voor Wonen NWF gering. Er was geen 

belangrijke terugval in de huurinkomsten. De huurstromen waren omvangrijk en goed gespreid. De 

bouwactiviteiten liepen, binnen de vereisten van het RIVM-protocol, door.  

Het grootste effect deed zich voor in de voorbereiding van de renovaties. De geplande renovaties 

konden helaas niet in 2020 worden uitgevoerd. Hierdoor zijn de investeringen lager dan begroot en is 

er minder financiering aangetrokken dan begroot. 

De impact op onze ratio’s was beperkt. Wonen NWF heeft een goede liquiditeits- en 

financieringspositie. 

4.3 Verwachtingen 2021 

De wereld rond Wonen NWF staat niet stil. We volgen de ontwikkelingen die invloed hebben op (de 

toekomst van) Wonen NWF goed, mede door een open houding richting de samenleving in het 

algemeen en de stakeholders in het bijzonder. Onderstaande ontwikkelingen en eigenschappen van 

de organisatie zijn meegenomen in de belangrijkste thema’s voor 2021.   

Belangrijkste ontwikkelingen
Onderstaande ontwikkelingen vinden we belangrijk en anticiperen we op in 2021: 

Corona De coronacrisis verraste heel de wereld in 2020, zo ook Wonen NWF. Geen fysiek 

klantencontact meer, maar ook geen fysiek contact meer met collega’s. De tweede lockdown heeft 

echter laten zien dat de effecten niet eenmalig waren, sommigen misschien wel blijvend. Zo zal ook 

na corona bij Wonen NWF thuiswerken onderdeel van het ‘nieuwe normaal’ worden.  

Economie In de basisramingen van het CPB (die ervan uit gaat dat Nederland het coronavirus in de 

eerste helft van 2021 onder controle heeft), groeit de economie in 2021 na een krimp in 2020. De 

werkloosheid loopt op tot boven de 6%. Vooral jongeren, werknemers met een flexibel 

arbeidscontract en zzp-ers worden geraakt. Dit is ook (een deel van) de doelgroep van Wonen NWF 

en vraagt om maatwerk bij problemen die bij deze huurders kunnen ontstaan.  

Toename kwetsbare huurders Nieuwe huurders hebben steeds vaker een laag inkomen en een 

lage opleiding. Daarnaast kampen zij vaker met psychische en fysieke problemen. Deze trend is het 

gevolg van wijzigingen in het beleid rondom de doelgroep en de extramuralisering in de zorg. 

Daarnaast neemt door de toename van het aantal 80-plussers, het aantal mensen dat zich in ernstige 

mate eenzaam voelt toe. Wonen NWF wil hier samen met haar partners aandacht aan blijven 

besteden in de dorpen waar zij bezit heeft. 

Krimp De tendens binnen het werkgebied van Wonen NWF is dat de bevolking afneemt, ontgroent en 

vergrijst. De gemeente Noardeast-Fryslân is een officiële krimpregio, de gemeente Waadhoeke is 

aangewezen als anticipeerregio voor krimp. Hoe snel de krimp zich de komende jaren ontwikkelt en 

wat dit betekent voor onze doelgroep, houdt Wonen NWF continu in de gaten door de 

woningmarktonderzoeken. In de tweede helft van 2020 zijn de nieuwste prognoses van de provincie 

gepubliceerd. Deze prognoses zijn verwerkt in de portefeuillestrategie. 

Koopmarkt De aanhoudend lage hypotheekrente leidt tot lagere woonlasten in de koopsector. De 

druk op de koopsector loopt dan ook op. Voor huishoudens die te veel verdienen voor huurtoeslag 

vormt het kopen van een woning daarom een aantrekkelijk alternatief, zeker als er ook een 

inkomensafhankelijke huurverhoging wordt toegepast. De sociale huursector wordt zo steeds meer 
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het domein van de minst draagkrachtigen in de samenleving. Dit leidt tot toenemende sociale 

problemen en vraagt om aandacht voor de leefbaarheid in de dorpen.  

Een leven lang ontwikkelen Ontwikkelingen op arbeidsmarkt, zoals flexibilisering en 

automatisering, zorgen er voor werknemers hun kennis en vaardigheden moeten blijven ontwikkelen; 

een leven lang leren wordt steeds belangrijker. Daarom besteedt Wonen NWF veel aandacht aan 

duurzame inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling.  

Rente De rente is al jaren laag en lijkt vooralsnog de komende jaren niet sterk te stijgen. Dit geldt 

voor zowel de lange als korte termijnrente. Voor de ontwikkeling van de rente sluit Wonen NWF aan 

bij de parameters zoals geadviseerd door de externe toezichthouders. 

Verhuurdersheffing De verhuurderheffing bestaat nog steeds, maar er is een toenemende roep 

vanuit de samenleving om de heffing af te schaffen of deze aan te passen. De effecten van de heffing 

op de sector komen overduidelijk naar voren in het rapport ‘Opgave en middelen’. Het signaal wordt 

door verschillende politieke partijen omarmd. In de Actieagenda Wonen zet Aedes in op volledige 

afschaffing van de verhuurdersheffing. 

Bouwkosten De bouwsector wordt gekenmerkt door stijgende prijzen en capaciteitsproblemen. 

Daarmee lopen de kosten voor onderhoud, woningverbetering en nieuwbouw verder op. Naast hogere 

grondkosten, materialen en personeel maken strengere duurzaamheidseisen nieuwe woningen 

duurder. Wonen NWF heeft hier direct mee te maken en heeft hier rekening mee gehouden in de 

begroting 2021.

Klimaatakkoord, RES en warmtevisie De impact van de klimaatveranderingen zijn groot. Het 

wordt natter, warmer en droger. De verschillende effecten kunnen zorgen voor schade aan onze 

gebouwen en de woonomgeving (verzakkingen, wateroverlast etcetera). Het is belangrijk dit te blijven 

monitoren. Het klimaatakkoord verplicht provincies om een regionale energiestrategie (RES) op te 

stellen. Gemeenten vertalen de RES in warmtetransitie-plannen en wijkenergieplannen. Deze plannen 

leveren gemeenten uiterlijk in 2021 op. Deze plannen zijn van invloed op de manier waarop, waar en 

wanneer we ons vastgoed verduurzamen. Wonen NWF vraagt de gemeente om haar hier nauw bij te 

betrekken.  

Digitalisering en datastrategie Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in steeds hoger 

tempo op. De samenleving digitaliseert in toenemende mate. Dit brengt nieuwe risico’s met zich mee 

bijvoorbeeld rond de toegang tot en de beveiliging van informatie. Wonen NWF zorgt dat zij hier alert 

op blijft. 

Eigenschappen om te koesteren  
Onderstaande eigenschappen zijn we trots op en nemen we mee naar 2021: 

Verbinding met elkaar De medewerkers van Wonen NWF zijn vriendelijk en voelen zich verbonden 

aan de organisatie, ze zijn loyaal.    

Verbinding met onze stakeholders Wonen NWF staat positief bekend bij de stakeholders, dat 

blijkt onder meer uit de hoge waardering die werd uitgesproken bij de visitatie. Werken aan leefbare 

dorpen en buurten vraagt om maatwerk door en samenwerking met alle betrokken partijen. Samen 

met de gemeente en de dorpen gaan we daarom in 2021 actief aan de slag met prettig wonen in de 

buurten en dorpen.   

Verbinding met onze klanten De waardering van de klant voor de dienstverlening is in basis prima. 

Er is hart voor de klant en in combinatie met het leveren van maatwerk en continue leren en 

verbeteren, kan de organisatie in de toekomst nog een mooie slag maken. Wonen NWF start in 2021 

met het formuleren van een gezamenlijke klantvisie en bijbehorende kernwaarden.  

Thema’s die in 2021 aandacht krijgen 
In 2021 gaat Wonen NWF aan de slag met ‘de kunst van het verbinden’. Wonen NWF richt zich op het 

verbinden aan het doel en de doelstellingen van de organisatie en op het verbinden met onze klant. 

Daarom werkt Wonen NWF in 2021 aan een nieuw ondernemingsplan en een heldere klantvisie.   



38 

Binnen de organisatie gaan we verder met de ingezette beweging vanuit het thema verbinding:  

• Van een vastgoed georiënteerde naar een klant gedreven en lerende organisatie  

• Van achter ons bureau naar continue in dialoog met huurders en belanghouders  

• Binnen in control, om buiten te kunnen doen wat we willen  

In 2021 wordt daarom ook gefocust op interactieve beleidsontwikkeling, vastgoedsturing, 

procesmanagement & continue verbeteren en leefbaarheid in de dorpen. 

4.4 Waardebegrippen 

Marktwaarde 
Vanaf 2016 is het vastgoed in exploitatie gewaardeerd op ‘marktwaarde in verhuurde staat’. Wonen 

NWF heeft deze marktwaarde voor haar bezit grotendeels bepaald aan de hand van marktwaarde-

basis. De gemeente Noardeast-Fryslân is gedefinieerd als krimpregio. Dit bezit is gewaardeerd aan de 

hand van marktwaarde-full. De marktwaarde in verhuurde staat is ultimo 2020 vastgesteld op circa  

€ 415 miljoen (2019: € 400 miljoen).  

Beleidswaarde 
In 2018 is de beleidswaarde geïntroduceerd als nieuw waardebegrip. De beleidswaarde ontstaat door 

correcties door te voeren ten aanzien van beschikbaarheid, betaalbaarheid, onderhoud en beheer in 

de marktwaardesystematiek, waarmee de marktwaardesystematiek wordt aangepast voor de 

specifieke opdracht van woningcorporaties. Ultimo 2020 bedraagt de beleidswaarde circa € 216 

miljoen (2019: € 203 miljoen). Met betrekking tot de vergelijking tussen marktwaarde en 

beleidswaarde wordt verwezen naar de beleidsmatige beschouwing in de volgende paragraaf. 

WOZ-waarde 
De totale WOZ-waarde van Wonen NWF ligt, met peildatum 1 januari 2019, op ruim € 453 miljoen 

(vorig jaar € 427 miljoen op peildatum 1 januari 2018, stijging van 6,1%).

4.5 Realiseerbaarheid waarde onroerende zaken in exploitatie

In de Woningwet is opgenomen dat toegelaten instellingen het vastgoed moeten waarderen op 

marktwaarde in verhuurde staat. Door de waardering van de onroerende zaken in exploitatie tegen 

marktwaarde wordt inzicht gegeven in de mogelijke verdiencapaciteit, op basis van marktparameters, 

van de vastgoedportefeuille van Wonen Noordwest Friesland.  

De marktwaarde geeft, rekening houdend met de uitgangspunten van het Handboek modelmatig 

waarderen marktwaarde, het bedrag op balansdatum weer waartegen het vastgoedbezit op de vrije 

markt kan worden vervreemd.  

De doelstelling van Wonen Noordwest Friesland is om te voorzien in goede en betaalbare woningen in 

een prettige woon- en leefomgeving. Daarbij zal slechts een relatief beperkt aantal woningen worden 

verkocht. Dit betekent dat slechts een deel van de in de jaarrekening verantwoorde marktwaarde in 

de toekomst zal worden gerealiseerd. 

De beleidswaarde sluit aan op het beleid van Wonen Noordwest Friesland en beoogt inzicht te geven 

in de verdiencapaciteit van haar vastgoed uitgaande van dit beleid.  

In deze paragraaf is een beleidsmatige beschouwing opgenomen over het verschil tussen de 

marktwaarde en de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie. 
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Beleidsmatige beschouwing op de ontwikkeling van de marktwaarde 
De marktwaarde in verhuurde staat wordt gedefinieerd als de meest waarschijnlijke prijs dat het 

complex bij complexgewijze verkoop naar schatting zal opbrengen en waarbij de koper het vastgoed 

aanvaardt onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomsten met alle daaraan verbonden 

rechten en plichten. In feite is hier sprake van een commerciële waardering van vastgoed. 

Het jaar 2020 kenmerkt zich door een wederom sterk aangetrokken woningmarkt ten opzichte van 

2019. Zowel in de koop- als huurmarkt blijft een toenemende interesse bestaan. Voor de 

woningportefeuille van Wonen Noordwest Friesland heeft dit tot een stijging van de marktwaarde 

gezorgd. De totale waarde van de woningportefeuille is met € 15,1 miljoen gegroeid naar een waarde 

van € 414,7 miljoen. Dit betreft een waardegroei van 3,8%. 

De positieve waardeontwikkeling is vooral het gevolg van een verder aangetrokken koopmarkt, waarin 

de toegenomen vraag en krapte resulteren in een leegwaarde groei van de vastgoedportefeuille. De 

lage rentestand is hier mede een bepalende factor in. 

De huurprijsontwikkeling van het sociale vastgoed heeft een neerwaartse invloed gehad op de 

waardeontwikkeling. Hoewel de ontwikkeling van de contracthuur positief is, blijft deze achter ten 

opzichte van 2019 door een gematigde huurverhoging en passend toewijzen. Hiermee wordt invulling 

gegeven aan de maatschappelijke taak op het gebied van betaalbaarheid. 

Beleidsmatige beschouwing op de beleidswaarde 
Allereerst willen wij opmerken dat de ontwikkeling van de beleidswaarde slechts voor een beperkt 

deel wordt beïnvloed door aanpassing van het beleid van Wonen NWF. Het grootste deel van de 

wijziging in de beleidswaarde wordt veroorzaakt door wijzigingen in marktparameters ten opzichte van 

voorgaand jaar en methodische wijzigingen in de berekeningssystematiek om de beleidswaarde te 

bepalen. De ontwikkeling van de beleidswaarde wordt daarin 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. 

De beleidswaarde kent als vertrekpunt de marktwaarde in verhuurde staat, waarbij er in het kader 

van de beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en beheer aansluiting wordt gezocht bij het beleid 

van de corporatie in plaats van de uitgangspunten in de markt. Met deze toelichting wordt nadere 

duiding gegeven aan het deel van de waarde van het vastgoed en dus van het corresponderende deel 

van het vermogen dat als gevolg van het beleid van de woningcorporatie niet of pas op zeer lange 

termijn kan worden gerealiseerd. 

De beleidswaarde is gedurende 2018 ingevoerd, waarbij dit waardebegrip nog steeds in ontwikkeling 

is. Op basis van ervaringen van de afgelopen drie jaar kan de externe toezichthouder besluiten om 

nadere invulling te geven aan het begrip beleidswaarde. Mogelijke onzekerheden in de 

uitgangspunten die samenhangen met de verdere ontwikkeling van het waardebegrip ‘beleidswaarde’ 

kunnen leiden tot aanpassingen in de beleidswaarde in de komende perioden, onder meer 

samenhangend met: 
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- Aanpassing van de huurstijgingsparameter: bij bepaling van de beleidswaarde is de (bij mutatie 

van de woning te realiseren) markthuur aangepast naar de streefhuur. Deze is gebaseerd op een 

schatting door Wonen NWF van de nieuwe huur bij mutatie mede rekening houdend met wettelijke 

bepalingen zoals passend toewijzen, prestatieafspraken en afspraken met de huurdersvereniging 

over huur(som)stijging en de huursom. In de praktijk kunnen de huurstijging, de streefhuur en de 

huursom afwijken van de uitgangspunten in de beleidswaarde vanwege onder andere afwijkingen 

in de mutatiegraad en de dan geldende kaders voor het passend toewijzen en het huursombeleid. 

- Bepaling van de toegepaste disconteringsvoet, die eind 2020 in de beleidswaardebepaling gelijk is 

aan de in het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2020 opgenomen disconteringsvoet 

voor het type vastgoedbezit en regio waarin Wonen NWF actief is. In theorie kan een lager 

risicoprofiel worden verondersteld in de beleidswaarde door inrekenen van een lagere huur 

(betaalbaarheid) en hogere kwaliteit (onderhoud). Doordat de disconteringsvoet bij doorexploitatie 

meer betekenis heeft gekregen, krijgt de bepaling van deze disconteringsvoet meer aandacht. Het 

is denkbaar dat hierdoor de disconteringsvoet de komende jaren nog een ontwikkeling gaat 

doormaken. 

- Toepassing van nadere standaardisatie toerekening van niet direct vastgoed gerelateerde 

bedrijfslasten. 

- Toepassing van nadere standaardisatie voor bepaling van beheerskosten. 

Beleidsmatige beschouwing op het verschil tussen de marktwaarde en de 

beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie  
Het bestuur van Wonen Noordwest Friesland heeft een inschatting gemaakt van het gedeelte van het 

eigen vermogen dat bij ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is.  

Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde ultimo 2020 alsmede de consequenties 

hiervan voor het eigen vermogen: 

2020 2019 

EUR 1.000 EUR 1.000 

Marktwaarde verhuurde staat 414.695 399.563

Beleidswaarde 215.909 202.811

Verschil marktwaarde verhuurde staat en beleidswaarde 198.786 196.752

Eigen vermogen conform jaarrekening 319.090 308.651

Af: Verschil marktwaarde verhuurde staat en beleidswaarde 198.786 196.752

Eigen vermogen o.b.v. beleidswaarde 120.304 111.899

Dit impliceert dat circa 62,3% van het totale eigen vermogen (2019: 63,7%) niet of eerst op zeer 

lange termijn realiseerbaar is. Gezien de volatiliteit van (met name) de beleidswaarde, is de mate van 

realisatie aan fluctuaties onderhevig. 

4.6 Interne risicobeheersing en controlesystemen 

Wonen NwF vindt het belangrijk om de risico's te kennen die haar doelstellingen kunnen bedreigen. 

We streven ernaar om die risico's zo goed mogelijk te beheersen en ten minste de impact te beperken 

als een risico zich voordoet. Het beheersen van de risico's begint bij het risicobewustzijn van de 
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medewerkers. Dit betekent risico's herkennen en deze vroegtijdig beheersbaar maken. Het denken in 

risico's en ook kansen hoort daarbij en we zorgen dat ons financieel beleid voldoet aan normen van 

onze externe toezichthouders (Aw, WSW). Op strategisch niveau maakt Wonen NwF keuzes in 

risicobereidheid. Onderdeel hiervan is dat onze kengetallen niet de grenzen van de toezichthouders 

mogen overschrijden. Tweemaal per jaar wordt de meerjarenbegroting geanalyseerd en zo nodig 

bijgesteld en daarbij worden verschillende scenario’s in ogenschouw genomen. 

Verder werkt Wonen NWF met toedeling van budgetverantwoordelijkheid voor posten uit de begroting 

aan budget verantwoordelijken. Die moeten daar periodiek over verantwoorden. Ook wordt bij elk 

afzonderlijk beleids- of investeringsbesluit benoemd welke risico’s daarbij zouden kunnen optreden, 

zodat die risico’s bewust bij de besluitvorming worden betrokken. 

De belangrijkste risico’s die Wonen NWF ziet zijn: 

Strategische risico’s: Ingezette beheersingsmaatregelen: 

Middelen zijn niet toereikend voor realisatie 

wensportefeuille 

Duurzaam businessmodel verder uitwerken. 

Zorgen voor de juiste inzet van middelen. 

Optimaliseren inkomsten en uitgaven. 

Organisatieontwikkeling niet adequaat 

doorgevoerd 

Organisatiestructuur is aangepast, MD-

ontwikkeltraject wordt opgestart evenals 

ondernemingsplan en klantvisie. 

Woningaanbod sluit niet aan bij de 

veranderende vraag 

Proces van vastgoedsturing is opnieuw 

vastgesteld. Er is een medewerker vrijgemaakt 

voor de coördinatie van het assetmanagement. 

Vermindering van leefbaarheid en eenzijdigheid 

van wijken en de woonomgeving 

Er wordt meer capaciteit ingezet op het gebied 

van leefbaarheid. Hiervoor zijn twee 

gebiedsregisseurs benoemd. 

Verduurzamingsopgave wordt niet gerealiseerd Technische ontwikkelingen worden blijvend 

gevolgd en verwerkt in complex strategieën 

tijdens complexsessies. 

Ziekte en ongevallen Continu aandacht voor de juiste medewerker op 

de juiste positie. Periodieke medische check, 

voldoen aan RI&E-eisen, training en 

ontwikkeling. 

Dienstverlening niet op orde vanwege 

onvoldoende procesgericht werken 

Nieuw procesmodel opgesteld met daarin 

duidelijke taken, rollen en bevoegdheden. 

Data niet op orde Er is capaciteit vrijgemaakt voor het 

optimaliseren van data. In 2021 wordt een BI-

tool aangeschaft waarmee data geoptimaliseerd 

kan worden. 

Aanvullende eisen van stakeholders bij realisatie 

plannen 

In dialoog gaan en blijven met stakeholders. 

Bouwen op bestaande locaties. 

Onvoldoende kwalitatief personeel. Strategische personeelsplanningen opstellen en 

opleiden en trainen personeel. Investeren in 

opleiding en training gebaseerd op SPP. 
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4.7 Beoordelingen van externe toezichthouders 

Autoriteit woningcorporaties (Aw) 
De Aw heeft Wonen NWF in 2020 beoordeeld en risico’s gesignaleerd op de onderdelen: 

Rechtmatigheid, bijdragen aan leefbaarheid. Ten aanzien van toegestane leefbaarheidsuitgaven heeft 

de Aw al in december 2019 het standpunt ingenomen dat Wonen NWF in eerdere jaren onrechtmatig 

heeft gehandeld met het uitbetalen, dan wel toezeggen van bijdragen voor de realisatie van MFC’s in 

een viertal dorpen. Wonen NWF heeft haar beleid t.a.v. deze bijdragen aangepast, maar heeft deze 

situatie niet volledig ongedaan kunnen maken. De Aw heeft aangegeven Wonen NWF hiervoor twee 

interventies op te leggen, een waarschuwing en een verplichting om het leefbaarheidsbeleid expliciet  

te toetsen aan de regelgeving in Woningwet en BTIV. 

Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 
Bij de analyse van de financiële positie constateert WSW dat Wonen NWF haar investeringsopgave 

heeft getemporiseerd om zo aan de ratio's van WSW te kunnen blijven voldoen.  

