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Verspreiding 

Dit jaarverslag wordt toegezonden aan de gemeente Dronten, de Huurders Belangen Vereniging, 

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de ILT / Autoriteit 

woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, banken en kredietverstrekkers, de 

Ondernemingsraad, overige belanghouders en relaties. Ook door middel van een nieuwsbericht 

(persbericht, website, Facebook, LinkedIn, e-nieuwsbrief) en een bewonersavond wordt 

gecommuniceerd over de jaarresultaten. 

 

Link naar Pdf-bestand jaarverslag 

Duurzaamheid en transparantie vinden we belangrijk. Daarom ontvangen onze belanghouders 

en overige relaties een e-nieuwsbrief met daarin een link naar het jaarverslag op onze website 

www.ofw.nl. Hier kunnen zij het jaarverslag (maar ook het beleidsplan, strategisch beleidsplan 

voorraad en nieuwbouw, duurzaamheidsplan en de begroting van OFW) raadplegen. Sommige 

belanghouders, toezichthoudende of controlerende instellingen, huurders of relaties die dat 

wensen, krijgen op verzoek of omdat regelgeving/voorwaarden dat voorschrijven een fysiek 

exemplaar. 
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Leeswijzer 
 

U leest het jaarverslag (volkshuisvestingsverslag/bestuursverslag en jaarrekening) over 2018. We 

leggen hierin verantwoording af aan de samenleving en belanghouders over onder meer: 

 

 onze activiteiten en resultaten gedurende 2018 (met als grondslag begroting / jaarplan 2018).  

 de besteding van de middelen, het overleg met belanghouders, de ingezette financiële 

instrumenten en het gevoerde beleid inzake risicobeheersing.  

 

Daarnaast verantwoordt de raad van commissarissen over de uitvoering van zijn 

werkzaamheden gedurende het jaar.  

 

In hoofdstuk 1 leest u ‘Over Oost Flevoland Woondiensten’ (wie we zijn, wat is onze missie). 

Hoofdstuk 2 vormt de inleiding. 

In de hoofdstukken 3 t/m 7 rapporteren we (per planthema uit het Ondernemingsplan) over 

onze activiteiten/resultaten in 2018. 

Hoofdstuk 8 betreft de verklaring van het bestuur. 

Het jaarverslag van de raad van commissarissen is opgenomen in hoofdstuk 9. 

De jaarrekening is te raadplegen in hoofdstuk 10,  gevolgd door de ‘Overige gegevens’ in 

hoofdstuk 11.  
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Volkshuisvestingsverslag / Bestuursverslag 

 

Over Oost Flevoland Woondiensten 
 

Oost Flevoland Woondiensten (OFW) is de enige woningcorporatie in de energie-neutrale 

gemeente Dronten (Flevoland). We zijn opgericht in 1969: we bestaan in 2019 dus 50 jaar. Met 

bijna 5.000 woningen (waaronder ook studentenwoningen en zorgeenheden) en circa 47 

medewerkers bedienen we zo’n 10.000 huurders in de kernen Biddinghuizen, Dronten en 

Swifterbant. 

 

Wij zijn er voor de huishoudens met een bescheiden inkomen die graag prettig willen wonen en 

leven in de gemeente Dronten en daarvoor aangewezen zijn op een sociale huurwoning. 

We vinden leefbaarheid en duurzaamheid belangrijk evenals het sturen op woonlasten. We staan 

bekend als een ‘groene’ corporatie en hebben ons maatschappelijke beleid hoog in het vaandel. 

We betrekken de Huurders Belangen Vereniging (HBV), gemeente en andere belanghouders 

actief bij de ontwikkeling en uitvoering van ons beleid. 

 

Onze missie: Wij bieden onze doelgroep voldoende beschikbare, betaalbare, 

passende, kwalitatief goede en duurzame huisvesting in wijken 

waar het prettig samen wonen is. 

 

Wij bereiken dit met een klantgerichte, efficiënte en transparante 

organisatie en een doeltreffende inzet van (financiële) middelen. 

 

Ondernemingsplan ‘Inspireren & Verbinden’ 

Aan de basis van ons handelen ligt het Ondernemingsplan ‘Inspireren & Verbinden’. We hebben 

op basis van onze missie zes planthema’s benoemd. Deze thema’s vormen de opgaven waar wij 

ons de komende jaren samen met partners, huurders en medewerkers voor inzetten.  

 

1. Onze doelgroep onder dak 

2. Duurzaam goed wonen 

3. Inclusieve samenleving 

4. Goed contact met de klant 

5. Inspireren en verbinden 

6. Duurzame organisatie 

 

Het plan hebben we met input van onze belanghouders voor de periode 2018-2023 opgesteld. 

Het daarvan afgeleide Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw (2018-2023) is grondslag 

voor de investeringen die we doen. Jaarlijks stellen we een jaarplan / begroting op en 

verantwoorden we er op in het jaarverslag.   

https://ofw.nl/uploads/tx_dddownload/Ondernemingsplan_OFW__schermversie_.v301.pdf
https://ofw.nl/uploads/tx_dddownload/SBVN_-_OFW_-_Defintieve_versie__schermversie_.v101.pdf
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1 Inleiding 
 

Belangrijke thema’s  

Belangrijke thema’s in 2018 waren: 

 2018 is het jaar waarin een nieuwe beleidsperiode is aangebroken. In mei 2018 is de 

definitieve versie van ons Ondernemingsplan Inspireren en Verbinden 2018-2023 

vastgesteld. Hierin zijn de reacties van belanghouders op de meeleesversie verwerkt.  

 Ook is het Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw (SBVN) geactualiseerd en 

voorlopig vastgesteld. De meeleesversie hebben we gedeeld met belanghouders. Van de 

opmerkingen die we hebben ontvangen hebben we dankbaar gebruikgemaakt. In maart 2019 

is het SBVN definitief vastgesteld. 

 We hebben samen met de gemeente en HBV gewerkt aan de realisatie van de 

Prestatieafspraken voor 2018 en zijn voor 2019 nieuwe Prestatieafspraken 

overeengekomen.  

 We ondertekenden in maart met de gemeente Dronten de intentieovereenkomst om samen 

een plan te ontwikkelen voor de bouw van een Kulturhus en 30 sociale huurwoningen in 

Swifterbant.  

 We zijn gestart met het laatste (grote) moderniseringsproject: 48 woningen in Spelwijk 

(Heraut, Blazoen, Vendelier en Jachthoorn) in Swifterbant. Als dit klaar is, hebben we 

nagenoeg geen woning meer met een ongunstig energielabel (E/F/G). 

 We hebben, conform het principe van circulair bouwen, 10 appartementen in een voormalig 

kantoorpand in Dronten en 35 studentenkamers op de campus bij de Aeres hogeschool 

gerealiseerd. 