Met het huidige investeringstempo blijft Wonen NWF aan de ratio's voldoen. Wel constateert WSW dat 

zowel de Loan to Value als de solvabiliteit een negatieve tendens laten zien. WSW gaat ervan uit dat 

Wonen NWF ook na de gepresenteerde prognoseperiode het beleid zodanig vormgeeft dat Wonen 

NWF binnen de ratio's blijft opereren. Het gevraagde borgingsplafond is zonder beperkingen, dat wil 

zeggen voor drie jaar, door WSW toegekend. 

4.8 De belangrijkste bestuursbesluiten  
In 2020 zijn diverse bestuursbesluiten genomen. Een deel daarvan is bekrachtigd door goedkeuring 

van de RvC. De belangrijkste zijn: 

- Huursom en huurverhoging 2020 (#) 

- Diverse haalbaarheidsbesluiten, investeringsbesluiten en aanbestedingsbesluiten 

- Diverse (ver)nieuw(d)e procesbeschrijvingen 

- Jaarverslag en jaarrekening 2019 (#) 

- Kaderbrief (#) 

- Jaarplan 2021 

- Begroting 2021 (#) 

- Geactualiseerde MJB 2021–2030 (#) 

- Treasury Jaarplan 2021 (#) 

- Bod 2021-2025 gemeenten Waadhoeke en Noardeast-Fryslân (#) 

- Prestatieafspraken 2020 Waadhoeke en Noardeast-Fryslân en De Bewonersraad (#) 

- Portefeuillestrategie (#) 

- Procuratieregeling (#) 

- Verbindingenstatuut (#) 

- Investeringsstatuut (#) 

- Plan van aanpak rendementsbeleid 

- Herziening activeringsbeleid (#) 

- Fiscale visie (#) 

- Plan van aanpak fiscaal statuut (#) 

- Aanpassing organisatiestructuur en diverse functieprofielen 

- Verzuimprotocol Wonen NWF 

- Regeling vergoedingen thuiswerken 

- WNT-klasse-indeling (#) 

- Uitbreiding dekking bestuursaansprakelijkheidsverzekering (#) 

Daar waar een (#) is aangegeven is er zowel een bestuursbesluit genomen als een goedkeuring verleend door de RvC
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4.9 Overleg met de Ondernemingsraad 
De bestuurder heeft in 2020 regelmatig overleg gevoerd met de OR. De ondernemingsraad bestaat uit 

vijf personen. Per ultimo 2020 hadden de volgende medewerkers zitting in de OR: Peter Geertsma 

(voorzitter), Jetty Posthumus, Germ Reitsma, Sofia van der Spoel en Jan Swart. De heer Geertsma 

heeft in 2020 het voorzitterschap van de heer Reitsma overgenomen en mevrouw Posthumus is 

toegetreden in de plaats van de heer Binne Kooistra.  

De ondernemingsraad heeft op verschillende onderwerpen een advies uitgebracht of instemming 

verleend aan het door de bestuurder voorgestelde beleid.  

Aan de orde gekomen zijn o.a.: 

- Corona 

- 100-dagen-rapport bestuurder 

- Organisatieontwikkeling + voortgang 

- Regeling vergoedingen thuiswerken 

- Vacaturebeleid Wonen NWF 

- Samenvatting interviews OR met Personeel 

- Vastgoedsturing 

- Portefeuillestrategie 

- Procuratieregeling Wonen NWF 

- Project duurzame inzetbaarheid (ontwikkelen gezamenlijke visie) 

- Agressieprotocol  

- Jaarverslag 2019 

- Kaderbrief 2021 

- Jaarplan en begroting 2021 

- Meerjarenbegroting 2021 – 2030 

- Bod 2021 – 2025 aan gemeenten 

- Aanstellen nieuwe RVC leden 

In de meeste gevallen was dat een positief advies, maar de adviezen hebben ook diverse keren geleid 

tot aanpassing/aanscherping van de oorspronkelijke plannen. Ook is regelmatig gevraagd om 

toelichting. De bestuurder voert in een vroeg stadium overleg met de OR over beleidsontwikkelingen, 

om daarmee ook in een vroeg stadium rekening te kunnen houden met aspecten die bij de OR leven. 

De ervaringen over en weer zijn positief. 
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4.10 Samenstelling bestuur en verantwoording permanente educatie 

Naam Geboorte

datum

Bestuurs

periode

Nevenfuncties Behaalde 

PE-punten 

over 2020

Minimaal te 

behalen PE 

punten in 

2021/2022

M.S. 

Huizinga-

Klaucke 

5-1-1974 Vanaf 1 

november 

2019 

Lid van de Raad van 

Toezicht van 

woonzorgcentrum 

Rosengaerde in Dalfsen, 

sinds 1 juni 2017 

Lid Raad van Advies 

Nederlandse 

Kredietbank, sinds 8 juli 

2020 

23 85[1]

[1] In 2020 is de bestuurder reeds gestart met een leiderschapstraining en intervisiegroep waarvan de PE-punten (85) in 2021 

worden toegekend.

4.11 Tegenstrijdig belang 
Er is in 2020 geen sprake geweest van tegenstrijdige belangen zoals bedoeld in de Governancecode. 

4.12 Verklaring van de bestuurder 
In overeenstemming met artikel 25 van de statuten heb ik als bestuurder het jaarverslag 2020 

vastgesteld en vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. 

Als bestuurder van Wonen Noordwest Friesland verklaar ik uitsluitend werkzaam te zijn geweest in het 

belang van de volkshuisvesting en dat de uitgaven in 2020 uitsluitend voor dit belang zijn gedaan. 

M.S. (Martine) Huizinga-Klaucke, bestuurder 
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Hoofdstuk 5 Verslag van de Raad van Commissarissen 

5.1 Visie op toezicht houden  

Voor de RvC staat het behalen van maatschappelijke resultaten voorop. Wonen Noordwest Friesland 

ontleent haar bestaansrecht aan de maatschappelijke omstandigheden op het gebied van de 

volkshuisvesting en daaraan gelieerde problematiek. Volkshuisvestelijke belangen zijn leidend en de 

missie en visie zijn daarbij bepalend. Het gaat hierbij om meer dan alleen kwalitatief goede en 

betaalbare woningen voor zittende huurders. Gezamenlijk vertrekpunt is ‘de bedoeling’ zoals door 

Wonen NWF is afgeleid uit wet- en regelgeving, is besproken met belanghouders en is vastgelegd in 

missie, visie, ondernemingsplan en strategische doelstellingen. 

De verantwoordelijkheid van de RvC is toezien dat de corporatie die maatschappelijke doelstelling 

realiseert binnen de kaders en normen die daarvoor zijn afgesproken. Om dat te realiseren, houdt de 

RvC conform de statuten toezicht op het functioneren van het bestuur (de statutaire directie) en de 

algemene gang van zaken binnen de corporatie. Daarnaast is de RvC adviseur en klankbord voor de 

directeur-bestuurder. Ten slotte is de RvC werkgever van de bestuurder.  

De RvC volgt bij haar taken de principes van good governance, zoals vastgelegd in de 

Governancecode woningcorporaties 2020 en de Woningwet. Bestuur en RvC hebben gezamenlijk met 

externe begeleiding tijdens een aantal bijeenkomsten (zowel fysiek als via video-vergaderen) de visie 

op besturen en op toezicht houden besproken en uitgewerkt in een nieuw ‘levend’ visiedocument en 

het Toezichtskader Wonen NWF. Dit mede vanwege de wisselingen in de bezetting van zowel bestuur 

als RvC, om zodoende de wederzijdse behoeften en verwachtingen goed af te stemmen. 

5.2 Organisatie van het toezicht 

De RvC van Wonen NWF bestaat uit vijf leden die functioneren als een collegiale raad, met respect 

voor elkaars deskundigheid en persoonlijkheid. Zie voor de samenstelling paragraaf 5.5. De RvC leden 

hebben vanuit kennis en ervaring een bepaald deskundigheidsprofiel van waaruit zij een bijdrage 

leveren aan vergaderingen en besluiten. RvC leden krijgen en nemen ruimte voor open discussie met 

respect voor elkaars gezichtspunten. Het voeren van een goed beargumenteerde en open dialoog 

gaat vooraf aan het innemen van een standpunt. 

De RvC kent twee commissies die zorgen voor de inhoudelijke voorbereiding van vergaderingen. De 

commissies maken verslagen van hun vergaderingen die, inclusief de daarin opgenomen 

beargumenteerde adviezen aan de RvC, in de reguliere RvC vergaderingen worden besproken. 

Enerzijds is er de auditcommissie die zich richt op de vraagstukken van risicobeheersing, financiën, 

vastgoed(investeringen) en informatievoorziening. Zij laat zich mede informeren door de controller, de 

accountant en de treasury-adviseur. Deze commissie is in 2020 vijf keer bijeengeweest.  

Anderzijds is er de remuneratiecommissie. Deze commissie adviseert de RvC over het aanstellings- en 

beloningsbeleid van het bestuur en de RvC en (vanaf 2021) governance-aspecten. Deze commissie is 

in 2020 twee keer bijeengekomen en heeft daarnaast een voortgangsgesprek met de bestuurder 

gevoerd (het eindejaarsgesprek is wegens Corona uitgesteld naar begin 2021). 

De RvC ontvangt periodiek informatie van de bestuurder. Dit zowel in reguliere vergaderingen als in 

themabijeenkomsten, waarbij ook derden aanwezig (kunnen) zijn, zoals MT-leden, accountant en 

externe deskundigen. Deze informatie heeft in 2020 in de behoefte voorzien. Daarnaast verzamelt de 

RVC ook zelf informatie door afzonderlijke gesprekken met de OR (zonder bestuurder) en met 

huurdersorganisatie De Bewonersraad. Ook heeft er in 2020 een bijeenkomst met belanghouders 

plaatsgevonden over het portefeuilleplan.  
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Zie voor een inhoudelijke opgave van de bijeenkomsten en de besproken onderwerpen paragraaf 5.4. 

Door de Corona maatregelen heeft er in 2020 geen werkbezoek plaatsgevonden. Wel is deelgenomen 

aan een digitale eindejaars personeelsbijeenkomst. 

De RvC van Wonen NWF is lid van de Vereniging van Toezichthouders van Woningcorporaties (VTW). 

Langs deze weg wordt ook de nodige informatie verkregen en worden bijeenkomsten bijgewoond. 

Jaarlijks houdt de RvC een zelfevaluatie. Dit najaar heeft deze plaatsgevonden met externe 

begeleiding van Diemen & Van Gestel. Gezien het feit dat sinds de vorige zelfevaluatie zowel de 

meerderheid van de RvC leden als de bestuurder nieuw was, is ervoor gekozen tijdens de zelfevaluatie 

ook ruime aandacht te schenken aan de persoonlijke communicatiestijlen. Dit om elkaar beter te leren 

kennen en door een effectievere communicatie beter gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. 

5.3 Speerpunten Raad van Commissarissen

In november 2019 is de maatschappelijke visitatie over de periode 2015 – 2018 uitgevoerd. Een 

belangrijk advies van de commissie was om voldoende aandacht te schenken aan doel en voortgang 

van ‘de lerende organisatie’ en aan de invulling van rollen en managementdrives. Met de komst van 

de nieuwe bestuurder Martine Huizinga staat dit goed op de agenda. In haar 100-dagen rapport heeft 

zij in de ogen van de RvC een goed beeld geschetst van haar bevindingen en plannen ten aanzien van 

de interne organisatie en de invulling van de maatschappelijke rol van Wonen NWF. Wel heeft de RvC 

geadviseerd de gewenste ontwikkeling zorgvuldig in de tijd uit te zetten en de RvC tijdig over de 

verschillende stappen te informeren.   

De ontwikkeling van de organisatie wordt meer gebaseerd op mede-eigenaarschap van medewerkers 

en het vanuit de belevingswereld van de huurders ‘van buiten naar binnen’ organiseren en invullen 

van beleid en uitvoering. De RvC juicht deze ontwikkeling gezien de maatschappelijke opdracht van de 

corporatie van harte toe. In het in 2021 te actualiseren Ondernemingsplan zal hieraan met 

betrokkenheid van de belanghouders verder invulling worden gegeven. Tevens heeft de RvC met 

instemming kennisgenomen van het feit dat de vastgoedsturing en de wijze waarop 

investeringsbesluiten worden genomen, verder worden geprofessionaliseerd. 

Daarnaast is in 2020 specifiek via themabijeenkomsten de gewenste ontwikkeling van de 

woningportefeuille, het omgaan met belanghouders en het risicomanagement besproken. 

De dilemma’s in het portefeuilleplan zijn ook in aanwezigheid van RvC-leden met gemeenten en 

huurdersorganisatie besproken. Duidelijk is dat belanghouders de prioriteit die daarin gelegd is bij 

betaalbaarheid en de kwaliteit van het wonen omarmen. Wat betreft duurzaamheid is de keuze 

voorlopig gelegd bij het uitvoeren van no-regret maatregelen.  

Vanwege de demografische ontwikkeling, niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief, en de 

klimaatdoelstellingen ligt er de komende jaren een zeer omvangrijke transformatieopgave. Ook 

duidelijk is dat er op termijn onvoldoende middelen aanwezig zullen zijn om alle ambities waar te 

kunnen maken. Dit vraagt om vergaande oplossingen, die gelukkig ook landelijk worden (h)erkend, 

getuige het door twee Ministeries en Aedes gepubliceerde rapport Opgaven en Middelen. Het omgaan 

met de kansen en de uitwerking ervan, is een belangrijk onderwerp in het risicomanagement. De RvC 

maakt zich hierover de nodige zorgen. Binnen Wonen NWF wordt ter ondersteuning hiervan gewerkt 

aan een Duurzaam Bedrijfsmodel.  

In het belanghoudersbeleid is tot uitdrukking gebracht dat Wonen NWF meer de verbinding wil 

aangaan met andere maatschappelijke partners in (Noord) Friesland. De RvC ziet dat daarmee mede 

invulling wordt gegeven aan het ‘van buiten naar binnen’ organiseren en de aanbeveling van de 

visitatiecommissie om het corporatiebeleid beter te verbinden aan de leefwereld van de huurder.  
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De RvC bezint zich nog op de vraag of zij voor een goede uitoefening van haar taken op dit gebied 

een aparte commissie Maatschappelijk presteren wil instellen. 

Tot slot heeft de RvC zich bezonnen op de vraag of Wonen NWF en in het bijzonder ook de RvC zelf, 
de principes van good governance voldoende heeft geïncorporeerd. Het hanteren van ‘afvinklijstjes’ is 
immers onvoldoende. Besloten is de selectie- en remuneratiecommissie uit te breiden met 
governancezaken en in 2021 verder te verkennen op welke manier meer inhoud te geven aan soft 
controls. 

5.4 Vergaderingen en bijeenkomsten Raad van Commissarissen 

Datum Soort Inhoudelijk behandelde onderwerpen o.a. 

9/3/2020 Regulier Goedkeuring verleend aan: 

- Benoemingsbesluit H. van Kesteren 
- Wijziging functieverdeling RvC 
- Treasuryjaarplan 2020 
- Plan van aanpak Visie op bestuur en toezichthouden 
- Declaratieoverzicht bestuurder 2019 

Verder besproken: 

- Corona-maatregelen 
- Voortgang Risicomanagement, Duurzaam Businessmodel, 

Woonvisies gemeenten, MIS 
- Oordeelsbrief van Aw 
- Problematiek Interzorg Ferwert 
- Jaarverslag 2019 Provinciale Klachtencommissie 
- Huurverhoging 2020 en advies huurdersorganisatie 
- Investering 4 locaties Noardeast-Fryslân en Waadhoeke 
- Voortgang interne audits 
- Voortgang Governanceagenda 2020 
- Rapportage T3 2020 

8/4/2020 Extra  - 100-dagen rapport bestuurder 

13/5/2020 Overleg OR Bespreking van: 

- algemene gang van zaken 
- speerpunten OR 

13/5/2020 Regulier  Goedkeuring verleend aan: 

- Investeringsbesluit Grote Streek Hallum 
- Benoemingsbesluit F. Kooiker 
- Aangepast reglement Bestuur 
- Aangepast reglement Remuneratiecommissie 
- Verbindingenstatuut  
- Investeringsstatuut en plan van aanpak Rendementsbeleid 
- Activeringsbeleid  
- Opzet nieuwe tertiaalrapportage 
- Rooster van aftreden RvC 
- Procuratieregeling 
- Notitie positie treasuryadviseur 

Verder besproken: 

- Brief verticaal toezicht Aw 
- Voortgang governance en risicomanagement 
- MFC-dossier Aw 
- Investeringsbesluiten Minnertsga, Sexbierum en Bitgum 
- Haalbaarheidsbesluit renovatie 62 woningen  
- Vastgoedsturing 
- Concept bod gemeenten 
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- Concept jaarverslag 
- Impactanalyse COVID-19 en scenario’s 

8/6/2020 Extra  Bespreking met externe begeleider over visie op besturen en 

toezicht houden 

8/6/2020 Overleg Gesprek over o.a. financiële risico’s met accountant, manager FIA 

en controller (zonder bestuurder) 

8/6/2020 Regulier  Goedkeuring verleend aan: 

- Jaarverslag 2019 inclusief Jaarrekening 2019 
- Bod gemeenten Waadhoeke en Noardeast-Fryslân 
- Aangepast Reglement RvC 
- Aangepast Reglement Auditcommissie 
- Opvolging S. Reinsma 

Verder besproken: 

- Accountantsverslag 
- Managementrapportage T1 2020 
- Borgstellingsbrief WSW 
- Bestuurlijk overleg De Bewonersraad 
- Voortgang Controleplan en opvolging Managementletter 2019 

29/6/2020 Thema  Bespreking portefeuillestrategie  

21/9/2020 Thema  Bespreking van: 

- Risicomanagement 
- Visie op besturen en toezicht houden 

19/10/2020 Overleg Gesproken met De Bewonersraad over: 

- Opvallende zaken in Jaarverslag 
- Manifest “Samen zorgen voor betaalbare huren” 
- Voortgang prestatieafspraken m.b.t. sociaal domein 
- Maatregelen dienstverlening i.v.m. COVID-19 
- Hoe komt RvC meer in contact met huurders 

19/10/2020 Regulier  Goedkeuring verleend aan: 

- Visie op besturen en toezichthouden 
- Kaderbrief 2021 
- Portefeuillestrategie  
- Voorstel zelfevaluatie RvC 

Verder besproken: 

- Stand van zaken Prestatieafspraken 
- MFC-dossier Aw 
- Organisatieontwikkeling 
- Investeringsbesluit Welderingsstrjitte Dronryp 
- Aanbestedingsbesluit Minnertsga, Sexbierum en Bitgum 
- Sloopbesluit Hemmemastrjitte Bitgum 
- Belanghoudersbeleid en participatie 
- Rapportage T2 2020 
- Risicomanagement 

23/11/2020 Regulier  Goedkeuring verleend aan: 

- Prestatieafspraken gemeente Waadhoeke 
- (concept) Prestatieafspraken gemeente Noardeast-Fryslân 
- Begroting 2021 en MJB 2021-2025 
- Treasuryjaarplan 2021 
- Benoemingsbesluit N. Bouma 
- WNT-klasseindeling 2021 
- Beloningsbeleid Bestuurder en RvC 
- Beloning 2021 Bestuurder en RvC 
- Rooster van aftreden RvC 



49 

Verder besproken: 

- Aedes benchmark 
- Organisatieontwikkeling 
- Rapport Opgaven en middelen 
- Jaarplan 2021 
- Managementletter accountant 
- Uitbreiding Remuneratiecommissie met governancetaken 

8/12/2020 Extra  Zelfevaluatie RvC 

5.5 Samenstelling Raad van Commissarissen 

De leden van de Raad van Commissarissen worden primair voor een periode van vier jaar benoemd 

en kunnen daarna nog eéń keer voor een volgende zittingstermijn van vier jaar worden herbenoemd.  

Van twee leden liep de zittingstermijn in 2020 af. Van de heer R. Idzenga was dat per 9 maart. Hij 

was huurderscommissaris. In goed overleg met hem en huurdersorganisatie De Bewonersraad is 

geconstateerd dat gezien zijn verhuizing naar het midden van het land een goede uitvoering van een 

tweede zittingstermijn niet mogelijk zou zijn. Daarop is middels openbare werving op voordracht van 

De Bewonersraad de heer H. van Kesteren per 1 april op zijn plaats benoemd.  

Mevrouw S. Reinsma was per 1 december na twee termijnen van vier jaar aftredend. In haar plaats is 

eveneens middels openbare werving op voordracht van De Bewonersraad per die datum mevrouw  

N. Bouma benoemd. 

Daarnaast is in 2019 besloten de RvC uit te breiden van vier naar vijf leden en is in dat kader een 

nieuwe voorzitter geworven. Per 1 april is met een positief advies van OR en De Bewonersraad de 

heer F. Kooiker in die functie benoemd. Per 1 maart is mevrouw J. Tuimaka teruggetreden als 

voorzitter en is zij benoemd tot vice-voorzitter. In de tussentijd heeft mevrouw S. Reinsma, die tot dat 

moment vice-voorzitter was, het voorzitterschap waargenomen. 