 Klantwaardering: We scoorden in de Aedes benchmark voor de onderdelen nieuwe 

huurders, huurders met reparatieverzoek en vertrokken huurders een 7,1 en een 7,0. Dit is 

net onder het landelijk gemiddelde. Dit is te verklaren door de invoering van een nieuw 

gedigitaliseerd primair systeem ten tijde van de meting voor de benchmark.  

Begin 2019 is bekend geworden dat de dienstverlening voldoet aan de uitgangspunten van 

het keurmerk KWH-Huurlabel. We kregen gemiddeld een 7,5 van onze huurders. Dit betekent 

dat het KWH-Huurlabel verlengd wordt.  

 Huisvesten van statushouders: We hebben gewerkt aan de realisatie van de taakstelling 

voor de gemeente voor het huisvesten van statushouders (57 personen + 1 achterstand uit 

2017). We hebben 68 personen gehuisvest. Dit betekent een ‘voorstand’ voor 2019 van 10 

personen. 

 We werkten verder aan de uitvoering van ‘Energieneutraal in 2050’, onder andere door het 

plaatsen van zonnepanelen op woningen en het toepassen van elektrisch koken in plaats 

van op gas. In het SBVN is een aantal routes uitgewerkt langs welke lijnen we dit willen 

bereiken. 

 Flevolandse energieagenda: in juli ondertekende OFW de Flevolandse Energie Agenda 

waarmee Flevolandse bedrijven, organisaties en overheden een volwaardige bijdrage leveren 

aan de landelijke doestellingen voor CO2-reductie. 

 Gunstige Energieindex woningen: uit de Aedes benchmark blijkt dat we met een 

Energieindex van 1,22 een van de laagste Energieindexen van alle corporaties hebben. Voor 

onze huurders betekent dit lage energielasten. 

 Gedurende het jaar hebben we het gebruik van ons primaire systeem (en aanverwante 

systemen) geoptimaliseerd. Het ‘eigen maken’ van een nieuw systeem heeft veel extra 

inspanning van onze medewerkers gevergd. 

 We hebben te maken met gewijzigde marktomstandigheden (toegenomen vraag, 

schaarste aan capaciteit bij (onder)aannemers/leveranciers, forse bouwkostenstijging en als 

gevolg hiervan vertraging in planningen).  
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 Stages en leerwerkplaatsen: We hebben aan 16 personen een stage of  afstudeerplek 

geboden en aan 10 personen een leerwerkplek.  

 We hebben onze statuten in lijn gebracht met de Veegwet Wonen. Daarmee is de 

Woningwet geïmplementeerd. 

 We hebben gewerkt aan de implementatie van de privacywetgeving / AVG. 
 Bedrijfslasten: Onze beïnvloedbare netto bedrijfslasten vallen met € 604 per verhuurbare 

eenheid onder het landelijk gemiddelde van € 764. 

 Tot slot hebben we in 2018 actie gevoerd tegen de invoering van de Europese ATAD-richtlijn, 

die ook voor woningcorporaties van toepassing is. Als gevolg van deze belastingwetgeving 

met ingang van 1 januari 2019 zal de vennootschapsbelastingdruk aanzienlijk toenemen. De 

invoering van deze wet heeft voor ons veel impact. Het kost ons €1 miljoen per jaar, geld dat 

we liever aan goed wonen in gemeente Dronten besteden.  
Wat we enorm gewaardeerd hebben is dat het College van B&W, de Huurders Belangen 

Vereniging en andere relaties zich voor ons hebben ingespannen om te helpen om de 

invoering van de ATAD voor woningcorporaties te voorkomen. Helaas blijft de ATAD voor 

woningcorporaties van kracht. 

 

Financieel resultaat 

Positieve resultaten 

De jaarrekening 2018 laat over de hele linie positieve resultaten zien. Dit wordt sterk beïnvloed 

door de ontwikkeling van de marktwaarde in verhuurde staat. Het kwantitatieve effect van de 

marktwaardeontwikkeling op het resultaat over 2018 is €49 miljoen. 

In de paragraaf  ‘Gezonde financiële basis’ van dit jaarverslag en in de jaarrekening leest u meer 

over onze financiële positie  van eind 2018.  

 

Marktwaarde bezit 

De marktwaarde van het woningbezit is gebaseerd op de basisversie van het Handboek 

modelmatig waarderen marktwaarde. Voor het BOG/MOG/ZOG wordt de full-versie van het 

handboek gehanteerd.  

De marktwaarde van het woningbezit laat in 2018 een significante stijging zien. Dit wordt onder 

andere veroorzaakt door de stijging van de markthuur, de leegwaarde en de verlaging van de 

disconteringsvoet. Deze markthuur wordt in het Handboek onder andere gebaseerd op de 

ontwikkeling van de waarde van woningen in heel Flevoland.  

 

Schuldenpositie 

De schuldenpositie is in 2018 met circa € 11 miljoen afgebouwd van € 232 miljoen (ultimo 2017) 

tot € 221 miljoen (ultimo 2018. De Loan To Value op basis van de beleidswaarde is daardoor 

verbeterd van 70% (ultimo 2017) naar 65% (ultimo 2018).  Belangrijk, omdat dit voor ons een 

kritische waarde is. Hierdoor blijft OFW duidelijk onder de maximum-norm van de Aw/WSW voor 

de LTV op basis van beleidswaarde van 75% (zie verder paragraaf ‘Gezonde financiële basis’ van 

dit jaarverslag) 

 

Financieel gezond 

Een verplichting uit de Woningwet is dat corporaties hun woningbezit / activiteiten scheiden in 

twee categorieën: DAEB (dienst algemeen economisch belang) bezit (waaronder de sociale 

huurwoningen) en niet-DAEB bezit (bedrijfsruimtes  garages, huurwoningen boven de 

liberalisatiegrens). Ons niet-DAEB-deel is van beperkte omvang (circa 1%). De essentie is dat 

beide categorieën financieel gezond moeten zijn en blijven. Dit is het geval. In de toelichting op 

de jaarrekening 2018 is een balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht voor zowel 

de DAEB als de niet-DAEB-tak over 2018 opgenomen.  
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Bestuursbesluiten 

Overzicht belangrijkste bestuursbesluiten 2018 

Intentieovereenkomst 30 appartementen / Kulturhus Swifterbant – locatie Kombuis  

Verkoop 19 garages Aakstraat en Klipperstraat 

Financieringsstrategie 

Groot onderhoud Groenlandstraat e.o. te Dronten  

Ondernemingsplan - definitieve vaststelling 

‘Het bod’ – overzicht voorgenomen activiteiten 2019 t.b.v. gemeente Dronten 

Aankoop WKO-installatie complex De Tas Biddinghuizen 

Jaarverslag en jaarrekening 2017 

Aannemersselectie + samenwerkingsvorm groot onderhoud Groenlandstraat e.o. te Dronten 

Algemene inkoopvoorwaarden OFW in lijn brengen met privacywetgeving / AVG 

Ondertekening Flevolandse Energie agenda 

Architectenselectie t.b.v. 30 appartementen en Kulturhus Swifterbant 

Wijziging statuten stichting OFW in het kader van de Veegwet Wonen 

Initiatieffase appartementen Magic Mix Stationslocatie Dronten 

Nieuwbouw 54 huurappartementen Lijzijde Dronten 

Huurverhoging per 1 juli 2018 

Voorlopige vaststelling Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw 2019-2024 

Meerjarenprognose 2019-2028 

 Jaarplan / Begroting 2019 

Treasury jaarplan en –maatregelen 2019 

Investeringsstatuut (geactualiseerd) 

 

 

 

 

  

Groenlandstraat e.o. te Dronten 
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Vooruitblik 

 Het is een bijzonder jaar: 2019, want op 1 november 2019 bestaat Oost Flevoland 

Woondiensten  (of zoals het eerder heette: Woningbouwvereniging ’Oost Flevoland’) een 

halve eeuw! In 50 jaar hebben we heel veel mensen een woning geboden in de gemeente 

Dronten en hebben we, samen met onze partners, bijgedragen aan een fijne woon- en 

leefomgeving. Dat laten we natuurlijk niet zomaar voorbij gaan. Een mooie gelegenheid om 

komend jaar op verschillende manieren stil te staan bij verleden, heden en toekomst.  

 Ook gaan we het komende jaar in overleg met de gemeente Dronten en de Huurders 

Belangen Vereniging om te komen tot Prestatieafspraken (voor 2020) en geven we 

uitvoering aan de Prestatieafspraken voor 2019. 

 We werken samen met de gemeente Dronten en OFW  verder aan het plan voor de 

ontwikkeling van het Kulturhus en 30 sociale huurwoningen in Swifterbant.  

 We voeren in 2019 het laatste (grote) moderniseringsproject uit: het betreffen 48 woningen 

in Spelwijk (Heraut, Blazoen, Vendelier en Jachthoorn) in Swifterbant. Als dit klaar is, hebben 

we nagenoeg geen woning meer met een ongunstig energielabel (E/F/G). 

 We voeren groot onderhoud uit aan 104 woningen aan de Spiegelstraat / Kombuisstraat / 

Galjoenstraat / Groenlandstraat in Dronten. 

 We bereiden de nieuwbouw voor van twee appartementencomplexen met in totaal 54 

appartementen voor senioren aan de Lijzijde in Dronten. 

 We onderzoeken een mogelijke samenwerking met de gemeente Dronten voor nieuwbouw 

‘Magic mix’ van 60 appartementen, dagbesteding en  praktijkschool op de stationslocatie in 

Dronten. 

 We werken verder aan de volgende stap in het verwezenlijken van onze energie-ambitie 

Naast dat we het plaatsen van PV-panelen op woningen voortzetten, werken we aan de 

toekomstige energievoorziening in onze woningen. In ons Strategisch Beleidsplan Voorraad 

en Nieuwbouw hebben we vier routes uitgewerkt waarlangs we dat willen bereiken. 

Ook werken we verder aan de ontwikkeling van Wijkenergieplannen om op termijn tot 

aardgasvrije wijken te komen. Dit doen we samen met gemeente Dronten en Liander.   

 Voor 2019 verwachten we een beperkte stijging van de huuropbrengsten als gevolg van de 

doorberekende huurverhoging. Het aantal verkochte woningen zal naar verwachting iets 

hoger zijn dan in 2018 (we gaan uit van 35 verkochte woningen in 2019). De bedrijfslasten 

blijven naar verwachting vrijwel gelijk ten opzichte van 2018.  

 Waar we rekening mee moeten houden, zijn de gewijzigde marktomstandigheden. De 

forse groei van de orderportefeuilles van bouwbedrijven, onderaannemers en leveranciers 

en een productiecapaciteit die nog op het lage niveau van de crisis is afgestemd, veroorzaakt 

een bijzonder turbulente tijd in de  

bouwsector. Schaarste aan grondstoffen  

en personeel in de bouwsector resulteert  

in grote prijsstijgingen. Het gebrek aan  

productiecapaciteit heeft ook invloed op  

de projectenplanning. Op dit moment kan  

pas ruim 11 maanden na ondertekening  

van een aannemingsovereenkomst, gestart  

worden met realisatie. Dit maakt plannen  

heel lastig en het zet de financiële  

haalbaarheid van plannen onder druk.  

 Ook moeten we per 1 januari 2019  

rekening houden met de stijging van het  

Btw-tarief van 6 naar 9% en de ATAD- 

richtlijn die voor een aanzienlijke toename  

van de vennootschapsbelastingdruk  

zorgt. 
Proefwoning moderniseringsproject Spelwijk 
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2 Onze doelgroep onder dak 
 

Actualiseren SBVN 

Actie: Actualiseren Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw (wensportefeuille) 

In 2018 is ons geactualiseerde Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw voorlopig 

vastgesteld. Met dit beleidsplan geven we sturing aan onze vastgoedvisie en -strategie voor de 

komende vijf jaar.  

Het is tot stand gekomen aan de hand van verschillende studies en onderzoeken. Voor het in 

kaart brengen van de Dronter woningmarkt hebben we vooral gebruikgemaakt van het 

woningmarktonderzoek dat adviesbureau Companen in 2016 heeft uitgevoerd. Daarnaast 

hebben we ons eigen woningzoekendenbestand geanalyseerd op trends en voorkeuren onder 

woningzoekenden. Ook hebben we een literatuurstudie gedaan naar de behoeften en het gedrag 

van senioren, omdat dit een groeiende groep is binnen ons klantenbestand en senioren zich 

anders gedragen op de woningmarkt.  

Uiteraard hebben we bij het opstellen van dit SBVN ook rekening gehouden met de wensen van 

onze belanghouders (waaronder vanzelfsprekend de gemeente Dronten en Huurders Belangen 

Vereniging). Voor een belangrijk deel konden we hiervoor terugvallen op de input die we hebben 

verzameld tijdens het opstellen van ons ondernemingsplan. Maar ook tijdens verschillende 

overleggen, bijeenkomsten en debatten hebben we waardevolle inzichten bij onze 

belanghouders opgehaald, die meegenomen zijn in dit SBVN.  

Ook hebben we het voorlopig vastgestelde plan als meeleesversie gedeeld met belanghouders. 

Van de opmerkingen die we hebben ontvangen hebben we dankbaar gebruikgemaakt. 

Maart 2019 is het SBVN definitief vastgesteld. 