De samenstelling van de Raad van Commissarissen is daarmee per 31-12-2020 als volgt:  

Naam 

(M/V - 

Geb.datum) 

Benoemd 

(her-) 

Aftredend 

(herkiesbaar)

Commissie 

(functie) 

Hoofd- en 

nevenfuncties 

N. Bouma 

(V - 25/07/1966) 

12/2020 12/2024 

ja 

- Professioneel toezichthouder bij 
Nyncke Bouma; 

- Lid Raad van Toezicht BV De 
Baander, jeugdzorg, 
Hollandscheveld; 

- Lid Raad van Toezicht St. 
Jonkerszorg, VVT, Hoogwoud; 

- Lid Raad van Toezicht St. de 
Waerden, VG, Heerhugowaard; 

- Voorzitter Raad van Toezicht 
St. LIMOR, MO, Leeuwarden 

H. Donkervoort 

(V - 01/04/1953) 

11/2018 11/2022 

ja 

Audit 

(voorzitter) 

- Directeur ID Management & 
Advies; 

- Lid Raad van Toezicht Lefier, 
woningcorporatie, Groningen, 

Emmen, Hoogezand; 

- Lid Raad van Commissarissen 
Kabelnoord, Kabelbedrijf, 

Dokkum; 

- Lid Raad van Toezicht O2G2, 
Openbaar onderwijs, 
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Groningen; 

- Voorzitter Raad van Toezicht, 
RIBWGO, beschermd wonen, 

Zwolle; 

- Lid Raad van Toezicht KNSB, 
Schaatsbond, Utrecht; 

- Lid Raad van Toezicht Stienen 
Flier, sportaccommodatie, de 

Fryske Marren; 

- Lid klachtencommissie goed 
bestuur MBO; 

- Lid beroepscommissie 
MBOHBO 

H. van Kesteren 

(M – 09/06/1953) 

04/2020 04/2024 

ja 

Audit - Zelfstandig adviseur Romivo 
BV; 

- Lid Raad van Toezicht Taktus 
Verslavingszorg, Deventer; 

- Lid Raad van Toezicht Stichting 
Revalidatie Friesland 

F. Kooiker 

(M - 11/09/1952) 

04/2020 04/2024 

ja 

Voorzitter  

Remuneratie

- Zelfstandig adviseur 
- Voorzitter Raad van Toezicht 

Holding Adenium, PO, Drachten 

J. Tuimaka 

(V - 11/03/1961) 

06/2015 

(06/2019) 

06/2023 

nee 

Remuneratie 

(voorzitter) 

- Zelfstandig adviseur wonen, 
ruimte, welzijn en 

bewonersautonomie; 

- Kwartiermaker Klimaat en 
Duurzaamheid gemeente 

Weststellingwerf; 

- Voorzitter Cliëntenraad 
Mienskipssintrum Leppehiem, 

organisatie voor ouderenzorg, 

Akkrum; 

- Penningmeester St. Vrienden 
van de Thuiszorg Boarnsterhim 

De RvC-leden hebben in 2020 voldaan aan de verplichtingen ten aanzien van de persoonlijke 

ontwikkeling. Commissarissen dienen per (geheel) jaar minimaal vijf PE-punten te behalen, waarvan 

er bij een eventueel overschot maximaal vijf mogen worden meegenomen naar het volgend jaar.  

Overzicht van behaalde PE-punten: 

Naam Over van 2019 Verplichting Behaald Over naar 

2021 

R.D. Idzenga 5 0 0 - 

S. Reinsma 1 4 5 - 

H. Donkervoort 0 5 11 5 

J. Tuimaka 1 5 7 3 

H. van Kesteren 5 3 3 5 

F. Kooiker - 3 15 5 

N. Bouma - 0 0 0 

De bezoldiging van de RvC leden en bestuurder is onderhevig aan de WNT (Wet Normering 

Topinkomens), die een maximum stelt aan de toegestane bezoldiging. Zowel de bezoldiging van de 

bestuurder als die van de RvC-leden viel daar in 2020 binnen. Die van de RvC-leden voldoet 

bovendien aan de (lagere) Beroepsregel van de VTW. 
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In het Beloningsbeleid bestuurder is opgenomen dat de bestuurder bij voldoende functioneren in een 

aantal jaarlijkse stappen naar het WNT-maximum kan groeien. Op basis van het goede functioneren in 

2020 is een dergelijke stap voor 2021 toegekend. 

De werkelijke bedragen 2020 zijn opgenomen onder de WNT-verantwoording op pagina 94.  

5.6 Verklaring 

De Raad van Commissarissen van Wonen NWF heeft zich in 2020 aan alle bepalingen in de 

Governancecode Woningcorporaties 2020 gehouden en verklaart hierbij: 

- geen leningen, garanties of niet in het beloningsbeleid geregelde financiële voordelen aan leden 
van de RvC of de bestuurder te hebben verleend;  

- dat alle leden van de RvC onafhankelijk en voldoende kritisch ten opzichte van de Stichting Wonen 
NWF hebben kunnen functioneren; 

- geen van de commissarissen andere diensten dan die welke voortvloeien uit zijn/haar lidmaatschap 
van de RvC heeft verleend of anderszins banden onderhoudt met Wonen NWF, hetzij direct, hetzij 
indirect, buiten zijn/haar commissariaat;  

- er geen transacties hebben plaatsgevonden waarbij tegenstrijdige belangen van de bestuurder of 
leden van de raad van commissarissen speelden die van materiële betekenis waren voor Wonen 
NWF en/of voor de bestuurder c.q. leden van de RvC.  

5.7 Tenslotte 

Het Corona-virus heeft bij mensen dit jaar veel last en leed veroorzaakt. Het heeft ons allemaal meer 

aan huis gekluisterd, waardoor ‘goed wonen’ een extra dimensie heeft gekregen. Huurders zijn 

daardoor hun huis anders gaan beleven en daaruit komen dan extra vragen, wensen en problemen 

voort. Medewerkers van Wonen NWF, die ook meer op fysieke afstand moesten opereren, willen er 

daarvoor uiteraard ook onverminderd zijn. Mooi om te zien hoe met creatieve oplossingen en extra 

inzet daaraan vorm en inhoud is gegeven. 

Als RvC hebben we veel waardering en dank voor de wijze waarop bestuurder, MT en medewerkers  

dat hebben gedaan!  

Sint Annaparochie, april 2021 

Namens de Raad van Commissarissen, 

F. Kooiker, 

voorzitter 
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Bijlagen  

Algemene gegevens 

Naam van de toegelaten instelling : Wonen Noordwest Friesland 

Toelatingsnummer : L0003 

Gemeente van vestiging : Waadhoeke 

Werkzaam in de gemeenten  : Waadhoeke, Noardeast-Fryslân, Leeuwarden 

Adres  : De Wissel 17 

9076 PT St. Annaparochie 

Postadres : Postbus 26 

9076 ZN St. Annaparochie 

Telefoon : (0518) 40 98 00 

E-mailadres  : info@wonennoordwestfriesland.nl

Website  : www.wonennwf.nl

Facebook : www.facebook.com/WonenNoordwestFriesland

Twitter  : www.twitter.com/wonennwf

Datum van oprichting  : 1 mei 1903 

Datum en nummer van de inschrijving 
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Verklarende woordenlijst & afkortingen 

Aedes  De koepelorganisatie van woningcorporaties 

Aftoppingsgrens Dit is de huurprijs waarboven geen huurtoeslag wordt verstrekt. 

Aw Autoriteit Woningcorporaties 

Bedrijfskosten  Alle lasten van WonenNWF, zoals onderhoud, afschrijving, onrendabele 

toppen en leefbaarheid. In de Aedes Benchmark worden de bedrijfskosten 

‘geschoond’ om ze vergelijkbaar te maken met andere corporaties. 

Benchmark Gaat over meten, vergelijken en verbeteren van de prestaties van corporaties 

COA  Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers 

CV Centrale Verwarming 

DAEB Diensten van Algemeen Economisch Belang. Het werkdomein van corporaties 

bestaat uit DAEB-activiteiten als het verhuren van sociale huurwoningen en 

(beperkt) investeren in leefbaarheid. Dure huurwoningen zijn niet-DAEB. 

EI EnergieIndex. De opvolger van het energielabel. 

ICR Interest Covarage Ratio, oftewel rentedekkingsgraad. Geeft aan hoe vaak uit 

de netto kasstroom de rente over vreemd vermogen kan worden betaald. 

Kernvoorraad De minimale voorraad aan te houden sociale huurwoningen om de doelgroep 

van woonruimte te kunnen voorzien. 

KPI Kritieke Prestatie Indicatoren 

LTV Loan to value. De waarde van de leningenportefeuille gedeeld door de waarde 

van het onderpand (het woningbezit), uitgedrukt als percentage.  

Marktscore Getal wat de populariteit van een huurwoning aangeeft. 

MFC  Multifunctioneel Centrum. Het kan ook gaan om een MFA, multifunctionele 

accommodatie. Eerder werd een MFC of MFA een dorpshuis genoemd. 

MJB  Meerjarenbegroting 

OR Ondernemingsraad 

PE Permanente Educatie 

SLA  Service Level Agreement.  

Stakeholders Ook wel belanghouders genoemd. Niet-commerciële partijen waar WonenNWF 

mee samenwerkt (huurderorganisatie, gemeenten en zorg- en welzijn)   

SVB  Strategisch Voorraad Beleid 

Ticht by Hûs  Titel ondernemingsplan Wonen NWF (dicht bij huis) 

RvC  Raad van Commissarissen (van Wonen Noordwest Friesland) 

VFW  Vereniging Friese Woningcorporaties 

VPB  Vennootschapsbelasting 

WSW  Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

Woonlasten Alle kosten die het wonen met zich meebrengt; huur + servicekosten+ 

energiekosten + gemeentelijke lasten etc.  



Jaarrekening 2020

Wonen Noordwest Friesland

Statutaire vestigingsplaats: Sint Annaparochie

Adres: De Wissel 17

9076 PT, Sint Annaparochie
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Balans per 31 december 2020
(in duizenden euro's voor resultaatbestemming)

ACTIVA

VASTE  ACTIVA

Vastgoedbeleggingen

1. DAEB vastgoed in exploitatie 410.687               395.310

2. niet-DAEB vastgoed in exploitatie 4.008                  4.252

3. Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 16.837                16.663                

4. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 272                     1.617                  

Totaal van vastgoedbeleggingen 431.804               417.842               

Materiële vaste activa

5. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 3.706                  3.737                  

3.706                  3.737                  

Financiële vaste activa

6. Latente belastingvorderingen 3.129                  2.575                  

Totaal van financiële vaste activa 3.129                  2.575                  

Totaal van vaste activa 438.639             424.154             

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 

7. Overige voorraden 1.441                  1.272                  

Totaal voorraden 1.441                  1.272                  

Vorderingen

8. Huurdebiteuren 81                       146                     

9. Belastingen en premies sociale verzekering 623                     482                     

10. Overige vorderingen 14                       20                       

11. Overlopende activa 578                     618                     

Totaal van vorderingen 1.295                  1.267                  

12. Liquide middelen 2.491                  3.353                  

Totaal van vlottende activa 5.227                 5.891                 

Totaal van activa 443.866             430.045             

31 december 2020 31 december 2019
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PASSIVA

EIGEN  VERMOGEN

15. Kapitaal, wettelijke en statutaire reserves 0                        0                        

13. Overige reserves 114.440               JB 19-2 110.778               

14. Herwaarderingsreserve 194.212               JB 19-2 147.279               

 15. Resultaat boekjaar 10.438                50.595                

Totaal van eigen vermogen 319.090             308.651             

VOORZIENINGEN

16. Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen 826                     MV 2.937                  

17. Overige voorzieningen 194                     JB 18-1 179                     

Totaal van voorzieningen 1.020                 3.116                 

LANGLOPENDE  SCHULDEN

18. Schulden aan kredietinstellingen 97.977                WB 18-1 88.034                

 19. Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder 

voorwaarden 

15.910                MV 18-1 15.943                

20. Overige schulden 4.090                  WB 23-1 3.415                  

Totaal van langlopende schulden 117.977             107.393             

KORTLOPENDE  SCHULDEN

21. Schulden aan kredietinstellingen 1.057                  WB 18-1 6.008                  

22. Schulden aan leveranciers en handelskredieten 1.911                  MV 22-1 1.779                  

 23. Schulden ter zake van belastingen, premies van sociale 

verzekeringen en pensioen 

818                     MV / WB 22-1 971                     

24. Overige schulden 348                     MV / WB 23-1 336                     

25. Overlopende passiva 1.644                  MV / WB 23-1 1.792                  

Totaal van kortlopende schulden 5.779                 10.885               

Totaal van passiva 443.866             430.045             

31 december 2020 31 december 2019
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Winst- en verliesrekening over 2020

Jaarrekening Jaarrekening

(in duizenden euro's)

26. Huuropbrengsten 24.116          23.583          

27. Opbrengsten servicecontracten 406               378               

28. Lasten servicecontracten 395-               365-               

29. Lasten verhuur en beheeractiviteiten 1.900-            1.028-            

30. Lasten onderhoudsactiviteiten 9.364-            9.151-            

31. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 1.951-            2.761-            

Totaal van netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 10.912              10.656              

32. Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 1.972            2.648            

33. Toegerekende organisatiekosten 37-                105-               

34. Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille 1.563-            2.004-            

Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 372                   539                   

35. Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 6.404-            10.674-          

36. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 11.589          56.144          

37. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden 207               263               

Totaal van waardeveranderingen vastgoedportefeuille 5.392                45.733              

38. Opbrengsten overige activiteiten 1                  29                

39. Kosten overige activiteiten -               -               

Totaal van netto resultaat overige activiteiten 1                       29                     

40. Overige organisatiekosten 1.295-                1.311-                

41. Kosten omtrent leefbaarheid 425-                   323-                   

42. Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten -               1                  

43. Rentelasten en soortgelijke kosten 3.433-            3.770-            

Totaal van financiële baten en lasten 3.433-                3.769-                

Totaal van resultaat voor belastingen 11.524              51.554              

44. Belastingen 1.086-                 958-                   

Totaal van resultaat na belastingen 10.438              50.595              

2020 2019
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Kasstroomoverzicht (directe methode)
(in duizenden euro's) Jaarrekening Jaarrekening

2020 2019

(A) Operationele activiteiten

Ontvangsten:

1.1 Huurontvangsten 24.182               23.542               

1.1.1 Zelfstandige huurwoningen Daeb 23.718              23.086              

1.1.2 Zelfstandige huurwoningen niet-Daeb 139                   148                   

1.1.5 Intramuraal Daeb 149                   136                   

1.1.7 Maatschappelijk onroerend goed 25                     24                     

1.1.8 Bedrijfsmatig onroerend goed 137                   134                   

1.1.10 Parkeervoorzieningen niet-Daeb 14                     14                     

1.2 Vergoedingen 394                   344                   

1.4 Overige bedrijfsontvangsten 14                     126                   

Saldo ingaande kasstromen 24.591              24.012   

Uitgaven:

1.7 Betalingen aan werknemers: 4.332                 3.887                 

1.7.1 Lonen en salarissen 3.222                3.025                

1.7.2 Sociale lasten 590                   510                   

1.7.3 Pensioenlasten 520                   352                   

1.8 Onderhoudsuitgaven 7.109                 6.470                 

1.9 Overige bedrijfsuitgaven 3.222                 3.232                 

1.10 Betaalde interest 2.790                 2.767                 

1.11 a Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat 18                     -                    

1.11 b Verhuurdersheffing 808                   1.673                 

1.12 Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden 66                     98                     

1.13 Vennootschapsbelasting 1.783                 3.125                 

Saldo uitgaande kasstromen 20.128              21.252   

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten 4.463               2.760   

(B) (Des)investeringsactiviteiten 

MVA ingaande kasstroom 

2.1A Verkoopontvangsten bestaande huur, woongelegenheden (VOV) DAEB 2.033                 2.499                 

2.1B Verkoopontvangsten bestaande huur, woongelegenheden (VOV) niet-DAEB 200                   0                       

2.4A Verkoopontvangsten grond 89                     62                     

Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa 2.322               2.561    

MVA uitgaande kasstroom 

2.6A Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden 8.745                 7.891                 

2.7A Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden 1.975                 2.698                 

2.9A Aankoop, woon- en niet woongelegenheden 658                   601                   

2.11A Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop 163                   110                   

2.11B Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop 172                   417                   

2.12A Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden 582                   692                   

2.12B Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden 53                     0                       

2.13A Aankoop grond -                    -                    

2.14B Investeringen overig 215                   312                   

2.15A Externe kosten bij verkoop 76                     66                     

Totaal van verwerving van materiële vaste activa 12.639              12.787   

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA 10.317-             10.226- 

(C) Financieringsactiviteiten

Ingaand

3.1.1 Nieuwe te borgen leningen 15.000               7.000                 

Uitgaand

3.2.1 Aflossing geborgde leningen 9.219                 210                   

3.2.2 Aflossing ongeborgde leningen 789                   830                   

Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten 4.992               5.960   

4.1 Mutatie van geldmiddelen 862-                  1.506-   

4.2 Wijziging kortgeld

Aansluiting liquide middelen

5.1 Geldmiddelen aan het begin van de periode 3.352               4.858   

5.2 Geldmiddelen aan het einde van de periode 2.490               3.352   

mutatie liquide middelen 862-                  1.506-   
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2020 

Algemeen  

Toegelaten instelling 

Stichting Wonen Noordwest Friesland, gevestigd te Sint Annaparochie (de Wissel 17), KvK nummer 01032035, is een Stichting met 
de status van toegelaten instelling conform artikel 19 eerste lid van de Woningwet. De toegelaten instelling heeft als kernwerkgebied 
de woningmarktregio in het Noordwesten van Friesland.  

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

De activiteiten van de toegelaten instelling vinden plaats in Nederland. 

Verslaggevingsperiode  

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

Toegepaste standaarden en modellen 

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

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

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

In de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving is Richtlijn 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting (aangepast 2018) opgenomen die 
nadere interpretatie geeft aan de in Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek opgenomen voorschriften met inachtneming van de in 
artikel 30 van het BTIV aangeduide uitzonderingen. Richtlijn 645 geeft uitsluitend regels voor sectorspecifieke aangelegenheden. Voor 
de overige aangelegenheden zijn de algemeen geldende richtlijnen van toepassing eveneens met inachtneming van de in artikel 30 
aangeduide uitzonderingen. 

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

Continuïteit 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.  

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de 
resultaatbepaling 

Algemeen 

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

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

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

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

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

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

Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend 
met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang 
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, 
samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de 
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

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

Presentatie- en functionele valuta 

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

Gebruik van schattingen 

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

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

 DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie: voor wat betreft de uitgangspunten en veronderstellingen ten aanzien van het 

bepalen van de marktwaarde in verhuurde staat. De marktwaarde in verhuurde staat is afhankelijk van een aantal belangrijke 

veronderstellingen zoals de te hanteren disconteringsvoet, exit yield, mutatiegraad, markthuren en leegwaarde. Deze 

veronderstellingen zijn gebaseerd op het Handboek modelwaardig waarderen marktwaarde 2020 en mede tot stand gekomen in 

afstemming met een externe deskundige. 

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

prijsniveau van leveranciers en daadwerkelijke verkoopprijzen. 

 Vastgoed bestemt voor de verkoop en overige voorraden (specifiek: voorraad grond- en ontwikkelposities): bij de bepaling van 
de reële waarde van de voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop en grond- en ontwikkelposities worden uitgangspunten 
gedefinieerd. De uitgangspunten betreffen onder meer de verkoopwaarde aan de hand van referentietransacties, de kans op 

toekomstige ontwikkelmogelijkheden en de huidige onderhoudsstaat. 

 Aannames en veronderstellingen gehanteerd bij de bepaling van de belastingpositie (inclusief latente belastingpositie). Dit betreft 
met name de uitgangspunten en veronderstellingen met betrekking tot het onderscheid tussen onderhoudskosten en 
investeringen, alsmede de voor de waardering van de belastingpositie gehanteerde prognose van toekomstige verwachte fiscale 

resultaten. 
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Schattingswijziging 

Marktwaarde in verhuurde staat 

Het huidige handboek is het handboek met als peildatum 31 december 2020.  

DAEB- en niet DAEB-vastgoed in exploitatie wordt vanaf het boekjaar 2016 gewaardeerd tegen marktwaarde in verhuurde staat.    De 
marktwaarde in verhuurde staat bedraagt ultimo 2020 € 414,7 miljoen. Ultimo 2019 bedroeg de marktwaarde in verhuurde staat € 
399,6 miljoen, een toename met € 15,1 miljoen. Het effect op de huidige periode (31 december 2020) is verwerkt in de winst- en 
verliesrekening en het eigen vermogen. De toename van de marktwaarde in verhuurde staat ultimo 2020 wordt per saldo verklaard 
door voorraadmutatie (toename € 2,3 miljoen) en overige waardeveranderingen (toename met € 12,8 miljoen). 

De overige waardeveranderingen betreffen op hoofdlijnen (in duizenden euro's): 

Autonome ontwikkeling €  11.836 

Mutatie objectgegevens                                    -/- €   5.100 

Methodische wijzigingen handboek en software                                    -/- €   6.146 

Parameteraanpassingen als gevolg van validatie en marktontwikkelingen 1 € 12.383 

Wijziging door taxatie €   2.161 

1 betreft disconteringsvoet (€ 8,6 miljoen), markthuur (-/- € 1,8 miljoen), leegwaarde (€ 5,8 miljoen), onderhoud (-/- € 2,2 miljoen), 
verhuurdersheffing (€ 1,7 miljoen) en overig (€ 0,3 miljoen) 

Autonome ontwikkeling, Parameteraanpassingen als gevolg van validatie en marktontwikkelingen en Wijziging door taxatie opgeteld 
(€ 11.836 + € 12.383 +2.161 = € 26.380) is ca. 6,6%. De gemiddelde WOZ-waarde steeg ook met 6%. De waardeontwikkeling van 
regio Leeuwarden e.o. o.b.v. NVM-cijfers geeft een stijging aan van 11%. In de plaats Leeuwarden vindt ongeveer 70% van de 
verkopen plaats met een waardestijging van ca. 13%, de waardestijging van het restant (gebied Wonen Noordwest Friesland) 
bedraagt derhalve ca. 6%. 

Stelselwijziging 

De volgende stelselwijzigingen hebben plaatsgevonden. 