 

10 appartementen De Morinel Dronten 

Actie: Realisatie 10 appartementen in kantoorgebouw aan de Morinel in Dronten  

Aan de Morinel in Dronten hebben we een voormalig kantoorgebouw getransformeerd naar 10 

appartementen voor jongeren. Hierbij hebben we zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het 

bestaande gebouw, bestaande materialen en zijn extra duurzaamheidsmaatregelen getroffen 

(vanuit de gedachte van circulair bouwen). Zo zijn er een hybride ketel en zonnepanelen 

aangebracht. 

Eind 2017 is gestart met de uitvoering. Juli 2018 zijn de 10 appartementen opgeleverd. In 

september vond de feestelijke oplevering plaats, waarbij de door bewoners bedachte naam van 

het complex door wethouder Van Bergen en bewoner Selma Mastenbroek werd onthuld: ‘Polder 

Plevier’. 

 

Aantal woningen: 10 (starters)appartementen 

Opdrachtverlening:  Oktober 2017 

Oplevering: Start bouw eind 2017, 

oplevering juli 2018 

Aannemer:   Wensink en Prins B.V. 

Architect:  Van den Berg architecten 

Energielabel:  A+ 

Energieindex:  0,53-0,64   

Leerling bouwplaats:  2 

Subsidie: Regeling vermindering 

verhuurdersheffing + ISDE-

subsidie 
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Nieuwbouw 35 studentenwoningen Dronten 

Actie: Nieuwbouw 35 studentenkamers 

Begin 2017 is besloten om, naast de in 2017 al gerealiseerde 50 studentenkamers (verdeeld over 

10 woningen), nog eens 35 studentenkamers (verdeeld over 7 woningen) te realiseren op de 

Green Campus (voormalige Agri-park) van de Aeres Hogeschool in Dronten. 

De woningen zijn in een kort tijdsbestek gebouwd: medio 2018 zijn ze in gebruik genomen. De 

woningen zijn zoveel mogelijk in de fabriek gemaakt. Hierdoor konden ze in korte tijd opgebouwd 

worden op de locatie en snel verhuurd worden aan de studenten. De kamers zijn compleet 

opgeleverd: gesausde wanden, gordijnen, vloerbedekking en lampen. Daarnaast zijn de 

woningen voorzien van zonnepanelen. 

 

Aantal woningen: 35 studentenkamers (verdeeld over 7 woningen) 

Opdrachtverlening:  Begin 2017 

Oplevering:  Start bouw oktober, oplevering medio 2018 

Aannemer:   IQ woning (Ballast Nedam) 

Architect:  Architectenbureau Brink & Fleer 

EPC:   0,4 

Energielabel:  A+ 

Leerling bouwplaats:  Geen (vrijwel alles is in de fabriek gemaakt) 

 

Geen appartementen Lidl Dronten 

Actie: Nieuwbouw 18 sociale huurappartementen boven de nieuwe Lidl in Dronten-

West 

De planning van ontwikkelaar en bouwer Bramer uit Vriezenveen was dat eind 2018 gestart zou 

worden met de realisatie van een nieuwe Lidl supermarkt in Dronten-West. Boven deze 

supermarkt worden 18 twee- en driekamer appartementen gerealiseerd voor kleine 

huishoudens. We zijn met de Lidl en ontwikkelaar Bramer in gesprek geweest om tot 

overeenstemming te komen over afname van de appartementen. We waren bij de ontwikkeling 

ervan betrokken en ons programma van eisen is reeds in het plan verwerkt. We hebben een 

reëel bod gedaan, maar zijn uiteindelijk niet uit de prijsonderhandeling gekomen. Daarmee zijn 

we helaas niet langer betrokken bij dit project. Met de realisatie van de nieuwe supermarkt is 

overigens nog niet begonnen. 

 

Kulturhus en 30 huurappartementen Swifterbant 

Actie: Kulturhus Swifterbant met 30 sociale huurappartementen 

Eind 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van het College van B&W om een 

Kulturhus met 30 sociale huurappartementen te realiseren in Swifterbant op de locatie van 

voormalig restaurant De Kombuis.  

OFW heeft aangegeven de 30 sociale huurappartementen te willen ontwikkelen en samen met de 

gemeente Dronten de ontwikkeling van het Kulturhus te onderzoeken. Dit is verder uitgewerkt en 

geconcretiseerd en heeft ertoe geleid dat in maart 2018 een intentieovereenkomst tussen 

gemeente en OFW is ondertekend.  

Er is vervolgens onderzocht of er een plan is te ontwikkelen, dat zowel aan de wensen van het 

dorp als van de maatschappelijke partners voldoet. De financiële haalbaarheid  

wordt verder onderzocht waarna OFW en de gemeente in 2019 kunnen toewerken naar een 

samenwerkingsovereenkomst. Dit is de basis voor de daadwerkelijke realisatie. 
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Lang zult u wonen - modelwoning 

Actie: Aandacht voor ouderen 

Als bijdrage aan de gemeentelijke bewustwordingsactie ‘Lang zult u wonen’1 en in het kader van 

ons 50 jarig jubileum, zijn we in 2018 samen met de gemeente gestart met de voorbereidingen 

voor het inrichten van een modelwoning in Dronten. In deze woning worden allerlei mogelijke 

(betaalbare) voorzieningen getoond die ouderen helpen om langer zelfstandig te kunnen blijven 

wonen. Er kan in de loop van 2019 een kijkje genomen worden in de woning.  

 

Huisvesten statushouders 

Actie: We spannen ons in de taakstelling huisvesting statushouders te realiseren 

Statushouders behoren tot onze primaire doelgroep. We spannen ons daarom in om de 

taakstelling van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers voor de gemeente Dronten te 

realiseren. Het verloop is als volgt: 

 

 Aantal 

Saldo (achterstand) per 1 januari 2018 -1 

Taakstelling gemeente Dronten 1e helft 2018 31 

Taakstelling gemeente Dronten 2e helft 2018 26 

Gehuisvest in 2018 68 

Saldo (voorstand) per 31 december 2018 10 

 

Woonlasten / huurbeleid 

Actie: We onderzoeken mogelijkheden om de huursombenadering te koppelen aan de 

daadwerkelijke woonlasten. 

Omdat we vinden dat wonen betaalbaar moet zijn voor onze huurders willen we ‘betaalbaar 

wonen’ benaderen vanuit het woonlasten-perspectief. Dat is dus breder dan alleen de huur.  

We zijn in 2018 gestart met een eerste verkenning hoe we de huurverhoging in relatie kunnen 

brengen met daadwerkelijke energieverbruiken. We willen daarbij ook kijken naar de kwaliteit 

van woningen en investeringen daarin. O.a. is per complex in beeld gebracht wat gemiddelde 

woonlasten, streefhuur, vast recht en verbruik van elektriciteit en gas is. Het was de bedoeling 

om vervolgens met deze grote hoeveelheid informatie na te gaan of en zo ja hoe dit aan ons 

huurbeleid te koppelen is. De cijfers van netbeheerder Liander worden echter vanuit 

privacyoverwegingen vanaf 2019 niet meer beschikbaar gesteld. We moeten daarom in 2019 op 

zoek naar een alternatieve manier om de huursombenadering te koppelen aan de 

daadwerkelijke woonlasten. 

 

Monitoren woonruimteverdeelsysteem 

Actie: Monitoren effecten woonruimteverdeelsysteem 

Begin 2018 hebben we het eind 2016 ingevoerde nieuwe woonruimteverdeelsysteem 

(aanbodmodel) geëvalueerd. OFW is over het algemeen tevreden over de werking van het nieuwe 

woonruimteverdeelsysteem. Zowel voor medewerkers als woningzoekenden is het systeem 

eenvoudig in gebruik en het biedt inzicht in de te verhuren woningen met de daarbij horende 

marktinformatie.  

Gezien de relatief korte tijd dat het systeem in gebruik is, was het op dat moment nog lastig 

trends en ontwikkelingen te benoemen. Hiervoor zullen meer data opgebouwd moeten worden 

in het systeem. 

Na invoering van het nieuwe woonruimteverdeelsysteem is het aantal woningzoekenden fors 

gestegen, maar niet alle (nieuwe) woningzoekenden zijn even serieus of actief in een zoektocht 

                                                        
1 Deze bewustwordingscampagne is erop gericht mensen vroegtijdig aan te zetten tot aanpassen van hun 

woning zodat zij langer veilig, comfortabel en met plezier in hun woning kunnen blijven wonen. 
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naar een woning in Dronten. We zullen nog nader moeten definiëren wat ‘actief woningzoekend’ 

is, zodat we reële cijfers over de wachttijden kunnen presenteren. 

Een groot deel van de nieuwe woningzoekenden wordt binnen een jaar weer uitgeschreven 

omdat zij de verlengingskosten niet betalen.  

 

Hierna volgen de cijfers over 2018. Mede door personeelswisselingen en het ervaring opdoen 

met de mogelijkheden van het systeem, hebben we nog niet de kans gezien om de relatie te 

leggen met de slaagkansen bij de omliggende gemeenten en de slaagkansen per doelgroep. Dit 

stond als actie benoemd in het jaarplan 2018. Hier zullen we nog naar kijken. 

 

Wachttijden 

We hebben de ambitie om voldoende woningaanbod te hebben in de gemeente Dronten voor 

mensen die behoren tot de primaire doelgroep. Een indicator hiervoor is de wachttijd. In het 

ondernemingsplan hebben we gesteld dat er voldoende woningaanbod is, als we woningen 

beschikbaar hebben binnen een wachttijd van maximaal twee jaar. Een zekere wachttijd voor 

woningzoekenden is goed. Directe beschikbaarheid impliceert leegstand. 

 

Doordat bij het aanbodmodel door de woningzoekende gereageerd wordt op daadwerkelijk 

vrijkomende woningen die op internet worden geadverteerd, zie je een nivellering optreden in de 

wachttijden. Er zit nog een klein verschil tussen de dorpen Biddinghuizen en Swifterbant ten 

opzichte van Dronten, maar de verschillen tussen de wijken worden steeds kleiner. De 

woningzoekende reageert op wat er vrij komt en men schrijft niet meer in op basis van wat de 

woningzoekende exact zoekt, zoals in het optiemodel. Hierop is de uitzondering bijvoorbeeld het 

Tussendek in Dronten Centrum. Hierop reageren vooral senioren die een kwalitatieve vraag 

hebben, zij zijn doorstromer. Dit zorgt voor een vertekend beeld in de wachttijd. Zij staan soms 

10 jaar of langer ingeschreven ‘voor de zekerheid’. 

 

Helaas loopt de wachttijd over het algemeen op. Voor Dronten is de wachttijd van maximaal 2 

jaar op dit moment niet meer realistisch. Voor Biddinghuizen en Swifterbant lukt het nog net. 

Het aantal verhuringen is sinds 2014 gedaald. In 2018 stijgt het weer enigszins. Ook het aantal 

huuropzeggingen daalt. Hierdoor is er minder aanbod. Het verschil tussen verhuringen en 

huuropzeggingen wordt met name verklaard door nieuwbouw, verkoop en frictieleegstand als 

gevolg van onderhoud. 

 

Huuropzeggingen  

(excl. kamers, garages, commercieel) 2014 2015 2016 2017 2018 

Dronten 280 264 232 222 202 

Biddinghuizen 56 78 54 77 68 

Swifterbant 62 34 41 48 34 

Totaal 398 376 327 347 304 

      

      
Verhuringen  

(excl. kamers, garages, commercieel) 2014 2015 2016 2017 2018 

Dronten 291 268 228 204 216 

Biddinghuizen 49 67 51 62 62 

Swifterbant 57 42 37 34 34 

totaal 397 377 316 300 312 
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De wachttijd voor een woning wordt berekend op basis van datum inschrijving tot datum 

tekening huurovereenkomst. Dit in tegenstelling tot eerdere jaren waarin datum van de 

acceptatie de regel was. Ook hierdoor is een kleine stijging een logisch gevolg. Accepteren van 

een woning doe je eerder dan de huurovereenkomst tekenen. Ook is niet iedere woning per 

direct verhuurbaar, al is dit wel het streven. Als er een ‘na’-modernisering moet plaatsvinden, 

kost dit tijd. 

 

Op 1 januari 2019 is het totaal aantal inschrijvingen voor een woning 4168. Ten opzichte van 1-1-

2018 (3554) is dit een stijging van 17%. 

 

 
 

Er reageren rond 1700 woningzoekenden actief op een woning. Ongeveer 93% van de  

woningzoekenden behoort tot de primaire doelgroep gezien het inkomen. Verder valt op dat 83% 

een 1 of 2 persoonshuishouden is. 

 

Het aantal nieuwe inschrijvingen in 2018 was 2298. Hiertegenover staan 1652 uitschrijvingen. De  

belangrijkste reden van uitschrijving is het niet betalen van de verlengingskosten (71%). 
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Wet doorstroming huurmarkt 

Door de Wet Doorstroming Huurmarkt zijn de mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten 

uitgebreid. In 2018 hebben we voor 100 studentenkamers het campuscontract geïntroduceerd. 

Dit is een tijdelijk contract voor de duur van de studie aan de Aeres hogeschool. Verder kunnen 

tijdelijke contracten bij sommige verhuringen als maatwerk ingezet worden. 

 

Aantal sociale huurwoningen 

- Per 1 januari 2019 heeft OFW 4.287 sociale huurwoningen.  

- In 2018 zijn 30 huurwoningen verkocht aan particuliere kopers.  

- In 2018 zijn 6 studentenkamers omgezet naar twee eengezinswoningen en 1 niet daeb 

woning is naar daeb woning omgelabeld. 

- In 2018 zijn 10 appartementen aan de Morinel Dronten opgeleverd.  