 

Stelselwijziging verwerking van uitgaven na eerste verwerking van vastgoed in exploitatie  

In artikel 14a van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (Rtiv) zijn definities opgenomen voor het onderscheid 
onderhoud en verbeteren. Deze regeling is van toepassing op verslagjaren vanaf 1 januari 2020. Uitgaven die kwalificeren als 
verbetering moeten volgens de Rtiv worden verwerkt als onderdeel van de kostprijs van het vastgoed in exploitatie. Uitgaven die 
voldoen aan de definitie van onderhoud moeten volgens de Rtiv worden verwerkt als onderhoudslasten in de winst-en-verliesrekening.  

 

Stelselwijziging herclassificatie vastgoed in exploitatie naar vastgoed in ontwikkeling ten behoeve van de eigen exploitatie.  

Voortkomend uit de definities voor het onderscheid onderhoud en investeren heeft tevens een stelselwijziging met betrekking tot 
herclassificatie van vastgoed in exploitatie naar vastgoed in ontwikkeling ten behoeve van de eigen exploitatie plaatsgevonden. In RJ 
645.212d is bepaald dat herclassificatie slechts dient plaats te vinden indien sprake is van een wijziging van het gebruik of het beleid 
gestaafd door beëindiging van de duurzame exploitatie van bestaand vastgoed om nieuw vastgoed te gaan ontwikkelen en exploiteren. 
Daarnaast is in RJ 645.218 toegevoegd dat ook voor toekomstige investeringen in bestaande complexen (vastgoed in exploitatie) 
waarvoor in rechte afdwingbare dan wel feitelijke verplichtingen zijn aangegaan beoordeeld moet worden of er sprake is van een 
verlieslatend contract. Dit betekent dat indien de verwachte uitgaven als gevolg van de investering hoger is dan de verwachte stijging 
van de marktwaarde een voorziening voor onrendabele investeringen moet worden gevormd.  

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

 

Stelselwijziging toerekening beheerkosten  

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

 

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

 

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

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

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

 

Stelselwijziging verwerking van uitgaven na eerste verwerking van vastgoed in exploitatie: De post Vastgoed in exploitatie en de post 
Lasten Onderhoudsactiviteiten alsmede de posten Onderhoudsuitgaven en Verbeteruitgaven van het Kasstroomoverzicht. Het effect 
van de stelselwijziging op deze posten is gering aangezien het activeringsbeleid van Wonen Noordwest Friesland al grotendeels 
aansluit met de definities van onderhoud en verbetering. 

 

Stelselwijziging herclassificatie vastgoed in exploitatie naar vastgoed in ontwikkeling ten behoeve van de eigen exploitatie:  

De balansposten Vastgoed in exploitatie en Vastgoed in ontwikkeling ten behoeve van de eigen exploitatie. Op de posten Voorziening 
onrendabele investeringen en herstructureringen alsmede de post Overige waardeveranderingen en Niet-gerealiseerde 
waardeveranderingen van de Winst- en verliesrekening is de stelselwijziging niet van invloed geweest. De reden hiervoor is dat per 
31 december 2020 geen sprake was van in rechte afdwingbare dan wel feitelijke verplichtingen met een verliesgevend contract bij 
toekomstige investeringen in bestaande complexen. 

 

Stelselwijziging toerekening beheerkosten  

De posten ‘Lasten verhuur en beheeractiviteiten’, ‘Lasten onderhoudsactiviteiten’, ‘Toegerekende organisatiekosten verkoop 
vastgoedportefeuille’, ‘overige waardeveranderingen’, ‘Overige organisatiekosten’ en ‘kosten omtrent leefbaarheid’ van de Winst- en 
verliesrekening.  

Financiële instrumenten 

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

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

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

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

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

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

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

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

Indien de toegelaten instelling financiële instrumenten heeft verworven of is aangegaan met het doel het instrument op korte termijn 
te verkopen, maken deze deel uit van de handelsportefeuille en worden deze na eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde 
met directe verwerking van waarde wijzigingen in de winst-en-verliesrekening. Aan- en verkopen van financiële activa die tot de 
categorie handelsportefeuille behoren, worden verantwoord op de transactiedatum. 

Verstrekte leningen en overige vorderingen 

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

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen 

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

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

Afgeleide financiële instrumenten (derivaten) 

Afgeleide financiële instrumenten worden na eerste opname gewaardeerd op kostprijs, verminderd met bijzondere 
waardeverminderingen, tenzij hedge accounting onder het kostprijs hedge model wordt toegepast. 

Bijzondere waardeverminderingen financiële activa 

Een financieel actief dat niet wordt gewaardeerd tegen (1) reële waarde met waarde wijzigingen in de winst-en-verliesrekening of (2) 
geamortiseerde kostprijs of lagere marktwaarde, wordt op iedere verslagdatum beoordeeld om te bepalen of er objectieve 
aanwijzingen bestaan dat het actief een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Een financieel actief wordt geacht 
onderhevig te zijn aan een bijzondere waardevermindering indien er objectieve aanwijzingen zijn dat na de eerste opname van het 
actief zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die een negatief effect heeft op de verwachte toekomstige kasstromen van dat actief 
en waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt. 

Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot een tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd financieel actief wordt 
bepaald als het verschil tussen de boekwaarde en de contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen, gedisconteerd 
tegen de oorspronkelijke effectieve rente van het actief. Bijzondere waardeverminderingsverliezen worden opgenomen in de winst-
en-verliesrekening. Rente op het aan een bijzondere waardevermindering onderhevige actief blijft verantwoord worden via oprenting 
van het actief met de oorspronkelijke effectieve rente van het actief. 

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

Saldering van financiële instrumenten 

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

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

Vastgoedbeleggingen 

DAEB-vastgoed in exploitatie en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 

Classificatie 

In de woningwet wordt gebaseerd op het besluit van de Europese Commissie van december 2011 onderscheid gemaakt in diensten 
van algemeen economisch beland (hierna: DAEB) en diensten van niet algemeen economisch belang (hierna: Niet-DAEB). Het 
vastgoed in exploitatie is onderverdeeld naar DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie.  
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Op 1 januari 2017 vond de classificatie van het vastgoed in exploitatie naar DAEB en niet-DAEB plaats op basis van het door de 
Autoriteit Woningcorporaties goedgekeurde scheidingsvoorstel. DAEB- en niet-DAEB-classificatie van mutaties nadien vindt op de 
volgende wijze plaats:  

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

Waardering bij eerste verwerking 

Vastgoed in exploitatie wordt bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief 
transactiekosten.  

Voor zover verkregen subsidies kwalificeren als investeringssubsidie worden deze in mindering gebracht op de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs van de vastgoedbelegging. De verkrijgingsprijs omvat de koopsom en alle direct toe te rekenen uitgaven. De direct 
toe te rekenen uitgaven bevatten tevens bijvoorbeeld de juridische advieskosten, overdrachtsbelasting en andere transactiekosten. 
De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, die rechtstreeks aan 
de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Voorts worden in de vervaardigingskosten opgenomen een redelijk deel van de 
indirecte kosten. Er wordt geen rente toegerekend. 

Waardering na eerste verwerking (marktwaarde) 

De waardering na eerste verwerking van vastgoed in exploitatie vindt op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet plaats tegen 
actuele waarde waaronder in dit verband dient te worden verstaan de marktwaarde, overeenkomstig het marktwaardebegrip 
onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat. De waardering tegen marktwaarde in verhuurde staat vindt plaats overeenkomstig 
de methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (‘Handboek modelmatig 
waarderen marktwaarde 2020’). De toegelaten instelling past voor het bezit (met uitzondering van het bedrijfsonroerendgoed dat 
verhuurd is aan commerciële partijen en bezit gelegen in krimp gebied) de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen 
marktwaarde 2020 toe. Voor het bezit dat is verhuurd aan commerciële partijen en het bezit gelegen in krimp gebied wordt de full-
versie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2020 toegepast. 

In de toelichting op de balans (Vastgoedbeleggingen) zijn de gehanteerde veronderstellingen en uitgangspunten voor de 
vervolgwaardering tegen marktwaarde in verhuurde staat van het DAEB-vastgoed in exploitatie en niet-DAEB-vastgoed niet-DAEB-
vastgoed in exploitatie nader toegelicht. 

Toepassing basisversie als grondslag voor bepaling marktwaarde in verhuurde staat 

Zoals hierna verder is uitgewerkt en toegelicht maakt Stichting Wonen Noordwest Friesland voor de waardering van DAEB-vastgoed 
in exploitatie en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie (met uitzondering van het bedrijfsonroerendgoedbezit en voor het woningbezit in 
de gemeente Noardeast-Fryslân) gebruik van de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2020. De 
basisversie betreft een modelmatige waardering van het vastgoed tegen marktwaarde in verhuurde staat waarbij geen vrijheidsgraden 
inzake de uitgangspunten en parameters van de waardering mogelijk zijn. Daarnaast leidt de basisversie tot een marktwaarde in 
verhuurde staat op (vastgoed)portefeuille niveau en niet tot een marktwaarde in verhuurde staat op waarderingscomplexniveau. 
Tenslotte kent de waardering volgens de basisversie geen betrokkenheid van een taxateur. Hierdoor kan de marktwaarde in verhuurde 
staat afwijken van de marktwaarde in verhuurde staat die met betrokkenheid van een taxateur tot stand zou zijn gekomen. 

De herwaarderingsreserve is, overeenkomstig de verslaggevingsrichtlijnen, bepaald op waarderingscomplexniveau. Aangezien er bij 
waardering volgens de basisversie sprake is van een waardering op portefeuilleniveau in plaats van op complexniveau, kan er tevens 
binnen het eigen vermogen sprake zijn van een onnauwkeurigheid in de allocatie tussen de herwaarderingsreserve en de overige 
reserve. 

Deze actuele waarde vormt tevens de basis voor de totstandkoming van de beleidswaarde. Ook deze waarde kan daarom afwijken 
van de beleidswaarde die gebaseerd is op een marktwaarde in verhuurde staat die met betrokkenheid van een taxateur tot stand zou 
zijn gekomen. 

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

Waarderingscomplex 

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

Uitgaven na eerste verwerking  

De uitgaven na eerste verwerking (de zogeheten na-investeringen) worden geactiveerd, indien het waarschijnlijk is dat toekomstige 
economische voordelen boven het oorspronkelijk vastgestelde niveau, als gevolg van de desbetreffende uitgaven, ten gunste van de 
toegelaten instelling komen.  

Bij uitgaven na eerste verwerking wordt beoordeeld of en in hoeverre sprake is van een bijzonder waardeverminderingsverlies op het 
waarderingscomplex waarop de uitgaven na eerste verwerking betrekking hebben. Het zogeheten onrendabele deel wordt ten laste 
van de winst-en-verliesrekening verantwoord onder de post niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed. 

De overige onderhoudslasten worden rechtstreeks ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht. 

Waardeveranderingen 

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

Herclassificatie vastgoed in exploitatie naar vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 

 
Herclassificatie van vastgoed in exploitatie naar vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie vindt slechts plaats indien 
er sprake is van een wijziging van het gebruik of het beleid van de toegelaten instelling gestaafd door beëindiging van de duurzame 
exploitatie van bestaand vastgoed om nieuw vastgoed te gaan ontwikkelen en exploiteren. De feitelijke beëindiging van de 
duurzame exploitatie van het bestaande vastgoed is leidend voor herclassificatie. De toegelaten instelling definieert deze feitelijke 
beëindiging als vastgoed in exploitatie waarbij sprake is van sloop van de woningen. Indien tevens een investeringsbesluit voor de 
nieuwbouw heeft plaatsgevonden vindt een herclassificatie plaats naar vastgoed in ontwikkeling en in andere gevallen vindt bij 
sloop een herclassificatie plaats naar voorraad grondposities. 
Indien de toegelaten instelling bestaand vastgoed renoveert of ingrijpend verbouwt waarbij geen ontwikkeling en vervaardiging van 
een nieuw vastgoed plaatsvindt, blijft de toegelaten instelling het vastgoed waarderen en classificeren als vastgoed in exploitatie. Er 
vindt dan geen herclassificatie plaats naar vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie.  

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

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden  

Classificatie 

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

Waardering 

De onroerende zaken die in het kader van een regeling verkoop onder voorwaarden zijn overgedragen aan een derde en waarvoor 
de toegelaten instelling een terugkooprecht of -plicht kent, worden gewaardeerd op de getaxeerde leegwaarde onder aftrek van de 
contractuele korting. Een eventuele waardevermeerdering of – vermindering van de boekwaarde van de onroerende zaken op het 
moment van de herclassificatie wordt verantwoord in de winst-en-verliesrekening onder de post Niet-gerealiseerde 
waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden. De actuele waarde na eerste verwerking is de marktwaarde 
op basis van de regeling verkoop onder voorwaarden. 

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

Waardeveranderingen 

De waardeveranderingen in onroerende zaken verkocht onder voorwaarden worden rechtstreeks in de winst-en-verliesrekening in de 
post niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden verantwoord. De waarde mutaties 
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inzake de terugkoopverplichting worden rechtstreeks in de winst-en-verliesrekening in de post niet-gerealiseerde 
waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden verantwoord. 

Herclassificatie van onroerende zaken 

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

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

 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 

Classificatie 

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

Waardering bij eerste verwerking 

Vastgoed in ontwikkeling wordt bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief 
transactiekosten.  

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

De verkrijgingsprijs omvat de koopsom en alle direct toe te rekenen uitgaven. De direct toe te rekenen uitgaven bevatten tevens 
bijvoorbeeld de juridische advieskosten, overdrachtsbelasting en andere transactiekosten. De vervaardigingsprijs omvat de 
aanschaffingskosten van gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden 
toegerekend. Voorts worden in de vervaardigingskosten opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten. Er wordt geen rente 
toegerekend. 

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

Waardering na eerste verwerking 

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

Herclassificatie vastgoed in exploitatie naar vastgoed in ontwikkeling 

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

Indien de toegelaten instelling bestaand vastgoed renoveert of ingrijpend verbouwt waarbij geen ontwikkeling of vervaardiging van 
een nieuw vastgoed plaatsvindt, blijft de toegelaten instelling het vastgoed waarderen en classificeren als vastgoed in exploitatie. Er 
vindt dan geen herclassificatie plaats naar vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie. 

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

Herclassificatie vastgoed in ontwikkeling naar vastgoed in exploitatie 

Herclassificatie van vastgoed in ontwikkeling naar vastgoed in exploitatie vindt plaats bij aanvang van de exploitatie activiteiten. De 
toegelaten instelling definieert dit als het moment dat huurders zijn gehuisvest. De verkrijgingsprijs van de onroerende zaken in de 
opvolgende waardering in het vastgoed in exploitatie geschiedt tegen de kostprijs van het vastgoed in ontwikkeling op het moment 
van de herclassificatie onder eventuele aftrek van een gevormde voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen. 
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Materiële vaste activa 

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie  

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

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

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

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

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

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

 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:  

Bedrijfsgebouwen : 2,5 

Machines en installaties : 20 

Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10 - 50 

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

Materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur worden afzonderlijk afschreven op basis van lineaire afschrijving. In het geval 
dat belangrijke bestanddelen van een materieel vast actief van elkaar te onderscheiden zijn en verschillen in gebruiksduur of verwacht 
gebruikspatroon, worden deze bestanddelen afzonderlijk afgeschreven.  

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

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

Financiële vaste activa  

Latente belastingvorderingen 

Voor de waardering en verwerking van latente belastingvorderingen wordt verwezen naar de afzonderlijke paragraaf Belastingen. 

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 

Voor vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa onderhevig zijn aan bijzondere 
waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare 
waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te schatten 
voor een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort. 

Wanneer de boekwaarde van een actief (of een kasstroom genererende eenheid) hoger is dan de realiseerbare waarde, wordt een 
bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Indien sprake 
is van een bijzonder waardeverminderingsverlies van een kasstroom genererende eenheid, wordt het verlies allereerst toegerekend 
aan goodwill die is toegerekend aan de kasstroom genererende eenheid. Een eventueel restantverlies wordt toegerekend aan de 
andere activa van de eenheid naar rato van hun boekwaarden. 

Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren verantwoord bijzonder 
waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de realiseerbare waarde van het betreffende 
actief (of kasstroom genererende eenheid) geschat. 
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Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als sprake is van een wijziging 
van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde sinds de verantwoording van het laatste bijzonder 
waardeverminderingsverlies. In dat geval wordt de boekwaarde van het actief (of een kasstroom genererende eenheid) opgehoogd 
tot de geschatte realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als in voorgaande 
jaren geen bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief (of een kasstroom genererende eenheid) zou zijn verantwoord. 

Voorraden 

Overige voorraden 

Voorraad materialen 

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

Voorraad grond- en ontwikkelposities  

De voorraad grond- en ontwikkelposities wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs en bijkomende kosten. Op het moment dat grond- 
en ontwikkelposities daadwerkelijk in ontwikkeling worden genomen vindt overheveling plaats naar vastgoed in ontwikkeling bestemd 
voor eigen exploitatie of vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop. Als de grond- en ontwikkelposities een zodanige 
waardevermindering ondergaan dat de opbrengstwaarde lager is dan de geactiveerde kosten, dan wordt deze waardevermindering 
ten laste van het resultaat verantwoord. Hiertoe wordt de waarde van de grond- en ontwikkelposities periodiek getoetst aan de 
marktwaarde. 

 

Herclassificatie voorraden naar vastgoedbeleggingen  

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

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

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

— daadwerkelijk in ontwikkeling nemen van onroerende zaken bestemd voor de verhuur (vastgoed in ontwikkeling bestemd voor 
eigen exploitatie).  

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

Herclassificatie onroerende zaken in exploitatie naar voorraden 

Een wijziging van de classificatie van onroerende zaken in exploitatie naar voorraden, gestaafd door de aanvang van activiteiten ten 
behoeve van latere verkoop van de onroerende zaken, classificeert als herclassificatie. De verkrijgingsprijs van de onroerende zaken 
in de opvolgende waardering in de voorraden geschiedt tegen de marktwaarde in verhuurde staat van het onroerend goed in 
exploitatie op het moment van de herclassificatie. 

Vorderingen 

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

Liquide middelen 

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

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

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

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

Herwaarderingsreserve 

Een herwaarderingsreserve wordt gevormd op waarderingscomplexniveau voor het positieve verschil tussen de marktwaarde van 
activa en de boekwaarde op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, zonder rekening te houden met enige afschrijving of 
waardevermindering. 

In de herwaarderingsreserve worden de ongerealiseerde waardevermeerderingen van de onroerende zaken in exploitatie opgenomen. 
Er is sprake van een ongerealiseerde waardevermeerdering indien de marktwaarde van een waarderingscomplex op balansdatum 
hoger is dan de boekwaarde op basis van de verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs, zonder rekening te houden met enige afschrijving 
of waardevermindering. 

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

De herwaarderingsreserve wordt gevormd ten laste van de overige reserves. 

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

Voorzieningen  

Algemeen 

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

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

 waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en 

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

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

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

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

Voorzieningen onrendabele investeringen en herstructureringen 

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

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

In het geval per balansdatum sprake is van in rechte afdwingbare dan wel feitelijke investeringsverplichtingen voor toekomstige 
investeringen in nieuwbouwprojecten waarbij de geschatte kostprijs van het project in ontwikkeling hoger is dan de geschatte 
marktwaarde van het te ontwikkelen nieuwbouwproject ij oplevering, wordt het verschil (onrendabele deel) eerst in mindering gebracht 
op de reeds gedane uitgaven met betrekking tot een investering in vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie en wordt 
voor het resterende bedrag een voorziening gevormd voor onrendabele investeringen en herstructureringen. 
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Voornoemde verplichtingen worden in de jaarrekening verwerkt op het moment dat deze kunnen worden gekwalificeerd als 'intern 
geformaliseerd en extern gecommuniceerd'.  Hiervan is sprake wanneer uitingen door de toegelaten instelling zijn gedaan richting 
huurders, gemeenten en overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake investeringen in bestaande complexen en 
nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het bestuursbesluit in het besluitvormingsproces van de toegelaten 
instelling.  

Overige voorzieningen 

Voorziening persoonlijk loopbaanontwikkelingsbudget 

De post overige voorzieningen bestaat uit de voorziening voor het persoonlijk loopbaanontwikkelingsbudget. De voorziening voor 
loopbaanontwikkeling is gevormd ter dekking van toekomstige verplichtingen op het gebied van loopbaanontwikkeling, waarvoor 
medewerkers van de corporatie op grond van Cao-bepalingen budgetrechten hebben opgebouwd. Bij het bepalen van deze 
voorziening wordt uitgegaan van het personeelsbestand ultimo boekjaar. De voorziening is tegen de nominale waarde opgenomen. 

Langlopende schulden 

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

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

Kortlopende schulden 

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

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille 

Huuropbrengsten 

Hieronder zijn opgenomen de opbrengsten voortvloeiend uit de met huurders gesloten huurovereenkomsten (exclusief de inbegrepen 
servicedienst). De huren worden jaarlijks binnen de wettelijke kaders gewijzigd in overeenstemming met het huurbeleid van de 
toegelaten instelling. Huuropbrengsten en vergoedingen ter stimulering van het sluiten van huurovereenkomsten worden lineair in de 
winst-en-verliesrekening opgenomen op basis van de duur van de huurovereenkomst.  

Opbrengsten en lasten servicecontracten 

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

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten 

Onder deze categorie worden de directe en indirecte kosten verantwoord die rechtstreeks zijn te relateren aan de verhuur- en 
beheeractiviteiten. Dit betreft onder andere lonen en salarissen voor personeel dat primair bezig is met de exploitatie van het vastgoed 
(bijvoorbeeld woonconsulenten/opzichters). De indirecte kosten worden met behulp van een verdeelstaat toegerekend aan deze 
categorie. Zie de grondslag Toegerekende organisatie- en financieringskosten voor de gehanteerde methoden en veronderstellingen 
voor bepaling van de verdeelstaat. 