 

 Jaar: 2018 

Sociale huurwoningen per 1 januari 4.304 

Verkoop woningen aan particuliere kopers (DAEB) 30 

Administratieve omzetting (bij) 3 

Aankoop (alleen sociale huurwoningen) 0 

Oplevering nieuwbouw sociale huur 10 

Totaal aantal sociale huurwoningen per 31 december            4.287 

 

Op 31 december 2018 had OFW 14 huurwoningen met een huurprijs hoger dan de sociale 

huurgrens van 710,68 euro. Op 31 december 2017 waren dit 15 woningen. 

 

 

 

 

  

58%

1%

11%

1%

3%

1%
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Woningtypen

eengezinswoning

grote eengezinswoning

appartement

kamer

levensloopwoning

aangepaste woning

seniorenwoning

studentenkamer

2-kamerwoning

seniorenwoning  50+
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Naast dit reguliere bezit heeft OFW nog een aantal andere objecten: 

Object Aantal 

in 2018 

Verzorgingshuiseenheden 76 

Studenteneenheden Green Campus Aeres Hogeschool 356 

Studenteneenheden Warmonderhof 26 

Studentenkamers 21 

Garages 30 

Gezondheidscentra 2 

Bedrijfsruimte 1 

Ontmoetingscentrum 6 

Verloskundigenpraktijk 1 

Maatschappelijke ruimtes bij de WoonArk 8 

School 1 

MFG 1 

Totaal 529 

 

In 2018 zijn er 35 nieuwe studentenkamers op de campus gerealiseerd.  

 

Verhuur aan primaire doelgroep 

Minimaal 80 procent van de huurovereenkomsten moet worden aangegaan met huishoudens 

met een inkomen lager dan 36.798 euro (prijspeil 2018), 10 procent mag worden verhuurd aan 

huishoudens met een inkomen tussen 36.798 en 41.056 euro. De overige 10 procent is vrije 

toewijzingsruimte.  

 

In 2018 hebben we 96,6 procent van de vrijgekomen sociale huurwoningen toegewezen aan de 

primaire doelgroep, inkomen lager dan 36.798, 1,5 procent aan huurders met een inkomen 

tussen 36.798 en 41.056 euro en 1,9 procent in de vrije toewijzingsruimte. We blijven hiermee 

ruim binnen de kaders van 80-10-10. 

 

Hierbij zijn de 356 contracten voor de studentencampus niet meegeteld omdat dit onzelfstandige 

woonruimte is. Studenten behoren wel tot onze primaire doelgroep. 

 

 Inkomen < € 36.798 

(min. 80%) 

Inkomen € 36.798 –  

€ 41.056 

(max. 10%) 

Inkomen > € 41.056 

(max. 10%) 

2018 96.6% 1.5% 1.9% 

2017 97,2% 1,9% 0,9% 

2016 96,0% 3,4% 0,6% 

2015 96,4% 2,6% 1,0% 

2014 95,6% 4,4% * 

2013 96,2% 3,8% * 

2012 93,6% 6,4% * 

Percentage verhuringen sociale huurwoningen aan doelgroep (prijspeil 2018) 

* Per 1 juli 2015 geldt het toewijzen volgens deze drie inkomenscategorieën (80%-10%-10%). 
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Lagere middeninkomens 

We monitoren het aantal woningzoekenden in de verschillende inkomenscategorieën; dit geeft 

ons enige informatie over de betaalbaarheid van de huren. De inkomensgegevens worden 

overigens door de woningzoekenden zelf ingevuld op het moment dat zij zich inschrijven (en zijn 

dus een indicatie). Op die manier krijgen woningzoekenden het aanbod van woningen te zien dat 

bij het opgegeven inkomen past. We toetsen de inkomensgegevens niet op het moment van 

inschrijven (dit is pas later als daadwerkelijk een woning wordt aangeboden en geaccepteerd 

door de woningzoekende).  

 

Inkomen  01-01-2019 01-01-2018 

< € 22.400 2848 2305 

€ 22.400 - € 30.400 899 675 

€ 30.400 - € 36.798 109 306 

€ 36.798 - € 41.056 140 110 

> € 41.056 172 158 

Totaal aantal woningzoekenden 4.168 3.554 

 

De groep lage middeninkomens2 maakt nog steeds een klein deel uit van het totaal aantal 

woningzoekenden. In 2018 heeft OFW 5 woningzoekenden (1,5 procent) uit deze 

inkomenscategorie geholpen. Zij hebben niet langer hoeven wachten op een woning dan de 

woningzoekenden met een inkomen tot 36.798 euro. Er was geen verhuurstop (in verband met 

overschrijding 10 procent) nodig voor deze groep. Daarmee kunnen we concluderen dat deze 

groep voldoende kans van slagen heeft om in haar woonruimte te voorzien. 

 

Passend toewijzen 

Van alle verhuringen aan huishoudens met een inkomen tot de huurtoeslaggrens moet sinds 1 

januari 2016 minimaal 95% passend (bij het inkomen) worden toegewezen. De overige vijf 

procent biedt (beperkt) ruimte voor uitzondering. Deze passendheidsnorm is onderdeel van de 

Woningwet (2015). De overheid wil hiermee voorkomen dat huishoudens met de laagste 

inkomens in te dure woningen gehuisvest worden en wil zo besparen op de kosten voor de 

huurtoeslag.  

 

We hebben in 2015 nieuw beleid geformuleerd ten aanzien van het passend toewijzen van 

sociale huurwoningen. Dat toewijzingsbeleid passen we sinds 1 januari 2016 toe. Sinds het 

passend toewijzen is ingevoerd, hebben we voldaan aan de gestelde normen. De invoering van 

het nieuwe woonruimteverdeelsysteem heeft er mede voor gezorgd dat we geen 

woningaanbiedingen hebben teruggetrokken die niet passend waren. Bij een advertentie staat 

duidelijk aangegeven onder welke voorwaarden woningzoekenden kunnen reageren. Ook is er 

een blokkade in het systeem ingebouwd als het inkomen en de samenstelling van het 

huishouden niet voldoen. Reageren op woningen is dan niet mogelijk.  

 

Van alle toewijzingen aan huishoudens met een inkomen tot en met de huurtoeslaggrens  

moet bij 95 procent van de toewijzingen rekening gehouden worden met de volgende 

huurprijzen: 

 Bij één- en tweepersoonshuishoudens max. netto huur € 597,30 (prijspeil januari 2017) 

 Bij drie- en meerpersoonshuishoudens max. netto huur € 640,14 (prijspeil januari 2017) 

                                                        
2 Volgens de woningwet moeten woningcorporaties ten minste 90% van de vrijkomende sociale woningen 

verhuren aan de doelgroep. Ten minste 80% daarvan moet worden toegewezen aan huishoudens met een 

inkomen tot €36.798.Ten hoogste 10% mag worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tussen de 

€36.798 en €41.056. Dit is de groep lage middeninkomens. 
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In 2018 hebben we 322 huishoudens aan een woning geholpen en 97,1 procent van de 

huishoudens passend gehuisvest. Hiermee hebben wij voldaan aan de nieuwe regelgeving.  

Zeven woningen zijn niet passend verhuurd.  

 

Voor statushouders die in afwachting zijn van het (op korte termijn) nareizen van hun 

gezinsleden hebben we de mogelijkheid voor een tijdelijke huurverlaging De betreffende 

statushouder krijgt alvast een voor het gezin passende woning toegewezen, waarvan de huur 

tijdelijk verlaagd wordt (totdat de gezinsleden zijn aangekomen). 

Op het moment dat de statushouder er nog alleen woont is de woning eigenlijk te groot / te duur 

en dus ‘niet passend’. Maar voorwaarde om het gezin over te laten komen is wel dat de 

statushouder over een passende woning beschikt.  

Door toch alvast de statushouder de voor het gezin passende woning toe te wijzen (met een 

tijdelijk lagere huur), wordt voorkomen dat een statushouder in korte tijd twee keer moet 

verhuizen. 

Dit beleid hebben we in 2017 drie keer voor een vrij korte periode toegepast. In 2018 is hier geen 

gebruik van gemaakt. 

 

Wonen en zorg 

In onderstaand schema is het voor senioren geschikte aanbod weergegeven. Daarnaast is het 

aantal woningzoekenden van 65 jaar en ouder in beeld gebracht.  

 

 Aanbod aan 

seniorenhuisvesting  

per 31-12-2018 

Ingeschreven 

woningzoekenden > 65 jaar  

per 31-12-2018 (op 

woningzoekendenlijst OFW) 

Appartement Begane Grond 210 719 

Appartement met lift 324 

Woning met voorzieningen op 

Begane Grond 

586 

Aangepaste woning 27 

Totaal 1147  

 

 

Naast het aanbod aan seniorenhuisvesting  

heeft OFW 76 verzorgingshuiseenheden in  

de Regenboog die verhuurd worden aan  

Coloriet. We verhuren 101 wooneenheden 

aan stichtingen voor begeleid (zelfstandig)  

wonen. De volgende stichtingen met  

betrekking tot wonen en zorg vinden  

onderdak bij OFW: Coloriet, Vitree, Triade,  

Kwintes, ’s Heerenloo, Philadelphia,  

InteraktContour, Omega Zorg, Leger des  

Heils, stichting Zorgzaamheid. 
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Verkoop woningen 

 We hebben 30 huurwoningen (30 DAEB- en 0 niet-DAEB-woningen) verkocht en geleverd. Dit 

aantal was ook begroot.  

 Er is 1 VOV-woningen (voormalige Koopgarant-woningen) in de vrije verkoop verkocht. In de 

jaarrekening is het financiële resultaat opgenomen. 

 Er zijn 0 startersleningen verstrekt (2017: 4). 

 

Aantal verkochte huurwoningen 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

35 16 13 15 21 39 45 33 30 

 

Huren 

De streefhuur is de huurprijs die we voor een woning vragen na verhuizing. Onderstaande tabel 

laat het percentage woningen zien dat OFW heeft, ingedeeld naar de huurprijscategorieën van de 

huurtoeslag. De tabel zegt dus iets over de betaalbaarheid van onze woningen. Door de 

overname van de studentenkamers op de campus is er een relatief grote stijging in de categorie 

< kwaliteitskortingsgrens (en als gevolg daarvan een daling in de andere categorieën). Het bezit 

ziet er, op basis van streefhuur, als volgt uit: 

 

Indeling bezit op basis van 

streefhuur 

2016 
 

2017 

 

2018 

 

2019 

< kwaliteitskortingsgrens 4,4% 4,4% 4,5% 10,8% 

< laagste aftoppingsgrens  66,6% 66,7% 66,8% 62.7% 

< hoogste aftoppingsgrens 24,4% 24,4% 23,8% 21,8% 

< maximale huurgrens 4,1% 4,1% 4,9% 4,6% 

> maximale huurgrens 0,5% 0,4% 0,4% 0,0% 

 

Huurgrenzen 2017 2018 

< kwaliteitskortingsgrens € 414,02 € 417,34 

< laagste aftoppingsgrens € 592,55 € 597,30 

< hoogste aftoppingsgrens € 635,05 € 640,14 

< maximale huur(toeslag)grens € 710,68 € 710,68 

> maximale huur(toeslag)grens € 710,68 € 710,68 

 

Op 1 januari 2019 heeft 99,9 procent van de huurwoningen van OFW een streefhuur onder de 

maximale huurgrens voor de huurtoeslag. Er zijn in totaal 2 woningen met een huur boven de 

huurtoeslaggrens.  

 

In 2018 heeft een huurverlaging plaats gevonden bij een woning waarbij de huur verlaagd is tot 

onder de sociale huurgrens van € 710,68 euro. OFW heeft hiertoe besloten omdat de huurder op 

basis van verstrekte inkomensgegevens behoort tot de categorie middeninkomens. 
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Huursombenadering 

Met ingang van 1 januari 2017 is de huursombenadering ingevoerd (in combinatie met de 

inkomensafhankelijke huurverhoging). Met de Huurders Belangen Vereniging is 

overeenstemming bereikt over de huurverhoging per 1 juli 2018:  

- < 80% streefhuur: 3,9 %  

- 80% tot 95% streefhuur: 1,8 %  

- 95% of meer streefhuur: 0,8 %  

- Inkomensafhankelijke huurverhoging (> € 41.056): 5,4%  

 

De huursom steeg met 1,37 procent in 2018: 1,14 procent door jaarlijkse huurverhoging, 0,23 

procent door huurprijsaanpassing bij verhuizing. De maximale huurgrens (€ 710,68) wordt niet 

overschreden (m.u.v. van oorsprong geliberaliseerde woningen). Vanwege marktoverweging is de 

huurverhoging bij een aantal complexen/woningen ‘bevroren’.  

Vanwege de vertraging van de modernisering van de 48 woningen in de Spelwijk in Swifterbant 

hebben deze huurders in 2018 geen huurverhoging gekregen. 

 

Acceptatiegraad 

De gemiddelde acceptatiegraad van de woningen is in 2018 61,7 procent (het percentage 

geaccepteerde woningen t.o.v. het totaal aantal aanbiedingen).  

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Gemiddelde 

acceptatiegraad 

51,3% 49,9% 44,8% 49,7% 74,1% 62,6% 61,7% 

 

De acceptatiegraad is hoger dan bij het optiemodel (vorige woonruimteverdeelsysteem). 2016 is 

een uitzonderingsjaar. In dit jaar peilden we preventief bij iedere aanbieding de interesse van 

woningzoekenden en deden we een check op inkomen. Dit vanwege de invoering van het 

passend toewijzen in relatie tot het optiemodel. De woonruimteverdeling was hierdoor 

arbeidsintensief. Deze maatregelen zijn met het aanbodmodel niet meer nodig.  