Lasten onderhoudsactiviteiten 

Onder deze post worden alle directe en indirecte aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud aan het vastgoed in 
exploitatie verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben 
plaatsgevonden. Onder deze post worden de kosten ten behoeve van planmatig onderhoud, mutatieonderhoud, klachtenonderhoud 
en contractonderhoud verantwoord. De lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare kosten door het feit dat er geen 
sprake is van een waarde verhoging van het actief, dan wel wettelijke vereisten. De indirecte kosten worden met behulp van een 
verdeelstaat toegerekend aan deze categorie. Zie de grondslag Toegerekende organisatie- en financieringskosten voor de 
gehanteerde methoden en veronderstellingen voor bepaling van de verdeelstaat. 
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Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 

De kosten die samenhangen met verhuren, beheren en onderhouden van het vastgoed in exploitatie worden verantwoord onder de 
hierboven genoemde subcategorieën. Naast deze (veelal) direct aan de sub activiteiten te relateren kosten brengt het vastgoed in 
exploitatie ook andere kosten met zich mee die niet direct te relateren zijn aan de sub activiteiten verhuren, beheren en onderhouden. 
Dit zijn echter wel kosten die worden veroorzaakt door het in eigendom hebben van vastgoed in exploitatie. Deze kosten worden 
verantwoord als overige directe operationele lasten exploitatie bezit. Dit betreft onder andere zakelijke vastgoed gerelateerde lasten 
als de onroerendzaakbelasting en rioolheffingen en de verhuurderheffing.  

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 

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

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

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille 

De boekwaarde van het verkochte vastgoed dient per verkoopdatum te worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening.  

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

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

Toegerekende organisatie- en financieringskosten 

De toerekening van de indirecte kosten aan de onderscheiden onderdelen van de functionele winst-en-verliesrekening gebeurt op 
basis van verdeelsleutels. De belangrijkste indirecte kosten betreffen personeelsbeloningen, afschrijvingen op onroerende en roerende 
zaken ten dienste van de exploitatie en overige niet directe bedrijfskosten. 

Afhankelijk van de aard van de afdeling dienen de lasten te worden toegerekend aan een bepaalde activiteit. De volgende methoden 
zijn gehanteerd voor de toerekening: 

De kosten voor lonen en salarissen worden verdeeld op basis van een interne inschatting van de urenbesteding van de medewerkers. 
De huisvestingskosten worden verdeeld op basis van het aantal m2 wat voor de uitvoering van een activiteit wordt gebruikt. 

Personeelsbeloningen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Leasing 

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

Operationele lease 

Als de toegelaten instelling optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd. Vergoedingen die 
worden ontvangen als stimulering voor het afsluiten van een overeenkomst worden verwerkt als een vermindering van de leasekosten 
over de leaseperiode. Leasebetalingen en vergoedingen inzake operationele lease worden lineair over de leaseperiode ten laste 
respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht, tenzij een andere toerekeningsystematiek meer representatief is 
voor het patroon van de met het leaseobject te verkrijgen voordelen. 

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille  

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

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

Dit betreft de jaarlijkse mutatie van de actuele waarde van het vastgoed in exploitatie (exclusief het effect van onrendabele 
investeringen) die gewaardeerd zijn tegen marktwaarde in verhuurde staat op basis van het Handboek modelmatig waarderen 
marktwaarde 2020. 
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Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden 

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

Leefbaarheid 

De hieronder verantwoorde kosten betreffen kosten van fysieke ingrepen niet zijnde investeringen die de leefbaarheid in buurten en 
wijken ten goede moeten komen. Tevens worden hieronder kosten van personeel verantwoord die zich specifiek met leefbaarheid 
bezighouden. 

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

Financiële baten en lasten 

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten 

Zie de grondslag Financiële instrumenten voor de verwerking van de waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten. 

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten en  

rentelasten en soortgelijke kosten 

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

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

Er wordt in de vervaardigingsprijs van een actief geen rente op schulden behorende bij dat actief opgenomen.  

Belastingen 

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

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

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

Voor belastbare tijdelijke verschillen wordt een voorziening latente belastingverplichtingen getroffen. 

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

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

Saldering van latenties vindt plaats indien en voor zover de toegelaten instelling bevoegd is tot saldering en simultane afwikkeling en 
tevens het stellige voornemen heeft om dit te doen. 

Kasstroomoverzicht  

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de directe methode.  
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De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de kasmiddelen en de tegoeden op bankrekeningen. In het kasstroomoverzicht 
wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, (des)investerings- en financieringsactiviteiten. 

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

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

Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.  

Bepaling reële waarde  

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

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

De reële waarde van niet-beursgenoteerde financiële instrumenten (leningen) wordt bepaald door de verwachte kasstromen contant 
te maken tegen een disconteringsvoet die gelijk is aan de geldende risicovrije marktrente voor de resterende looptijd vermeerderd 
met krediet- en liquiditeitsopslagen. 

Verbonden partijen 

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

Gebeurtenissen na balansdatum 

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

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt. 
Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de 
geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening. 



Toelichting op de balans
1. DAEB vastgoed in exploitatie en 2. niet-DAEB vastgoed in exploitatie

2020 2019 2020 2019

Stand per 1 januari 2020:

 - Aanschafprijs 227.254      221.519   4.454       3.873       

 - Cumulatieve waardeveranderingen 168.056      118.730   202-         418-          

 - Marktwaarde 395.310      340.249   4.252       3.455       

Mutaties in het boekjaar:

Investeringen, initiële verkrijgingen -           

 - Aankopen in vastgoed in exploitatie

 (initiële verkrijgingen) 169            -          -          -           
 - Investeringen in vastgoed in exploitatie (uitgaven na 

eerste waardering) 1.303         2.455       1             6              
Waarvan onrendabel (niet gerealiseerde 

waardeverandering) 1.303-         2.455-       1-             6-              
 - Overboeking van vastgoed in ontwikkeling bestemd 

voor eigen exploitatie 13.611       5.655       -          -           
Waarvan onrendabel (overige waardeverandering in 

voorgaande periode) 6.116-         2.777-       -          -           

Herclassificaties van en naar onroerende zaken 

verkocht onder voorwaarden

 - Overboeking van onroerende zaken verkocht onder 

voorwaarden 659            591          -          -           

Buitengebruikstellingen en afstotingen

Buitengebruikstellingen en afstotingen (aanschafprijs) 470-            705-          -          -           
Buitengebruikstellingen en afstotingen 

(waardeveranderingen) 811-            756-          -          -           

Overboeking naar vastgoed in ontwikkeling 

bestemd voor eigen exploitatie/voorraad

Overboeking naar vastgoed in ontwikkeling bestemd voor 

eigen exploitatie/voorraad (aanschafprijs) 1.045-         1.908-       662-         -           
Overboeking naar vastgoed in ontwikkeling bestemd voor 

eigen exploitatie/voorraad (waardeveranderingen) 3.514-         2.846-       550         -           

Overige mutaties

 - Overboeking van DAEB naar niet-DAEB 319-            755-          319         755          
 - Overboeking van niet-DAEB naar DAEB 493            222          493-         222-          
 - Overige 13              93-           -          6              
 - Waardeveranderingen (winsten of verliezen als gevolg 

van aanpassingen van de marktwaarde)         12.707       58.433             42            258 

Saldo 15.377       55.061     244-         797          

Stand per 31 december 2020:

 - Aanschafprijs 241.491      227.254   3.777       4.454       

 - Cumulatieve waardeveranderingen 169.196      168.056   231         202-          

 - Marktwaarde 410.687      395.310   4.008       4.252       

Algemeen:

Basis: 

Bij de waardering op actuele waarde is een specifieke complexindeling van toepassing. Een waardering-complex bestaat in principe uit vergelijkbare 

verhuureenheden voor wat betreft type, bouwjaar en locatie. Daarnaast is een waarderingscomplex als eenheid aan een derde in verhuurde staat te 

verkopen. De waardering van een waarderingscomplex is opgebouwd uit de waardering van de afzonderlijke verhuureenheden van het complex. De 

waarde van een waarderingscomplex is daarmee de som van de waarden van de verhuureenheden in het waarderingscomplex.

Alle verhuureenheden maken deel uit van een waarderingscomplex of zijn een afzonderlijk waarderingscomplex.

Het gehanteerde rekenmodel betreft "Trace waardering" van softwareleverancier Aareon en is wel voorzien van een goedkeurend assurancerapport.

De actuele waarde van het DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie is gebaseerd op de marktwaarde zoals opgenomen in bijlage 2 van de 

Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2020’). Hierbij heeft Wonen Noordwest 

Friesland de basisversie gehanteerd. In het Handboek is opgenomen dat de basisversie de mogelijkheid biedt om op portefeuilleniveau tot een 

aannemelijke marktwaarde te komen.

1. DAEB vastgoed in 

exploitatie

2. niet-DAEB vastgoed in 

exploitatie
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Full:

Vrijheidsgraad Basis variant Cushman & Wakefield

Schematische vrijheid

Markthuur

Huurinkomsten

Huurstijging

Exploitatiekosten

Erfpacht

Leegstand

Leegwaarde(stijging)

Disconteringsvoet

Exit Yield

Overdrachtskosten

Veronderstellingen naar categorie

Woongelegenheden 7,15%

Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed 9,66%

Parkeergelegenheden 7,82%

Intramuraal zorgvastgoed 7,40%

Woningen bestemd voor de verkoop

Hypothecaire zekerheden

Genoemde correctie meegenomen, geen 

nader onderzoek gedaan naar 

erfpachtvoorwaarden

Genoemde correctie meegenomen

Eigen inschatting taxateur o.b.v. 

marktreferenties

Eigen inschatting taxateur o.b.v. 

marktreferenties

Eigen inschatting taxateur o.b.v. 

marktreferenties

Conform basisvariant

Normhuren per type vastgoed

Corporatie levert bedrag en expiratiedata 

aanPrijsinflatie

Normbedrag per type vastgoed

De gehanteerde basisversie is een geheel modelmatige waardering waarbij er voor de waardering overeenkomstig de bepaling van het ‘Handboek 

modelmatig waarderen marktwaarde 2020’ geen betrokkenheid van de taxateur aan de orde is.

De methoden, relevante veronderstellingen en disconteringsvoet die gehanteerd zijn voor woongelegenheden, bedrijfsmatig en maatschappelijk 

onroerend goed, parkeergelegenheden en intramuraal vastgoed zijn bepaald in het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2020’ en 

kunnen bij toepassing van de basisversie in beperkte mate worden gewijzigd. De belangrijkste veronderstellingen en disconteringsvoet worden 

hieronder per categorie vastgoed in exploitatie nader toegelicht.

De actuele waarde van het DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie is gebaseerd op de marktwaarde zoals opgenomen in bijlage 2 van de 

Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2020’). Hierbij heeft de toegelaten instelling 

de fullversie gehanteerd. In het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ is opgenomen dat de fullversie de mogelijkheid biedt om op 

complexniveau, met ondersteuning van een externe taxateur tot een aannemelijke marktwaarde te komen.

De externe taxateur(s) is/zijn ingeschakeld bij de waardering van het vastgoed in exploitatie.

Hierbij is de volgende taxatiecyclus gehanteerd:

In 2018 zijn de woongelegenheden in de gemeente Noardeast-Fryslân volledig getaxeerd op basis van de full versie vanwege krimpgebied. In 2020 

heeft een update plaatsgevonden.

In jaar 2019 is 100% van het bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed volledig getaxeerd. In jaar 2020 heeft een taxatie-update van de 

waardering plaatsgevonden.

De methoden, relevante veronderstellingen en disconteringsvoet die gehanteerd zijn voor woongelegenheden, bedrijfsmatig en maatschappelijk 

onroerend goed, parkeergelegenheden en intramuraal vastgoed zijn bepaald in het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2020’. De 

fullversie maakt gebruik van vrijheidsgraden. Dit betekent dat voor de waardering van vastgoed in exploitatie kan worden afgeweken van de 

veronderstellingen en disconteringsvoet zoals opgenomen in de basisversie. De belangrijkste veronderstellingen en disconteringsvoet worden 

hieronder per categorie vastgoed in exploitatie nader toegelicht.

Ten aanzien van de verschillende vrijheidsgraden is in de basis aangesloten bij de voorgeschreven basis versie van het handboek. Bij enkele 

vrijheidsgraden is daarbij een aanpassing verricht door de taxateur. Deze aanpassingen zijn per vrijheidsgraad in onderstaande tabel toegelicht.

Separate kasstromen specifiek tonen Niet van toepassing

Op basis van artikel 31 BTIV wordt er onderscheid gemaakt tussen vier categorieën vastgoed. Bij alle categorieën wordt de DCF (Discounted Cash 

Flow)-methode gehanteerd. De volgende disconteringsvoeten zijn gemiddeld gehanteerd voor iedere categorie:

Het aantal woningen behorend tot het DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie, welke zijn geclassificeerd voor de verkoop bedraagt 92 voor de 

eerstkomende vijf jaar. Het aantal woningen dat naar verwachting komend jaar verkocht zal worden, bedraagt 22 gesplitst in 22 DAEB- en 0 niet-

DAEB-woningen. De verwachte opbrengstwaarde van deze woningen bedraagt € 9,5 miljoen; de boekwaarde van deze woningen bedraagt € 6,7 

miljoen.

De schulden / leningen kredietinstellingenfinanciering t.b.v. het DAEB-vastgoed en niet-Daeb-vastgoed in exploitatie is voor 92% gefinancierd met 

leningen onder borging van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw heeft hierbij het recht van eerste 

hypotheek. Voor deze borgstelling wordt door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw een obligo per lening gevraagd. Als gevolg hiervan zijn de 

onroerende en roerende zaken in exploitatie die met geborgde leningen zijn gefinancierd niet met hypothecaire zekerheden bezwaard. De ultimo 

boekjaar bestaande obligoverplichting is onder "Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen opgenomen".

Corporatie levert deze data aan

Corporatie levert deze data aan

Op basis van WOZ-waarde

Modelmatig vastgesteld

Automatische berekening

Standaard percentages

Op basis van markt referenties

Genoemde data zijn overgenomen

Conform basisvariant

Conform Vastgoed Taxatiewijzer
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Verzekering

WOZ Waarde

Ultimo 2020 Ultimo 2019

Disconteringsvoet

beleidsmatige beschouwing op het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie

Verloop marktwaarde naar beleidswaarde:

in %

 2019

 (x € 

1.000) in %

Marktwaarde verhuurde staat ultimo boekjaar 414.695      399.563   

Beschikbaarheid (doorexploiteren) 16.287-       -3,9% 22.098-     -5,5%

Betaalbaarheid (huren) 119.483-      -28,8% 126.996-   -31,8%

Kwaliteit (onderhoud) 54.742-       -13,2% 45.535-     -11,4%

Beheer (beheerkosten) 8.274-         -2,0% 2.123-       -0,5%

Subtotaal 198.786-      -47,9% 196.752-   -49,2%

Beleidswaarde ultimo boekjaar 215.909      52,1% 202.811   50,8%

Sensitiviteitsanalyse

Disconteringsvoet

Streefhuur per maand

Lasten onderhoud en beheer per jaar

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 en zoals deze met ingang van 

het verslagjaar 2020 worden verwerkt onder het hoofd ‘lasten onderhoudsactiviteiten’ in de resultatenrekening. Met ingang van het verslagjaar 

2019 zijn voor de definities inzake onderhoud en beheer zoals opgenomen in bijlage 2 bij artikel 14a lid 1 RTIV van toepassing op de beleidswaarde.

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 verhuur- en beheeractiviteiten van de corporatie en zoals deze met ingang van het 

verslagjaar 2020 worden verwerkt onder het hoofd ‘lasten verhuur en beheeractiviteiten’ in de resultatenrekening. Met ingang van het verslagjaar 

2019 voor de definities inzake onderhoud en beheer zoals opgenomen in bijlage 2 bij artikel 14a lid 1 RTIV van toepassing op de beleidswaarde.

Lasten onderhoud per jaar

6,59%

€ 549,75 per woning

€ 780,-- per woning

€ 2.168,-- per woning

€ 100 hoger

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 de corporatie bij mutatie in rekening wordt gebracht, passend binnen de geldende wet- en regelgeving, 

feitelijke beklemmingen en prestatieafspraken met gemeenten.

Beleidswaarde:

Effect op de beleidswaarde (x € 1.000,- )

€ 17.571 lager

€ 20.527 hoger

€ 9.955 lager

 2020

 (x € 1.000)

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

Lasten beheer per jaar € 708,-- per woning

7,44%

€ 528,98 per woning

€ 2.025,-- per woning

Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde ultimo 2020 bestaat uit de volgende onderdelen:

Voor de bepaling van de beleidswaarde zijn de voornaamste uitgangspunten (gemiddeld per woning teruggerekend) als volgt:

Uitgangspunt voor:

De vaste activa zijn verzekerd voor brand-, bliksem-, ontploffing-, storm- en vliegtuigschade. Alle woningen en garages zijn verzekerd zonder

opname van een verzekerd bedrag. In geval van schade zal de verzekeraar geen beroep doen op onderverzekering.

De totale waarde van de onroerende en roerende goederen in exploitatie bedraagt op basis van de waarde welke gehanteerd wordt voor de

onroerende zaak belasting (aanslag 2020, peildatum 1-1-2019) in totaal € 453 miljoen (aanslag 2019, peildatum 1-1-2018, in totaal € 427 miljoen).

Op grond van artikel 15 lid 5 RTIV vermeldt de toegelaten instelling de beleidswaarde (zoals deze jaarlijks aan de Autoriteit Woningcorporaties en 

het Waarborgfonds Sociale Woningbouw wordt verstrekt) in de toelichting van de jaarrekening. De beleidswaarde sluit aan op het beleid van Wonen 

Noordwest Friesland 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 Wonen Noordwest Friesland.

De grondslagen voor de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie (zelfstandige- en onzelfstandige woongelegenheden) komen overeen met de 

grondslagen voor de bepaling van de marktwaarde, met uitzondering van:

1. Enkel uitgaan van het doorexploiteerscenario, derhalve geen rekening houden met een uitpondscenario en geen rekening houden met 

voorgenomen verkopen van vastgoed in exploitatie. (indien full-versie:) Hierbij wordt tevens uitgegaan van eeuwigdurende looptijd in de 

eindwaarde. Ten aanzien van de gehanteerde exit yield wordt direct aangesloten bij de gehanteerde methodiek volgens het Handboek modelmatig 

waarderen. Deze is daarmee niet langer als vrijheidsgraad toegepast.

Mutatie t.o.v. uitgangspunt

 0,5% hoger

€ 25 hoger

De beleidswaarde van BOG / MOG / ZOG is gelijk aan de marktwaarde en hierbij wordt dus verondersteld dat de marktuitgangspunten 

overeenkomen met de eigen beleidsuitgangspunten.

Streefhuur van 68,2% van de maximaal redelijke huur; streefhuur per maand
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3. Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

Stand per 1 januari 2020:

 - Contractprijs (verkochte woningen) 13.594     

 - Cumulatieve waardeveranderingen 3.069       

Boekwaarde per 1 januari 2020 16.663     

Mutaties in het boekjaar:

 - Overboeking naar DAEB-vastgoed in exploitatie 659-         

 - Overboeking naar vastgoed bestemd voor de verkoop 172-         

 - Waardeveranderingen 1.005       

 - Saldo 174         

Stand per 31 december 2020:

 - Contractprijs (verkochte woningen) 12.763     

 - Cumulatieve waardeveranderingen 4.074       

Boekwaarde per 31 december 2020 16.837     

4. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

Stand per 1 januari 2020:

 - Aanschafprijs 4.796       
 - Cumulatieve waardeverminderingen 3.179-       

 - Boekwaarde 1.617       

Mutaties:
 - Investeringen 10.165     

 - Waardeveranderingen:

Overboeking voorziening ORT vorig boekjaar naar 

vastgoed in exploitatie 3.179       

Waardeverandering verslagjaar 714-         

 - Overboeking naar DAEB vastgoed in exploitatie 13.611-     

 - Overige mutaties 364-         

 - Saldo 1.345-       

Stand per 31 december 2020:

 - Aanschafprijs 986         
 - Cumulatieve waardeverminderingen 714-         

 - Boekwaarde 272         

Stand per 1 januari 2020 2.937-       

Mutaties in het boekjaar:
-      Toevoeging ten laste van resultaat 1.540-       
-      Onttrekkingen 714          

2.937       

Stand per 31 december 2020 826-          

Het bedrag van de voorziening dat naar verwachting binnen 1 jaar wordt afgewikkeld bedraagt € 826 duizend, betreft de projecten

"Fjildleane/Havenstrjitte Minnertsga', "Fliet/Westrastrjitte Sexbierum' en "Hemmemastrjitte fase 1 Bitgum". Het bedrag van de voorziening dat naar

verwachting na meer dan 5 jaar wordt afgewikkeld bedraagt € 0.

-      Overboeking naar vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

De projecten waarbij de investeringen na aftrek van de berekende ORT een negatief saldo geven zijn verantwoord onder voorzieningen.

Het aantal woningen opgenomen onder onroerende zaken verkocht onder voorwaarden bedraagt ultimo 2020 138 (2019: 145). De condities

waaronder de transacties hebben plaatsgevonden betreffen koopgarant. Ultimo boekjaar zijn geen woningen meer aangewezen als

"koopgarantwoning" en gedurende 2020 zijn er 0 woningen (2019: 0 woningen) onder een VOV-regeling aan derden overgedragen.

De voorziening heeft betrekking op de in ontwikkeling genomen projecten.

In 2020 zijn 7 (2019: 9) woningen teruggekocht uit de voorraad verkocht onder voorwaarden. Van deze 7 woningen zijn 6 weer in de verhuur

genomen en 1 is definitief verkocht. Als gevolg hiervan heeft herclassificatie van 6 woningen van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

naar DAEB vastgoed in exploitatie plaatsgevonden en 1 woning naar vastgoed bestemd voor verkoop. Het effect van deze herclassificatie op het

vermogen en resultaat betreft € 40 duizend positief.

In het boekjaar werd ter zake van vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie een bedrag ad € 0 aan bouwrente geactiveerd (2019: €

0). 

Het verloop van de voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen is als volgt:
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De specificatie van onderhanden projecten is als volgt:

Projectnr. Investering Waarde- Boekwaarde Voorziening

verandering ORT

verslagjaar

Bouw Grote Streek Hallum 108 41 41           

Bouw Fjildleane/Havenstrjitte Minnertsga 175 262 -262 -          172-         

Bouw Fliet/Westrastrjitte Sexbierum 177 240 -240 -          353-         

Bouw Hemmemastrjitte fase 1 Bitgum 207 213 -213 -          301-         

Diverse projecten in ontwikkeling- en afrondingsfase 231          231          -          

Totaal 987          714-            272          826-         

5. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

Automati-

sering

Overige 

roerende 

zaken

Totaal

Stand 1 januari 2020:

 - Verkrijgingsprijs 4.604       2.275       1.124         8.003       
 - Cumulatieve afschrijvingen (inclusief bijzondere 

waardeverminderingen) 1.327       1.983       956            4.266       

 - Boekwaarde 3.277       292          168            3.737       

Mutaties in het boekjaar:

 - Investeringen 7             131          57              195          

 - Afschrijvingen 114-          82-            30-              226-          

 - Overige mutaties -           -           -            -           

 - Saldo 107-          49            27              31-            

Stand per 31 december 2020:

 - Verkrijgingprijzen 4.611       2.406       1.181         8.198       

 - Cumulatieve afschrijvingen (inclusief bijzondere 

waardeverminderingen) 1.441       2.065       986            4.492       

 - Boekwaarde 3.170       341          195            3.706       

Afschrijvingen

- Bedrijfsterrein: geen afschrijving

- Automatisering: 5 jaar

- Bedrijfsauto's: 10 jaar (tot en met 2012: 7 jaar)

- Aanhangwagens: 10 jaar

- Inventaris kantoor: 5 of 10 jaar

- Werkplaatsinventaris: 5 of 10 jaar

- Licenties: varieert van 2 tot 6 jaar, afgestemd op gebruiksperiode

WOZ waarde
Het kantoorgebouw heeft een WOZ waarde (aanslag 2020, peildatum 1-1-2019) van € 1,62 miljoen.

De afschrijvingen op de onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn bepaald volgens de lineaire methode rekening houdend

met een eventuele restwaarde, onder toepassing van de componentenbenadering en gebaseerd op de volgende verwachte gebruiksduur:

Bedrijfs-

gebouwen

- Kantoorgebouw (componentenbenadering): oorspronkelijke investering in 40 jaar, na-investeringen afhankelijk van ingeschatte gebruiksduur.
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6. Latente belastingvorderingen

Stand per 1 januari 2020:

Boekwaarde 1 januari 2.575       

Mutatie ten gunste van het resultaat 554         

Totaal 3.129       

Het verloop van de latente belastingvorderingen in het boekjaar is als volgt:

Vastgoed in Leningen Derivaten Voort te 

exploitatie en derivaten in wentelen 

extendibles ATAD

Boekwaarde 1 januari 1.610       116            849          -          

Invloed stelselwijziging 

Herrekende boekwaarde 1.610       116            849          -          

Toevoeging ten gunste van het resultaat 342          169          64           

Vrijval ten laste van het resultaat -           21-              -          

Boekwaarde 31 december 1.952       95              1.018       64           

— De fiscale waarde van het DAEB- en niet-DAEB-vastgoed dat in de komende jaren naar verwachting blijvend zal worden verhuurd bedraagt € 370

miljoen en de boekwaarde bedraagt € 397 miljoen. De toegelaten instelling heeft aan het einde van de levensduur de intentie tot sloop, gevolgd

door (vervangende) nieuwbouw. Op basis van de huidige fiscale bepalingen (VSO2) zal daarbij sprake zijn van het doorschuiven van de aanwezige

fiscale boekwaarde en zal er geen fiscale afwikkeling volgen in de vorm van fiscaal afwaarderen van de complexen. Dit betekent dat het einde van

de levensduur ‘doorrolt’ en bij waardering tegen contante waarde sprake is van een ‘nihil’waardering. 

— De fiscale waarde van het DAEB- en niet-DAEB-vastgoed waarbij de fiscale waarde hoger is dan de boekwaarde waarvan verwacht wordt dat dit

in de komende vijf jaren wordt verkocht bedraagt € 1,3 miljoen en de boekwaarde bedraagt € 1,2 miljoen. De latente belastingvordering bedraagt

nominaal € 27.176,- (zijnde 25% over het verschil tussen fiscale waarde en boekwaarde). In de balans wordt echter geen rekening gehouden met

een latente belastingvordering aangezien de verkoopwinst naar verwachting volledig ten gunste van de herinvesteringsreserve wordt gebracht.

— Tussen de fiscale boekwaarde en commerciële boekwaarde van de onroerende zaken verkocht onder voorwaarden is sprake van een

waarderingsverschil. Een gedeelte van de fiscale boekwaarde wordt afgewikkeld en een gedeelte van de boekwaarde in de vorm van een winstrecht

wikkelt pas na terugkoop af. Voor dit tijdelijke verschil is sprake van een actieve belastinglatentie. Aangezien het moment van terugkoop en

daarmee het moment van afwikkeling van de latentie op voorhand niet vast staat en een lange termijn kan zijn, is een betrouwbare schatting van

deze latentie niet mogelijk en op nihil gewaardeerd. Er is derhalve geen latentie opgenomen.

— De fiscale waarde van het DAEB- en niet-DAEB-vastgoed waarbij de fiscale waarde hoger is dan de boekwaarde waarvan verwacht wordt dat dit

in de komende vijf jaren wordt gesloopt zonder herbouw bedraagt € 246.000 en de boekwaarde bedraagt € 179.000. De latente belastingvordering

bedraagt nominaal € 16.738,- (zijnde 25% over het verschil tussen fiscale waarde en boekwaarde). De in de balans opgenomen contante waarde

van deze latente belastingvordering bedraagt € 16.417 (2019: € 17.211). De fiscale waarde van het DAEB- en niet-DAEB-vastgoed waarbij de fiscale

waarde lager is dan de boekwaarde waarvan verwacht wordt dat dit in de komende vijf jaren wordt gesloopt zonder herbouw bedraagt € 547.000

en de boekwaarde bedraagt € 676.00. De latente belastingverplichting bedraagt nominaal € 32.409 (zijnde 25% over het verschil tussen fiscale

waarde en boekwaarde). De in de balans opgenomen contante waarde van deze latente belastingverplichting bedraagt € 31.508 (2019: € 40.028).

De gemiddelde looptijd van de latente belastingen bedraagt vijf jaar. De latente belastingvordering en de latente belastingverplichting worden in de

jaarrekening gesaldeerd.

—  De fiscale waarde van de leningenportefeuille bedraagt EUR 68,3 miljoen en de boekwaarde bedraagt € 66,8 miljoen. De latente

belastingvordering bedraagt nominaal € 98.255 (zijnde 25,0% over het verschil tussen fiscale waarde en boekwaarde). De in de balans opgenomen

contante waarde van deze latente belastingvordering bedraagt € 94.844 (2019: € 115.715). De gemiddelde looptijd bedraagt 17 jaar voor de

leningen en 29 jaar voor de derivaten.

De niet-aftrekbare rente op grond van de ATAD-renteaftrekbeperking bedraagt in 2020 € 310.000 (2019: € 238.000). Is in een jaar rente van aftrek

uitgesloten dan betekent dit niet dat het saldo definitief van aftrek is uitgesloten. In een volgend jaar zal opnieuw worden beoordeeld of de rente

alsnog in aftrek kan komen. Het saldo van de niet-aftrekbare rente is oneindig voorwaarts verrekenbaar. Op basis van de meerjarenbegroting

bestaat de komende vijf jaar ruimte voor extra rentaftrek, daarom is voor het saldo van de voort te wentelen rente een latentie opgenomen. Het is

immers waarschijnlijk dat op basis van de huidige meerjarenbegroting dat verrekening plaats zal vinden. De latente belastingvordering betreft

nominaal € 65.800 (zijnde 25% over het in de toekomst te verrekenen overschot) en contant € 64.000.

—  De fiscale waarde van de derivaten bedraagt nihil aangezien fiscaal de derivaten niet worden gewaardeerd. De boekwaarde bedraagt € 4,1

miljoen. De latente belastingvordering in de balans bedraagt € 1,0 miljoen (zijnde 25,0% over het verschil tussen fiscale waarde en boekwaarde).

De looptijd bedraagt eind 2020 1 jaar.

—  De fiscale waarde is hoger dan de WOZ-waarde waardoor de komende jaren fiscaal kan worden afgeschreven. Het afschrijvingspotentieel

bedraagt eind 2020 € 16,9 miljoen waarvan de komende 10 jaar € 9,9 miljoen als afschrijving in aftrek op de fiscale resultaat gebracht kan worden.

De latente belastingvordering bedraagt nominaal € 2,1 miljoen (zijnde 25% van de toekomstige afschrijvingen). De in de balans opgenomen

contante waarde van deze latente belastingvordering bedraagt € 2 miljoen (2019: € 1,6 miljoen).

Sinds 1 januari 2008 is de toegelaten instelling voor al haar activiteiten onderworpen aan vennootschapsbelasting. Tot 2008 was de toegelaten

instelling alleen voor haar commerciële activiteiten onderworpen aan vennootschapsbelasting. De toegelaten instelling heeft de VSO2 op 20 mei

2009 ondertekend. De VSO2 heeft een looptijd tot en met 31 december 2012. Na deze periode wordt de VSO2 stilzwijgend met steeds één jaar

verlengd, tenzij een van de partijen vóór 1 december heeft opgezegd. De VSO2 is door de Belastingdienst noch door Wonen Noordwest Friesland

opgezegd vóór 1 december 2019 en derhalve van toepassing op het jaar 2020.

De post latente belastingvorderingen betreft de tot waardering gebrachte verrekenbare tijdelijke verschillen. De belastingvordering is gewaardeerd

op contante waarde die is gebaseerd op een disconteringsvoet na belasting (die de rente van de leningenportefeuille vertegenwoordigt) van 1,96%

(2019: 2,33% voor 2019 en 2020, 2,43% voor de jaren daarna). 
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7. Overige voorraden

2020 2019

 

Kosten grond- en ontwikkelposities, voorraad grond 1.239       1.074       

Onderhoudsmaterialen 201         199          

Totaal 1.441       1.272       

De kosten grond- en ontwikkelposities, voorraad grond kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Voorraad woningen bestemd voor verkoop 124         110          

Voorraad grond- en ontwikkelposities 1.115       964          

Totaal 1.239       1.074       

Het verloop van voorraad woningen is als volgt:

Stand per 1 januari 110          

Mutatie voorraad 124          

Verkopen 110-          

Stand 31 december 124          

Het verloop van voorraad grond- en ontwikkelposities is als volgt:

Stand per 1 januari 964          

Toevoeging vanwege sloop 1.226       

Inbrengen in nieuwbouwproject 830-          

Verkopen 246-          

Stand 31 december 1.115       

8. Huurdebiteuren

De huurdebiteuren kunnen als volgt worden gespecificeerd: Huurachterstand

2020 2019

Huurachterstand zittende bewoners 106         121          

Huurachterstand vertrokken bewoners 336         384          

Te vorderen aanmaankosten 4-             2-              

Voorziening oninbare debiteuren 357-         357-          

Totaal 81           146          

9. Belastingen en premies sociale verzekeringen
2020 2019

Te vorderen vennootschapsbelasting 623         480          

Premies sociale verzekering -          2              

Totaal 623         482          

10. Overige vorderingen
2020 2019

Debiteuren 9             5              

Diverse vorderingen 4             15

Totaal 14           20            

De vorderingen op huurdebiteuren omvat naast de huren ook te vorderen servicekosten en eventuele herstelkosten. In de vordering op vertrokken

huurders zijn tevens kosten van mutatieonderhoud voor rekening van de huurder begrepen.

De voorziening voor oninbare debiteuren wordt gevormd voor vorderingen op vertrokken huurders en voor vordering op vertrokken en zittende

huurders die in een minnelijk traject of de WSNP zitten. Een bedrag van € 175.000 heeft betrekking op vorderingen niet-zijnde huur zoals

deurwaarderskosten en doorbelaste kosten wegens schade.

De huurachterstanden bedragen ultimo boekjaar 1,79% (2019 : 2,09%) van de brutojaarhuur.

De huurachterstanden van de zittende huurders bedragen ultimo boekjaar 0,43% (2019 : 0,50%).

De huurachterstanden van de vertrokken huurders bedragen ultimo boekjaar 1,36% (2019 : 1,58%).

Grond- en ontwikkelposities betreft de grondlocatie ten behoeve van (toekomstige) ontwikkelingsprojecten die nog niet in realisatie zijn genomen.

Deze gronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel de lagere opbrengstwaarde. De opbrengstwaarde is gebaseerd op de extern dan wel

intern uitgevoerde toetsing van de waardering van gronden ultimo boekjaar. Deze interne toetsing is gebaseerd op de kennis van de lokale markt

alsmede van de lokale ontwikkelmogelijkheden.

In de vorderingen huurdebiteuren is een bedrag begrepen ad € 73.557,- (2019: € 70.017,-) met een resterende looptijd langer dan 1 jaar. Dit

betreft bijzondere betalingsafspraken met huurders. Deze vorderingen worden volledig voorzien.
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De overige vorderingen hebben een kortlopend karakter (< 1 jaar).

11. Overlopende activa
2020 2019

Vooruitbetaalde bedragen 370         214          

Overige overlopende activa 207         404          

Totaal 578         618          

12. Liquide middelen
2020 2019

Kas 3             1              

ABN-AMRO 485         821          

Deposito ABN-AMRO 3             3              

Rabobank 1.000       7              

Rabobank Spaarrekening 1.000       2.521

Totaal 2.491       3.353       

De liquide middelen zijn direct opeisbaar.

In de overlopende activa is een bedrag begrepen ad € 150K (2019: € 0) met een resterende looptijd langer dan 1 jaar.
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Eigen vermogen

Het eigen vermogen is als volgt samengesteld:

2020 2019

13. Overige reserves 114.440   110.778    

14. Herwaarderingsreserve 194.212   147.279    

 15. Resultaat boekjaar 10.438     50.595      

Totaal 319.090   308.651    

Herwaarde-

rings-

reserves

Herwaarde-

rings-

reserves 

VoV

Totaal 

Herwaarde-

rings-

reserves

Overige 

reserves

Resultaat 

boekjaar

Totaal

Stand per 1 januari 2020 137.238    10.041     147.279      110.778   50.595     308.651    

Mutaties in het boekjaar 2020:

Resultaat boekjaar -           10.438     10.438      

Resultaat bestemming 2019 46.341     592          46.933       3.662       50.595-     0              

46.341     592          46.933       3.662       40.156-     10.439      

Stand per 31 december 2020 183.579    10.633     194.212      114.440   10.438     319.090    

Eigen vermogen 

Herwaarderingsreserve

Resultaat boekjaar

Voorstel tot resultaatbestemming

16. Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen

17. Overige voorzieningen

De overige voorzieningen bestaan volledig uit het persoonlijk loopbaanontwikkelingsbudget

Het verloop van het persoonlijk loopbaanontwikkelingsbudget is als volgt:

Stand per 1 januari 179          

Toevoegen ten laste van resultaat 22            

Onttrekking 7-              

Stand 31 december 194          

Het persoonlijk loopbaanontwikkelingsbudget heeft een overwegend langlopend karakter (> 1 jaar).

Het resultaat boekjaar is opgenomen in de post resultaat boekjaar van het eigen vermogen.

In de herwaarderingsreserve zijn de ongerealiseerde waardevermeerderingen van de onroerende zaken in exploitatie opgenomen. Er is sprake van

een ongerealiseerde waardevermeerdering indien de marktwaarde van een waarderingscomplex op balansdatum hoger is dan de boekwaarde op

basis van de verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs, zonder rekening te houden met enige afschrijving of waardevermindering.

Bij de bepaling van de herwaarderingsreserve ter zake van materiële vaste activa, vastgoed en voorraden is geen bedrag voor latente belasting-

verplichtingen in mindering gebracht.

Per 31 december 2020 is in totaal € 183,6 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in het eigen vermogen begrepen (2019: € 137,2 miljoen),

zijnde het verschil tussen de marktwaarde in verhuurde staat van het vastgoed in exploitatie en de kostprijs. De waardering van dit vastgoed is in

overeenstemming met het Handboek modelmatig waarderen bepaald en is daarmee conform de in de Woningwet voorgeschreven

waarderingsgrondslag en daaruit afgeleide ministeriële besluiten geldend ten tijde van het opmaken van de jaarverslaggeving.

Uitgaande van waardering tegen beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie is een bedrag van € 200,3 miljoen in het eigen vermogen begrepen

dat op basis van het beleid van de corporatie niet kan worden gerealiseerd. De realisatie van het verschil tussen marktwaarde en beleidswaarde is

sterk afhankelijk van het te voeren beleid van Wonen Noordwest Friesland. De mogelijkheden voor de corporatie om vrijelijk door (complexgewijze)

verkoop of huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde staat van het DAEB-bezit in exploitatie te realiseren zijn beperkt door wettelijke

maatregelen en maatschappelijke ontwikkelingen zoals demografie en ontwikkeling van de behoefte aan sociale (DAEB) huurwoningen. Omdat de

doelstelling van de corporatie is om duurzaam te voorzien in passende huisvesting voor hen die daar niet zelf in kunnen voorzien, zal van het

vastgoed in exploitatie slechts een beperkt deel vervreemd worden. Daarnaast zal bij mutatie van de woning slechts in uitzonderingssituaties de

huur worden verhoogd tot de markthuur en zijn de werkelijke onderhouds- en beheerslasten hoger dan ingerekend in de marktwaarde,

voortvloeiend uit de beoogde kwaliteit- en beheersituatie van de corporatie.

In de statuten is geen passage opgenomen ten aanzien van de bestemming van het eigen vermogen.

De Raad van Commissarissen wordt voorgesteld het resultaat na belastingen over het boekjaar 2020 ad € 10.240 duizend positief als volgt te

bestemmen:

Het niet-gerealiseerde resultaat over het boekjaar 2020 ad € 3.585 duizend ten gunste van de herwaarderingsreserve te brengen en het

gerealiseerde resultaat over het boekjaar 2020 ad € 6.655 duizend ten gunste van de overige reserves van de toegelaten instelling te brengen.

Voor een nadere toelichting op het verloop en de samenstelling van de jaarrekeningpost voorziening onrendabele investeringen en

herstructureringen wordt verwezen naar de toelichting in noot 4 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie.
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Langlopende schulden

> 5 jaar

> 1 jaar

< 5 jaar Totaal

18. Schulden aan kredietinstellingen 87.778     10.199     97.977      

19. Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden -          -          15.910      

20. Overige schulden -          -          4.090       

87.778     10.199     117.977    

> 5 jaar

> 1 jaar

< 5 jaar Totaal

18. Schulden aan kredietinstellingen 77.792     10.242     88.034      

19. Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden -          -          15.943      

20. Overige schulden -          -          3.415       

Totaal 77.792     10.242     107.393    

18. Schulden aan kredietinstellingen
Totaal

Stand 1 januari, > 1 jaar 88.034     

Aflossingen 2020, < 1 jaar onder kortlopende schulden 6.008       

Totaal schulden/leningen kredietinstellingen, stand 1 januari 2020 94.042      

Nieuwe leningen 2020 15.000      

terugstorting op flexlening 2020 4.000-       

Aflossingen 2020, < 1 jaar onder kortlopende schulden 6.008-       

Subtotaal 99.034      

Aflossingen 2021, naar kortlopende schulden 1.057-       

Stand 31 december 97.977      

Vastrentende leningen 92.034      

Variabel rentende leningen 1.000       

Extended leningen 6.000       

Basisrenteleningen -           

Stand per 31 december 2020 (zie "Subtotaal") 99.034      

Rente

Van de opgenomen vastrentende leningen is de gewogen gemiddelde rente: 2,54%.

Looptijd

Zekerheden

De gewogen gemiddelde looptijd van de leningenportefeuille bedraagt ultimo 2020 19,8 jaar (2019: 19,5 jaar).

De leningenportefeuille bestaat uit de volgende soorten leningen:

Schulden/leningen 

kredietinstellingen

2019

Langlopende schulden met een resterende looptijd van minder dan één jaar, waaronder de aflossingsverplichtingen voor komend jaar, zijn

verantwoord onder de kortlopende schulden. Er zijn geen schulden die als gevolg van het zich voordoen van bepaalde omstandigheden direct of

binnen een jaar opeisbaar worden.

Van de schulden/leningen kredietinstellingen is € 90.866 (2019 € 85.085) geborgd door het WSW.

Tevens is voor een bedrag van € 8.168  (2019 € 8.957) garantie verstrekt door de gemeenten in het werkgebied (achtervang).

Voor de door het WSW geborgde leningen heeft Wonen NoordwestFriesland zich verbonden het onderliggend onroerend goed in exploitatie met een

boekwaarde (WOZ waarde) van € 453 miljoen niet zonder toestemming te bezwaren, van bestemming te veranderen, te vervreemden of teniet

doen gaan.

De variabel rentende lening draagt een variabel rentepercentage op 1maands Euribor-notering met een gewogen gemiddelde opslag van 0,145%.

Het gemiddelde rentepercentage van de leningenportefeuille, zonder het effect van afgeleide financiële rente-instrumenten, bedraagt 3,23% (2019: 

3,56%).

2020

Er zijn geen complexen hypothecair bezwaard en er zijn eveneens geen andere activa als zekerheid afgegeven.
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Extendible leningen

Marktwaarde

19. Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
2020

Stand 1 januari 2020: 15.943      

Mutaties 2020:

 - Verminderingen als gevolg van terugkoop 754-          

 - Waardemutatie terugkoopverplichting 721          

Stand 31 december 2020: 15.910      

Looptijd van:

-      Niet langer dan 1 jaar -           

-      Tussen 1 en 5 jaar -           

-      Langer dan 5 jaar 15.910

20. Overige schulden
2020 2019

Derivaten 4.072       3.397       

Waarborgsommen 18           18            

Totaal 4.090       3.415       

21. Schulden aan kredietinstellingen 
2020 2019

Aflossingsverplichting komend boekjaar op langlopende leningen kredietinstellingen 1.057       6.008       

Totaal 1.057       6.008       

Zekerheden

22. Schulden aan leveranciers
2020 2019

1.911       1.779       

De derivaten in de extendible leningen zijn o.b.v. RJ 290 tegen marktwaarde in de balans opgenomen. Door de lage rente is de marktwaarde ultimo

verslagjaar € 4.071.773,58 negatief (2019: € 3.397.132,73 negatief), waarvan de negatieve mutatie via het resultaat is verantwoord. De derivaten

hebben een looptijd tot 2021. 

De waarborgsommen betreffen de uit hoofde van de huurovereenkomst van huurders ontvangen bedragen die dienen als eerste zekerheid voor de

voldoening van het bedrag bij beëindiging van de huurovereenkomst door de huurder aan mutatiekosten en achterstallige huur verschuldigd mocht

zijn. De regeling is inmiddels al jaren beëindigd en zal een blijvend dalend verloop kennen.

Onderdeel van de leningen kredietinstellingen is een tweetal extendible leningen voor een nominaal bedrag van € 6 miljoen. Hierin zitten

gestructureerde derivaten met een marktwaarde van € 4,1 miljoen negatief (2019: € 3,40 miljoen negatief).

De terugkoopverplichting uit hoofde van woningen verkocht onder de Koopgarantregeling heeft betrekking op 138 woningen (2019: 145), waarvan

131 huurwoningen uit bestaand bezit (2019: 137).

Door de huisbankier zijn geen kasgeld- en rekening-courantkredietfaciliteiten ter beschikking gesteld.

De totale leningportefeuille heeft ultimo 2020 een marktwaarde van ca. € 147,4 miljoen (2019: € 130,8 miljoen).
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23. Schulden ter zake van belastingen, premies van sociale verzekeringen en pensioen
2020 2019

Loonheffing 109         124          

Vennootschapsbelasting -          -           

Sociale lasten 8             -           

Pensioenlasten -          53            

Omzetbelasting 701         794          

Totaal 818         971          

24. Overige schulden
2020 2019

Aangegane verplichting leefbaarheid 199         203          

Saldo glas & onderhoudsfonds -          12            

Saldo niet opgenomen vakantieuren 148         121          

Overige schulden 1             1              

Totaal 348         336          

25. Overlopende passiva
2020 2019

Niet vervallen rente leningen 1.240       1.272       

Vooruit ontvangen huur 180         191          

Overige overlopende passiva 224         329          

Totaal 1.644       1.792       

De overlopende passiva hebben een kortlopend karakter (< 1 jaar).

Financiële instrumenten
Algemeen

Afgeleide financiële instrumenten

Kredietrisico

Kredietmitigerende aspecten

Renterisico en kasstroomrisico

De toegelaten instelling loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en schulden en herfinanciering van bestaande schulden. Voor

vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt de toegelaten instelling risico ten aanzien van de toekomstige kasstromen. Met

betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt de toegelaten instelling risico’s over de marktwaarde. 

De toegelaten instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de toegelaten instelling

blootstelt aan markt-, valuta-, rente-, kasstroom-, krediet- en liquiditeitsrisico. Om deze risico’s te beheersen heeft de toegelaten instelling een

beleid inclusief een stelsel van limieten en procedures opgesteld om de risico’s van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de financiële

markten en daarmee de financiële prestaties van de toegelaten instelling te beperken.

—   de restanthoofdsom van rentetypisch langlopende financiering die in een jaar een renteaanpassing krijgt, én

—   Van de vorderingen ad € 14 duizend is 0% verzekerd bij een kredietverzekerings-maatschappij.

—   Van de vorderingen ad € 14 duizend is € 0 gegarandeerd.

—   Voor vorderingen ad € 14 duizend heeft de toegelaten instelling geen zekerheden ontvangen.

—   De liquide middelen zijn toevertrouwd aan ABN-AMRO en Rabobank die volgens Standard & Poors een rating hebben van ten minste A resp. A+

—   Tegenover vorderingen tot een bedrag van € 14 duizend staan geen verplichtingen aan dezelfde tegenpartijen.

—   het bedrag aan aflossingen van leningen in een jaar, vermeerderd met

Met betrekking tot bepaalde variabel rentende schulden heeft de toegelaten instelling rentederivaten afgesloten, waarbij de variabele rente wordt

omgezet naar een vaste rente.

Het rente- en looptijdenbeleid van de toegelaten instelling is erop gericht jaarlijks niet meer dan 15% renterisico inclusief herfinanciering te lopen.

Het renterisico (in % van de restanthoofdsom aan het begin van het jaar) op portefeuille nivo wordt berekend als de som van:

—  de restanthoofdsom van rentetypisch kortlopende financiering (zijnde variabel rentende leningen zonder cap) die in een jaar minimaal één

renteaanpassing krijgt, verminderd met

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

—  Het totaal aan huurvorderingen dat achterstallig is, maar waarvoor geen waardeverminderingen zijn getroffen bedraagt € 81 duizend (2019: €

146 duizend).

De toegelaten instelling loopt kredietrisico over handels- en overige vorderingen en liquide middelen. Het maximale kredietrisico dat de toegelaten

instelling mag lopen bedraagt € 5 miljoen plus opgelopen rente. Het maximale kredietrisico dat de toegelaten instelling loopt per balansdatum

bedraagt € 2,6 miljoen bestaande uit: huurdebiteuren € 81 duizend, overige vorderingen € 14 duizend en liquide middelen € 2,5 miljoen. De

hoogste vordering bedraagt € 2,0 miljoen zijnde uitstaande middelen bij Rabobank en € 0,5 miljoen uitstaande middelen bij ABN-AMRO. Met deze

tegenpartijen bestaat een lange relatie; zij hebben altijd tijdig aan hun betalingsverplichtingen voldaan. 

De toegelaten instelling zet afgeleide financiële instrumenten (twee gestructureerde derivaten) in om renterisico’s te beheersen. Afgeleide

instrumenten worden niet ingezet voor handelsdoeleinden. Er zijn geen afgeleide financiële instrumenten met marktwaardeverrekening.
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Valutarisico

Prijsrisico

Liquiditeitsrisico

Concentratie liquiditeitsrisico

59.134      

21.000      

13.900      

5.000       

99.034      

                             

Mitigerende maatregelen

Reële waarde

Nationale Waterschapsbank N.V.

De toegelaten instelling is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valutarisico’s.

Overige

Op basis van de leningenportefeuille ziet het renterisico er als volgt uit:

Wonen Noordwest Friesland wil flexibiliteit houden in de leningportefeuille. Naast fixeleningen en annuïteitenleningen houdt Wonen Noordwest

Friesland derhalve eveneens variabele roll-overleningen en eventueel lineaire leningen of leningen met renteconversie aan voor flexibiliteit. Het

aantal leningen met een variabele rentecomponent wordt gemaximeerd op basis van het maximale renterisico. Het bedrijfseconomisch renterisico

mag in enig aaneengesloten voortschrijdende periode van twaalf maanden maximaal 25% bedragen. Het renterisicovolume wordt gemeten aan de

hand van het (netto) geldvolume dat, gerekend over een boekjaar, gevoelig is voor rentebewegingen. Dit omvat de kasstromen uit exploitatie,

(des)investeringen en financieringen, aangevuld met renteconversies en leningen met een variabel rentetype, minus de som van derivaten en

(uitgestelde) stortingen van leningen. Voor de beoordeling van de omvang van het risico wordt de jaarlijkse risicopositie (schuldvernieuwing,

renteconversies en rente-instrumenten) gedeeld door het totaal van de financiering aan het einde van het jaar waar dit risico betrekking op heeft (=

relatief risico). De totale financiering wordt gevormd door het totaal van opgenomen leningen vermeerderd met de jaarlijkse schuldvernieuwing en

verminderd met eventuele vastrentende beleggingen en beschikbare liquiditeiten. 

Daarnaast beschikt de toegelaten instelling over de volgende kredietruimte:

—  € 5 miljoen ten behoeve van de kortetermijnfinancieringsbehoefte. Deze kredietfaciliteit heeft een looptijd tot 11 juni 2022. De te betalen rente

bedraagt 1 maands-Euribor plus 0,145 basispunten en is verschuldigd per de 11e van elke maand.

Uit bovenstaande opstelling blijkt dat het liquiditeitsrisico is geconcentreerd bij N.V. Bank Nederlandse Gemeenten en Nationale Waterschapsbank

N.V.. De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is een bank van en voor overheden en instellingen van maatschappelijk belang. BNG is een

structuurvennootschap. Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is

in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. Nationale Waterschapsbank N.V. is een financiële dienstverlener voor de

overheidssector. Alle aandelen van de bank zijn in handen van overheden. Het risico dat leningen worden opgeëist bij een faillissement is hiermee

voor deze banken beperkt.

De toegelaten instelling ziet erop toe dat er voldoende opvraagbare tegoeden zijn om gedurende een periode van een kwartaal de verwachte

operationele kosten te dekken, inclusief het voldoen aan de financiële verplichtingen. Hierin is geen rekening gehouden met het eventuele effect

van extreme omstandigheden die redelijkerwijs niet kunnen worden voorspeld, zoals natuurrampen.

Wonen Noordwest Friesland heeft geen aandelen in beurs- en niet beursgenoteerde ondernemingen en loopt derhalve geen prijsrisico.

Financiële instellingen (niet zijnde banken)

De reële waarde van in de balans opgenomen financiële instrumenten verantwoord onder kasmiddelen, kortlopende vorderingen en kortlopende

schulden benadert de boekwaarde daarvan. 

De toegelaten instelling bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. Het management ziet erop toe dat voor

de toegelaten instelling steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen en dat tevens voldoende

financiële ruimte onder de beschikbare faciliteiten beschikbaar blijft steeds binnen de ratio’s vanuit het beoordelingskader van de toezichthouders te

blijven.

De toegelaten instelling zorgt voor diversificatie van de liquiditeitsbronnen en het behoud van toegang bij meerdere banken en andere financiële

instellingen waar liquiditeiten kunnen worden verkregen en besteedt aandacht aan de gevolgen van het wegvallen van deze financieringsbronnen.

De partijen waarbij leningen zijn afgesloten bestaan uit de volgende instellingen:

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 
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Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Terugkoopverplichtingen

Investeringsverplichtingen

Onderhoudsverplichtingen
Er zijn verplichtingen aangegaan voor contractonderhoud tot een bedrag van afgerond € 491 duizend (2019 € 534 duizend)

Leaseverplichtingen

Licentieverplichtingen

Bijdrageheffing kosten Autoriteit Woningcorporaties

Heffing voor saneringssteun

Verhuurderheffing

Obligo Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan. 

Er is sprake van niet in de balans opgenomen investeringsverplichtingen voor nieuwbouw van woningen voor een totaalbedrag van € 2,2 miljoen,

zijnde het verschil tussen de afgesloten contracten en de per balansdatum uitgevoerde werkzaamheden. Eventueel uit de contracten voorvloeiende

verliezen als gevolg van onrendabele investeringen zijn voorzien in de jaarrekening.

De terugkoopverplichtingen uit hoofde van woningen verkocht onder de Koopgarant regeling zijn vermeld in de toelichting op de balans bij de post

"Verplichtingen inzake onroerende zaken verkocht onder voorwaarden".

De verhuurderheffing wordt berekend over de totale WOZ-waarde van de huurwoningen tot de huurtoeslaggrens (tot EUR 737,14 per maand),

verminderd met 50x de gemiddelde WOZ-waarde van de woningen. Rijksmonumenten worden vrijgesteld van deze berekening. De WOZ-waarde per

object was voor de berekening van de heffing 2020 gemaximeerd op EUR 294.000. Deze grens wordt jaarlijks geïndexeerd. Het tarief over 2020

bedraagt 0,562%, dit tarief wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Leningen van toegelaten instellingen, die deelnemer zijn van het WSW worden door het WSW geborgd. Het WSW stelt zich borg jegens de

geldgever voor de betaling van de leningsverplichtingen. Op grond van deze borgstelling zijn corporaties verplicht een obligo aan te houden ter

grootte van 3,85% (2019: 3,85%) over het schuldrestant van de door hun aangetrokken en door het WSW geborgde leningen. Met deze

obligoverplichting staan toegelaten instellingen als deelnemer van het WSW garant voor elkaar. Per 31 december 2020 heeft Wonen Noordwest

Friesland een aangegane obligoverplichting van € 3,6 miljoen (2019: € 3,2 miljoen).

Deze verplichting is voorwaardelijk: zij is opeisbaar indien de borgstellingsreserve (risico- of garantievermogen) van het WSW niet voldoende is om

op grond van aanspraken van geldgevers de betalingsverplichtingen van WSW-deelnemers over te nemen.

De Autoriteit Woningcorporaties heeft aan de corporatiesector een heffing voor saneringssteun opgelegd. De heffing voor 2020 is € 0 duizend en er

is aangegeven dat rekening gehouden moet worden met een heffing voor saneringssteun in de jaren 2021 tot en met 2025 van een bedrag

gebaseerd op 1% van de totale jaarhuur van de woongelegenheden in het betreffende jaar. Dit geldt voor de jaarhuur binnen zowel de DAEB- als

de niet-DAEB tak binnen de toegelaten instelling.

In artikel 61c van de Woningwet is bepaald dat toegelaten instellingen moeten betalen voor de kosten van de Autoriteit Woningcorporaties. Hiertoe

moet de Autoriteit Woningcorporaties jaarlijks uiterlijk op 1 oktober bij de toegelaten instellingen een bijdrageheffing innen. Artikel 121 van het

BTIV bevat de wettelijke grondslag voor de berekeningswijze en de procedure.

De bijdrageheffing is een jaarlijks terugkerende heffing. De hoogte is gebaseerd op de kosten die de Aw begrootte voor 2020. De Autoriteit heeft

aangegeven dat de jaarlijkse kosten van de Autoriteit Woningcorporaties circa € 13 miljoen zullen bedragen en dat dit voor de toegelaten

instellingen betekent een tarief van circa € 2,73 per woongelegenheid en circa € 0,0161 per € 1.000 WOZ-waarde van de woongelegenheden in

eigendom van de corporatie.

Er zijn leaseverplichtingen aangegaan tot een bedrag van afgerond € 113 duizend totaal. De leaseobjecten betreffen met name het leasen van

vervoermiddelen met een gemiddelde restand looptijd van 30 maanden.

Er zijn licentieverplichtingen aangegaan tot een bedrag van afgerond € 50 duizend totaal. De licenties hebben betrekking op automatisering en

hebben een restant looptijd van 3 jaar.     
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Algemeen

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 

26. Huuropbrengsten

2020 2019

Woningen en woongebouwen DAEB 24.319     23.895        

Woningen en woongebouwen niet-DAEB 139         148            

Onroerende zaken niet zijnde woningen DAEB 25           24              

Onroerende zaken niet zijnde woningen niet-DAEB 151         148            

24.634     24.215        

Huurderving wegens leegstand 481-         604-            

Huurderving wegens oninbaarheid 37-           28-              

Totaal 24.116     23.583        

Alle huuropbrengsten zijn gerealiseerd in Nederland. De gemiddelde huurverhoging per 1 juli 2020 bedroeg 2,47% (1 juli 2019: 1,49%). 

27. Opbrengsten servicecontracten

2020 2019

Vergoedingen van huurders voor leveringen en diensten 412         386            

Derving wegens oninbaarheid 6-             8-                

Totaal 406         378            

28. Lasten servicecontracten

2020 2019

Servicecontracten 423-         387-            

Toegerekende organisatiekosten 28           22              

Totaal 395-         365-            

29. Lasten verhuur en beheeractiviteiten

2020 2019

Toegerekende organisatiekosten 1.900-       1.028-         

Totaal 1.900-       1.028-         

Vanaf 2017 geldt de nieuwe huursombenadering. Vanaf 1 januari 2017 mag de gemiddelde huursom voor zelfstandige woningen in het 

kalenderjaar met maximaal inflatie + 1 procentpunt stijgen. Het gaat dan om de jaarlijkse huurverhoging en de huurverhoging bij 

huurdersmutatie (huurharmonisatie).

Het inflatiepercentage voor de bepaling van de maximale huursomstijging in 2020 is 1,6%. (2019 1,4%). Het maximale 

huursomstijgingspercentage voor woningcorporaties bedraagt over 2020 dus 2,6% (2019 2,4%).

Toelichting op de winst- en verliesrekening

Voor het presenteren van de functionele winst- en verliesrekening dienen de uitgangspunten gehanteerd te worden zoals beschreven door de 

Autoriteit woningcorporaties in de door haar gepubliceerde handleiding "Toepassen functionele indeling winst- en verliesrekening bij 

woningcorporaties".

In 2020 heeft een herverdeling plaatsgevonden in de kostenverdeelstaat. Deze herverdeling heeft plaatsgevonden naar aanleiding van de op 3 

juli 2019 door SBR uitgebrachte memo "definities onderhoud en beheer ten behoeve van verantwoording en prognose". Hierdoor hebben 

diverse verschuivingen plaatsgevonden in de toerekening van kosten aan de activiteiten binnen het functioneel model.
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30. Lasten onderhoudsactiviteiten

2020 2019

Planmatig onderhoud 3.436-       3.189-         

Contractonderhoud 490-         458-            

Mutatieonderhoud 292-         380-            

Reparatie-/klachtenonderhoud 762-         697-            

Woningverbetering/renovatiekosten 2.209-       1.911-         

Overig onderhoud 202-         15-              

Toegerekende organisatiekosten 1.972-       2.501-         

Totaal 9.364-       9.151-         

31. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

2020 2019

Belastingen exploitatie 992-         953-            

Verzekeringen 103-         93-              

Verhuurdersheffing 808-         1.673-         

Bijdrage saneringsfonds -          -             

Juridische kosten 21-           42-              

Overige directe kosten 27-           -             

Totaal 1.951-       2.761-         

Lonen en salarissen 2020 2019

De lasten betreffende lonen en salarissen voor de gehele groep betreffen:

Salarissen 3.041-       2.994-         

Sociale lasten 483-         520-            

Pensioenen 518-         466-            

Overige personeelskosten 620-         505-            

Totaal 4.662-       4.485-         

De personeelskosten zijn als volgt gealloceerd:

Lasten servicecontracten 20-           21-              

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten 1.039-       631-            

Lasten onderhoudsactiviteiten 1.953-       2.142-         

Toegerekende organisatiekosten verkoopactiviteiten 34-           91-              

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille (kosten projectontwikkeling) 424-         503-            

Overige organisatiekosten 929-         899-            

Toegerekende organisatiekosten leefbaarheid 263-         198-            

4.662-       4.485-         

FTE FTE

ult. 2020 ult. 2019

Bestuur en staf: 3,33        3,22           

Sector Klant en Markt: 12,05       10,89         

Sector Vastgoed: 34,16       35,56         

Sector Financien, Informatievoorziening en Administratie: 6,56        6,44           

Alle personen zijn werkzaam in Nederland. 56,10       56,11         

De aan de activiteiten toegerekende organisatiekosten volgen uit de kostenverdeelstaat waarin de direct en niet-direct toe te rekenen kosten 

verdeeld worden over de activiteiten. Voor de toerekening wordt gebruik gemaakt van verdeelsleutels. De kosten voor lonen en salarissen 

worden verdeeld op basis van een interne inschatting van de urenbesteding van de medewerkers. De huisvestingskosten worden verdeeld op 

basis van het aantal m2 wat voor de uitvoering van een activiteit wordt gebruikt.

Bij Wonen Noordwest Friesland waren ultimo 2020 63 (waarvan 2 tijdelijke contracten) werknemers in dienst (2019: 63, waarvan 5 tijdelijke

contracten). Het aantal fulltime equivalenten bedroeg op 31-12-2020: 56,10 (tijdelijke contracten 2,00) (2019: 56,11, tijdelijke contracten

4,33). De uitsplitsing naar organisatieonderdeel is als volgt:
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Pensioenlasten

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

2020 2019

32. Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 1.972       2.648         

33. Toegerekende organisatiekosten 37-           105-            

34. Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille 1.563-       2.004-         

De specificatie van de verkoopresultaten is als volgt :

Verkoop huurwoningen (sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie)

Verkoopopbrengst 2.038       2.712         

Af:     Verkoopkosten 66-           64-              

Toegerekende organisatiekosten 37-           105-            

Marktwaarde verkochte vastgoedportefeuille 1.563-       2.004-         

Resultaat in winst-en-verliesrekening 372         539            

De verkoopopbrengst betreft 17 verkochte woningen (2019: 23 woningen). 2 van deze woningen betreffen teruggekochte koopgarantwoningen

die weer verkocht zijn.  In 2019 zijn 4 teruggekochte koopgarantwoningen verkocht.

De gehanteerde pensioenregeling van Wonen Noordwest Friesland is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds 

voor de Woningcorporaties (SPW). De belangrijkste kenmerken van deze pensioenregeling zijn: 

Er is sprake van een ouderdoms- en nabestaandenpensioen. 

Er is sprake van een middelloonregeling. 

De pensioen(richt)leeftijd is 68 jaar. 

De regeling kent zowel een partner- en wezenpensioen, waarbij het partner- en wezenpensioen is verzekerd door middel van een 

opbouwregeling (uitkeringsovereenkomst). Voor het ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen stelt het bestuur van het 

pensioenfonds jaarlijks een premie vast. Deze is momenteel vastgesteld op 27% van de pensioengrondslag gecorrigeerd met de deeltijdfactor.

Als de middelen van het pensioenfonds het toelaten, zal het bestuur van het pensioenfonds de ingegane pensioenen en de premievrije 

aanspraken van gewezen deelnemers aanpassen overeenkomstig de consumentenprijsindex voor alle huishoudens. Voor actieve deelnemers 

geldt dat het bestuur streeft naar verhoging met de loonontwikkeling van de branche Woningcorporaties. De toeslagverlening is voorwaardelijk. 

Er is geen recht op toeslagverlening en het is voor de langere termijn niet zeker of en in hoeverre toeslagverlening zal plaatsvinden. Het 

bestuur van het pensioenfonds beslist evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken worden aangepast.                                               

Het pensioenfonds heeft de uitvoering uitbesteed aan APG. De uitvoeringsovereenkomst is in 2016 voor onbepaalde tijd verlengd.

De belangrijkste kenmerken van de uitvoeringsovereenkomst zijn:

1. Deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds is verplicht gesteld voor de werknemers en bestuurders van de toegelaten instelling.

2. De toegelaten instelling is uitsluitend verplicht tot betaling van de vastgestelde premies. In geen geval bestaat een verplichting tot 

bijstorting.

3. Er is geen sprake van recht op teruggave/premiekorting. 

De (maand)dekkingsgraad van SPW bedraagt ultimo 2020 109,3% (ultimo 2019: 113,2%). De beleidsdekkingsgraad bedraagt ultimo 2020 

103,1% (ultimo 2019 110,7%).

Met deze beleidsdekkingsgraad voldoet het pensioenfonds niet aan de minimaal vereiste 113,6% die is voorgeschreven door De Nederlandse 

Bank (DNB). Er is daarom sprake van een dekkingstekort. Daarnaast is de dekkingsgraad lager dan de vereiste dekkingsgraad van 114,0%. 

SPW heeft daarom op 23 maart 2020 een herstelplan indienen bij DNB waarin wordt aangetoond hoe het pensioenfonds verwacht dat binnen 

tien jaar tijd de dekkingsgraad herstelt tot het niveau van de vereiste dekkingsgraad.                                                                                                               

Het bestuur heeft verder een financieel crisisplan opgesteld waarin is beschreven welke aanvullende maatregelen kunnen worden genomen om 

tijdig herstel mogelijk te maken. Het bestuur zal, indien blijkt dat het fonds niet tijdig kan herstellen, conform dit financieel crisisplan, 

aanvullende maatregelen moeten nemen. 

Tevens heeft het bestuur van het pensioenfonds in 2020 besloten de opgebouwde aanspraken van (gewezen) deelnemers en de ingegane 

pensioenen per 1 januari 2021 niet te verhogen met een gedeeltelijke toeslag. Er was geen ruimte voor een gedeeltelijke toeslag omdat de 

beleidsdekkingsgraad per eind oktober 2020 lager was dan 110%. Voor gewezen deelnemers en pensioengerechtigden was de ambitie van het 

fonds 1,60% (stijging van de prijzen in de periode van juli 2019 tot en met juli 2020). Voor actieve deelnemers was de ambitie van het fonds 

2,25% (cao-verhogingen in de sector in de periode van 31 juli 2019 tot en met 31 juli 2020).

Voor het verkochte sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie is de boekwaarde de marktwaarde in verhuurde staat. Voor het 

teruggekochte vastgoed onder VOV dat is doorverkocht zonder voorwaarden, is de boekwaarde de marktwaarde op terugkoopmoment onder 

aftrek van de contractuele korting.

Het in de winst-en-verliesrekening verantwoorde resultaat bij verkoop van vorengenoemd vastgoed is derhalve beperkt, gezien het geringe 

verschil tussen de opbrengstwaarde en de boekwaarde.
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35. Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

2020 2019

Waardeveranderingen vastgoed i.o bestemd voor eigen exploitatie 1.540-       6.116-         

Waardeveranderingen grond- en ontwikkelposities 4.864-       4.558-         

Totaal 6.404-       10.674-        

36. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

2020 2019

Waardeveranderingen vastgoedbeleggingen in exploitatie 11.589     56.144        

Totaal 11.589     56.144        

37. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden

2020 2019

Waardeveranderingen vastgoed verkocht onder voorwaarden 1.005       1.173         

Waardeveranderingen terugkoopverplichtingen vastgoed verkocht onder voorwaarden 798-         910-            

Totaal 207         263            

38. Opbrengsten overige activiteiten

2020 2019

Opbrengst Nije Fenne 1             29              

Totaal 1             29              

40. Overige organisatiekosten

2020 2019

Totale organisatiekosten 7.823-       8.509-         

Af: toegerekende organisatiekosten lasten servicecontracten 28-           22-              

Af: toegerekende organisatiekosten verhuur en beheer 1.900       1.028         

Af: toegerekende organisatiekosten onderhoudslasten 2.086       2.681         

Af: toegerekende organisatiekosten overige directe operationele lasten exploitatie bezit 1.951       2.761         

Af: toegerekende organisatiekosten verkoop bestaand bezit 2             72              

Af: toegerekende organisatiekosten overige waardeveranderingen 460         570            

Af: toegerekende organisatiekosten leefbaarheid 158         137            

Af: toegerekende organisatiekosten overige activiteiten 1-             29-              

Totaal 1.295-       1.311-         

Dit betreft de jaarlijkse mutatie van de actuele waarde van de vastgoedobjecten in exploitatie (exclusief het effect van onrendabele 

investeringen) die gewaardeerd zijn op basis van marktwaarde in verhuurde staat. Voor een nadere toelichting op de niet-gerealiseerde 

waardeveranderingen wordt verwezen naar de toelichting op het vastgoed in exploitatie.

Zie voor de kosten die onder deze post mogen worden verantwoord de Handleiding toepassen functionele winst- en verliesrekening zoals 

uitgebracht door de Autoriteit Woningcorporaties.
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41. Kosten omtrent leefbaarheid

De leefbaarheidskosten laten zich uitsplitsen als zijnde: 2020 2019

Kosten leefbaarheid 267-         186-            

Toegerekende organisatiekosten 158-         137-            

Totaal 425-         323-            

42. Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten -          1                

43. Rentelasten en soortgelijke kosten

 -Rente op leningen kredietinstellingen 2.718-       2.754-         

 -Borgstellingsvergoeding 29-           17-              

 -Overige rentelasten en soortgelijke kosten 685-         1.000-         

Totaal 3.433-       3.770-         

44. Belastingen

Schattingen

De belastinglast/-bate over het resultaat in de winst- en verliesrekening bestaat uit de volgende componenten:

2020 2019

Acute belastinglast 1.962-       2.433-         

Aanpassingen acute belastingen vorige boekjaren 322         936            

Mutaties in tijdelijke verschillen:

Mutatie compensabele verliezen -          -             

Mutatie tijdelijke verschillen 554         539            

Totaal belastinglast/-bate 1.086-       958-            

De volgende cijfermatige aansluiting tussen het toepasselijke en het effectieve tarief kan als volgt worden weergegeven:

Resultaat voor belastingen 11.524     

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 5.704       

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 11.067-     

Afschrijvingen vastgoedportefeuille in exploitatie 1.136-       

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 1.294-       

Opwaardering vastgoedportefuille i.v.m. hogere WOZ-waarde 3.294       

Renteaftrekbeperking 310          

Fiscaal geen derivaten in extendible leningen 675          

Overige posten 95-           

Totaal correcties 3.609-       

Belastbaar bedrag 7.915       

Af: verliesverrekening -          

Belastbaar bedrag na verliesverrekening 7.915       

Acute belastinglast 1.962       

Voor een toelichting op de actieve latente belastingen wordt verwezen naar de toelichting op de balans paragraaf 6 Financiële vaste activa.

De acute en latente belastingen in de jaarrekening zijn bepaald met inachtneming van de fiscale regels volgens de door de sector met de

belastingdienst gemaakte afspraken (Vaststellingsovereenkomst I en II). De toepassing van deze regels is op een aantal onderwerpen niet

zonder meer duidelijk en voor discussie vatbaar. Deze onderwerpen zijn onder andere het onderscheid tussen onderhoudskosten en

verbeteringen, de toerekenbaar kosten inzake projectontwikkeling, het vormen van een herbestedingsreserve en de inschatting van het op basis 

van een fiscale winstplanning naar verwachting te verrekenen deel van beschikbare fiscale verliezen. Eerst bij de aangifte zal blijken of en in

hoeverre de fiscus de door de groep gevolgde standpunten zal overnemen en accorderen. Om die reden kan de in de jaarrekening bepaalde

acute en latente belasting achteraf nog aan verandering onderhevig zijn.

Het toepasselijk (wettelijk) belastingtarief bedraagt 25% (2019: 25%). Het effectieve belastingtarief, zijnde de belastinglast in de winst-en-

verliesrekening uitgedrukt als percentage van het jaarresultaat voor belastingen, bedraagt 17% (2019: 5%).
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WNT-verantwoording 2020 Wonen Noordwest Friesland

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

Gegevens 2020

bedragen x € 1

Functiegegevens Bestuurder Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2020

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,00 

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen       111.904 

Beloningen betaalbaar op termijn         21.921 

Subtotaal       133.825 

Individeel toepasselijke bezoldigingsmaximum       147.000 

Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag
 N.v.t. 

Bezoldiging      133.825 

Gegevens 2019

bedragen x € 1

Functiegegevens Bestuurder Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2019

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,00 1,00 

Dienstbetrekking? ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen         18.577       101.027 

Beloningen betaalbaar op termijn           3.405         17.306 

Subtotaal         21.982      118.333 

Individeel toepasselijke bezoldigingsmaximum         23.732       118.268 

Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag
 N.v.t.               65 

Bezoldiging        21.982     118.398 

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2020

                 

Functiegegevens Voorzitter/Lid
Lid/Voorzitte

r
Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020

Bezoldiging

 Bezoldiging         11.771         11.300        2.157 

Individeel toepasselijke bezoldigingsmaximum 15.323 14.660 2.771 

Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag
 N.v.t.  N.v.t.  N.v.t. 

Bezoldiging         11.771         11.300        2.157 

Het bedrag van de overschrijding en de reden 

waarom de

overschrijding al dan niet is toegestaan  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling
 N.v.t.  N.v.t.  N.v.t. 

1/11 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12 1/1 - 30/11 1/1 - 9/3

1/1 - 31/10

M.S. Huizinga-Klaucke M.C.G.M. Hagenaars

De WNT is van toepassing op stichting Wonen Noordwest Friesland. Het is voor Wonen Noordwest Friesland toepasselijke

bezoldigingsmaximum is in 2020 € 147.000

M.S. Huizinga-Klaucke M.C.G.M. Hagenaars

Het bezoldigingsmaximum in 2020 voor Wonen Noordwest Friesland is klasse E. 

J. Tuimaka S. Reinsma R. Idzenga
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Gegevens 2019

bedragen x € 1

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid

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

Bezoldiging

 Bezoldiging         16.350         10.900      10.900 

Individeel toepasselijke bezoldigingsmaximum 21.300 14.200 14.200

Gegevens 2020

                 

Functiegegevens Lid Lid Voorzitter 

Aanvang en einde functievervulling in 2020

Bezoldiging

 Bezoldiging         11.300          8.475      12.713 

Individeel toepasselijke bezoldigingsmaximum 14.700 11.045 16.568 

Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag
 N.v.t.  N.v.t.  N.v.t. 

Bezoldiging         11.300          8.475      12.713 

Het bedrag van de overschrijding en de reden 

waarom de

overschrijding al dan niet is toegestaan  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling
 N.v.t.  N.v.t.  N.v.t. 

Gegevens 2019

bedragen x € 1

Functiegegevens Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2019

Bezoldiging

 Bezoldiging         10.900 

Individeel toepasselijke bezoldigingsmaximum         14.200 

H. Donkervoort H. van Kesteren F. Kooiker

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12 1/4 - 31/12 1/4 - 31/12

H. Donkervoort

J. Tuimaka S. Reinsma R. Idzenga
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Gegevens 2020

                 

Functiegegevens Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020

Bezoldiging

 Bezoldiging              942 

Individeel toepasselijke bezoldigingsmaximum 1.245 

Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag
 N.v.t. 

Bezoldiging              942 

Het bedrag van de overschrijding en de reden 

waarom de

overschrijding al dan niet is toegestaan  N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling
 N.v.t. 

Gegevens 2019

bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2019

Bezoldiging

 Bezoldiging 

Individeel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Accountantskosten

2020

KPMG Overig Totaal

KPMG

Onderzoek van de jaarrekening 85.983 -            85.983     

Onderzoek van de jaarrekening 2019 15.609        -            15.609     

Andere controleopdrachten 11.561 -            11.561     

Adviesdiensten op fiscaal terrein -             -            -          

Andere niet-controlediensten -             -            -          

Totaal 113.153      -            113.153   

2019

KPMG Overig Totaal

KPMG

Onderzoek van de jaarrekening 79.130 -            79.130     

Onderzoek vd jaarrekening 2018 14.520 -            14.520

Andere controleopdrachten 11.290        -            11.290     

Adviesdiensten op fiscaal terrein -             -            -          

Andere niet-controlediensten -             -            -          

Totaal 104.940      -            104.940   

1/12 - 31/12

N. Bouma

 3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT: Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige 

functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. 

Bovenstaande honoraria voor onderzoek van de jaarrekening is gebaseerd op de totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2020 

ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende 2020 zijn verricht.

De ten laste van het boekjaar gebrachte kosten van de externe accountant en de accountantsorganisatie en het gehele netwerk waartoe deze 

accountantsorganisatie behoort, zijn als volgt:
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Verbonden partijen

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de toegelaten instelling en een natuurlijk persoon of 

entiteit die verbonden is met de toegelaten instelling. Dit betreffen onder meer de relaties tussen de toegelaten instelling en haar 

deelnemingen, de aandeelhouders, de bestuurders en de functionarissen op sleutelposities. Onder transacties wordt verstaan een overdracht 

van middelen, diensten of verplichtingen, ongeacht of er een bedrag in rekening is gebracht.

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
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(op grond van artikel 15 lid 2 en 4 van RTIV 2015, in duizenden euro's)

26. Huuropbrengsten 23.832          284               

27. Opbrengsten servicecontracten 403               3                  

28. Lasten servicecontracten 392-               3-                  

29. Lasten verhuur en beheeractiviteiten 1.878-            22-                

30. Lasten onderhoudsactiviteiten 9.254-            110-               

31. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 1.938-            13-                

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 10.773              138                   

32. Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 1.772            200               

33. Toegerekende organisatiekosten 33-                4-                  

34. Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille 1.391-            172-               

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 348                   24                     

35. Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 6.404-            -               

36. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 11.489          100               

37. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden 210               3-                  

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 5.295                97                     

38. Opbrengsten overige activiteiten 1                  -               

39. Kosten overige activiteiten -               

Netto resultaat overige activiteiten 1                       -                    

40. Overige organisatiekosten 1.279-                16-                     

41. Kosten omtrent leefbaarheid 425-                   -                    

42. Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten -               

43. Rentelasten en soortgelijke kosten 3.433-            0                  

Saldo financiële baten en lasten 3.433-                0                       

Resultaat voor belastingen 11.280              244                   

44. Belastingen 1.073-                 13-                     

Nettoresultaat 10.207              231                   

DAEB niet-DAEB

Naar DAEB en Niet-DAEB activiteiten gescheiden 

winst- en verliesrekening over 2020
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(op grond van artikel 15 lid 2 en 4 van RTIV 2015, in duizenden euro's)

DAEB niet-DAEB

Operationele activiteiten

Ontvangsten:

1.1 Huren 23.892               290                   

1.1.1 Zelfstandige huurwoningen Daeb 23.718              -                    

1.1.2 Zelfstandige huurwoningen niet-Daeb 139                   

1.1.5 Intramuraal Daeb 149                   

1.1.7 Maatschappelijk onroerend goed 25                     -                    

1.1.8 Bedrijfsmatig onroerend goed -                   137                   

1.1.10 Parkeervoorzieningen niet-Daeb 14                     

1.2 Vergoedingen 391                   3                       

1.4 Overige bedrijfsontvangsten 14                     -                    

Saldo ingaande kasstromen 24.297              293       

Uitgaven:

1.7 Personeelsuitgaven: 4.281                 51                     

1.7.1 Lonen en salarissen 3.184                38                     

1.7.2 Sociale lasten 583                   7                      

1.7.3 Pensioenlasten 514                   6                      

1.8 Onderhoudsuitgaven 7.025                 84                     

1.9 Overige bedrijfsuitgaven 3.184                 38                     

1.10 Renteuitgaven: 2.790                 -                    

1.11 a Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat 18                     -                    

1.11 b Verhuurdersheffing 808                   -                    

1.12 Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden 66                     -                    

1.13 Vennootschapsbelasting 1.762                 20                     

Saldo uitgaande kasstromen 19.934              193       

Kasstroom uit operationele activiteiten 4.363               100       

(Des)investeringsactiviteiten 

MVA ingaande kasstroom 

2.1A Verkoopontvangsten bestaande huur, woongelegenheden (VOV) DAEB 2.033                 -                    

2.1B Verkoopontvangsten bestaande huur, woongelegenheden (VOV) niet-DAEB 200                   

2.4A Verkoopontvangsten grond 89                     -                    

Tussentelling MVA ingaande kasstroom 2.122               200       

MVA uitgaande kasstroom 

2.6A Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden 8.745                 -                    

2.7A Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden 1.975                 -                    

2.9A Aankoop, woon- en niet woongelegenheden 658                   -                    

2.11A Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop 163                   -                    

2.11B Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop 172                   

2.12A Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden 582                   -                    

2.12B Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden 53                     

2.13A Aankoop grond -                    

2.14B Investeringen overig 215                   

2.15A Externe kosten bij verkoop 76                     -                    

2.15B Externe kosten bij verkoop

Tussentelling MVA uitgaande kasstroom 12.199              440       

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA / Kasstroom uit (des)investeringen 10.077-             240-       

Financieringsactiviteiten

Ingaand

3.1.1 Nieuwe te borgen leningen 15.000               -                    

Uitgaand

3.2.1 Aflossing geborgde leningen 9.219                 -                    

3.2.2 Aflossing ongeborgde leningen Daeb-investeringen 789                   -                    

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 4.992               -       

4.1 Mutatie liquide middelen 722-                  140-       

4.2 Wijziging kortgeldmutaties

Aansluiting liquide middelen

5.1 Liquide middelen per 1-1 3.247               105       

5.2 Liquide middelen per 31-12 2.525               35-         

mutatie liquide middelen 722-                  140-       

Naar DAEB en Niet-DAEB activiteiten gescheiden 

kasstroomoverzicht over 2020

99



Ondertekening van de jaarrekening

Bestuur

De jaarrekening van Wonen Noordwest Friesland is vastgesteld door het bestuur op 28 juni 2021.

M.S. Huizinga-Klaucke

Directeur-bestuurder

Raad van commissarissen

De jaarrekening is goedgekeurd door de raad van commissarissen op 28 juni 2021.

F. Kooiker

Voorzitter

J. Tuimaka

Lid

H. Donkervoort

Lid

N. Bouma

Lid

H. van Kesteren

Lid
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Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat
In de statuten van Wonen Noordwest Friesland zijn geen bepalingen opgenomen aangaande de resultaatbestemming.

Overige gegevens
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Aan: de Raad van Commissarissen en het bestuur van Stichting Wonen Noordwest Friesland 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Wonen Noordwest Friesland (hierna ‘de stichting’) 
te Sint Annaparochie (hierna ‘de jaarrekening’) gecontroleerd. 
Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 
grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Wonen Noordwest Friesland per  
31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de vereisten voor de 
jaarrekening bij en krachtens artikel 35 van de Woningwet en de Wet normering topinkomens 
(WNT). 
De jaarrekening bestaat uit: 
1 de balans per 31 december 2020; 
2 de winst- en verliesrekening over 2020; en 
3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en 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 Wonen Noordwest Friesland zoals vereist in de Wet toezicht 
accountantsorganisaties (Wta), 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. 

Benadrukking van de waarderingsgrondslag (van een deel) van het vastgoed in 
exploitatie 
Wij vestigen de aandacht op de grondslagen voor balanswaardering DAEB en niet-DAEB 
vastgoed in exploitatie zoals opgenomen op pagina 64 van de jaarrekening. Hierin staat 
beschreven dat Stichting Wonen Noordwest Friesland een deel van haar vastgoed in exploitatie 
op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet in overeenstemming met bijlage 2 van de 
Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in het huidige en het voorgaande 
boekjaar waardeert tegen actuele waarde onder toepassing van de basisversie van het 
Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. Daarnaast is vermeld dat deze actuele waarde 
de basis is voor het berekenen van de beleidswaarde. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg 
van deze aangelegenheid. 
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, 
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, onderdelen 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: 

— het bestuursverslag, inclusief volkshuisvestingsverslag; 

— het verslag van de Raad van Commissarissen; 

— de bijlagen; 

— de overige gegevens. 
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 controle van de jaarrekening of anderszins, overwogen of de andere 
informatie materiële afwijkingen bevat. 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in rubriek A van het 
accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij artikel 17 van de Regeling toegelaten 
instellingen volkshuisvesting 2015 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden 
hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag, inclusief volkshuisvestingsverslag, en de overige gegevens in overeenstemming 
met artikel 36 en 36a van de Woningwet. 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Commissarissen voor de 
jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening 
in overeenstemming met de vereisten voor de jaarrekening bij en krachtens artikel 35 van de 
Woningwet en de WNT. 
In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het bestuur 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen 
van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van artikel 35 van de Woningwet moet 
het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het 
bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen 
of als beëindiging het enige realistische alternatief is. 
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 
jaarrekening. 
De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces 
van financiële verslaggeving van de stichting. 

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 de jaarrekening nemen. De 
materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de 
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, de Regeling Controleprotocol WNT, 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 stichting; 

— 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; 



 
 

1948901/21W00177828ENS 
AGL/FLWF/rbl  4 
 

— 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 
stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een 
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om in onze controleverklaring de 
aandacht 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 organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

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

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

Wij communiceren met de Raad van Commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte 
en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren 
zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
Enschede, 29 juni 2021 
KPMG Accountants N.V. 
A.G. Lohuis RA 
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