 

Huisuitzettingen binnen een jaar  

We proberen aan de voorkant de toewijzing van een woning zo vorm te geven dat zoveel 

mogelijk huisuitzettingen en dakloosheid worden voorkomen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat 

mensen hulp willen ontvangen als dit nodig is. Het aantal huisuitzettingen binnen een jaar nadat 

de huurovereenkomst is getekend, is hiervoor een goede indicator. In 2018 is er 1 woning 

ontruimd waarvan de huurder minder dan een jaar huurde.  

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Aantal huisuitzettingen binnen een jaar 

na ingang huurovereenkomst 

2 0 0 0 1 0 1 

 

Goed huurderschap – hulp/begeleiding 

We hebben bij het aangaan van een nieuw huurcontract het uitgangspunt dat we inzetten op 

succesvol huren. Bij twijfel of mensen zelfstandig kunnen wonen of hun huur kunnen betalen, 

wordt gekeken of hulp/begeleiding nodig is. In 2018 heeft OFW twee huurcontracten afgesloten 

met een begeleidingsovereenkomst waarin aanvullende voorwaarden zijn vastgelegd. Dergelijke 

voorwaarden gaan over woonbegeleiding of financiële begeleiding. Het betreft een zogenaamde 

‘omklapconstructie’, waarbij de zorgpartij die de begeleiding biedt in eerste instantie als huurder 

optreedt. We hebben in 2018 geen ‘omklapconstructie’ beëindigd: dat wil zeggen dat het 

huurcontract nu op naam van de bewoner is gezet. 
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Huurachterstand 

Per 31 december 2018 bedraagt de huurachterstand van de huidige huurders 0,81 procent van 

de gerealiseerde huuropbrengst. 

 

Per 31 december 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

% huurachterstanden v/d huidige 

huurders t.o.v. gerealiseerde 

huuropbrengst 

 

0,82% 

 

0,78% 

 

0,78% 

 

0,79% 

 

0,76% 

 

0,81% 

 

 

Beperken van huisuitzettingen  

We proberen het aantal huisuitzettingen wegens betalingsachterstand te beperken. We hanteren 

een sociaal incassobeleid. Persoonlijke contact met huurders (huisbezoek) en de samenwerking 

met Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) zijn daar onderdeel van.  

In 2018 zijn er vier woningen gedwongen ontruimd vanwege betalingsachterstand, daarnaast zijn 

twee woningen ontruimd vanwege sociale overlast (hennep en overlast). Drie huurders hebben 

zelf de sleutels ingeleverd (naar aanleiding van een ontruimingsvonnis).  
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3 Duurzaam goed wonen 
 

Moderniseren Spelwijk 

Actie: Moderniseren 48 woningen in de Spelwijk in Swifterbant 

In 2016 is gestart met de voorbereiding van de modernisering van 48 woningen in de Spelwijk in 

Swifterbant. Het betreffen woningen aan de Heraut, Blazoen, Vendelier en Jachthoorn.  

Er is in samenwerking met de HBV een bewonerscommissie opgericht om de bewoners bij de 

voorbereidingen te betrekken.  

De voorbereiding van dit project heeft onder andere vanwege het gebrek aan productiecapaciteit 

bij onderaannemers langer geduurd dan was gepland. Ook door de aanwezigheid van een 

kraamkolonie vleermuizen is vertraging en verlenging van de uitvoeringsroute ontstaan. De 

uitvoering van de modelwoning is gestart in het vierde kwartaal van 2018. In februari 2019 is 

gestart met de modernisering van de andere woningen. 

Door de modernisering verbetert de Energieindex van deze woningen behoorlijk (het aantal 

woningen in ons woningbezit met een ‘slecht’ E/F/G-labels wordt met 18 verlaagd). 

 

Aantal woningen:   48 

Start:                        In 2016 gestart met de voorbereiding, uitvoering is gestart in 2018 

Oplevering:               Afronding is in 2019 

Architect:                TS architecten 

Aannemer:              Mateboer Bouw BV 

Leerling bouwplaats: Dit wordt ingericht zodra er leerlingen zijn 

Energieindex:        0,81-1,20 (met duurzaamheidspakket <0.81) 

Subsidie:                     STEP subsidie ( ISDE subsidie aangevraagd) 

 

Afronden modernisering Groenlandstraat e.o. 

Actie: Voorbereiding groot onderhoud woningen aan de Groenlandstraat en omgeving 

We zijn gestart met de voorbereiding van dit project. Er is in samenwerking met de HBV  een 

bewonerscommissie opgericht om de bewoners bij de voorbereidingen te betrekken.  

Deze woningen aan de Groenlandstraat e.o. waren de eerste woningen waar wij in 2002 

projectmatig groot onderhoud hebben uitgevoerd. Echter deze zijn destijds niet volledig 

gemoderniseerd, zoals we dat nu zouden doen. Dit wordt nu alsnog afgerond.  

Zo wordt de dakconstructie geïsoleerd en de dakpannen vervangen. Ook worden de 

keukens/bergingen geïsoleerd. De woningen gaan van (gemiddeld) energielabel D naar A.  

20 van de 104 woningen hebben het strategisch label ‘verkoop’. Bij deze woningen worden de 

noodzakelijke bouwkundige ingrepen uitgevoerd en ook dakisolatie aangebracht.   

Er wordt in het plan rekening gehouden met aangrenzende koopwoningen. Er worden nette 

aansluitingen gemaakt.  

Aan de overige 84 woningen met het strategisch label ‘door exploiteren (regulier onderhoud)’ 

worden niet alleen de noodzakelijke bouwkundige ingrepen uitgevoerd, maar wordt ook extra 

aandacht besteed aan duurzaamheid en uitstraling van de woning.  

 

Aantal woningen: 104 

Start:    In 2018 gestart met de voorbereiding, uitvoering 3e kwartaal 2019. 

Oplevering: Afronding 2020. 

Aannemer:              Salverda 

Leerling bouwplaats: Dit wordt ingericht zodra er leerlingen zijn 

Energieindex:        1,21 (gemiddeld) 

Subsidie:             STEP / RVV  
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Veilige installaties meterkasten 

Actie: Vervangen oude meterkasten 

In het beleidsplan ‘OFW basiskwaliteit’ hebben wij omschreven dat de meterkasten in onze 

woningen veilig moeten zijn. Op termijn moeten al onze meterkasten zijn voorzien van minimaal 

een aardlekschakelaar per vier groepen. Na een inventarisatie van meterkasten in 2016, is in 

2017 een aantal oude groepenkasten vervangen door nieuwe zekeringkasten met 

aardlekschakelaar. Deze aanpak is gecontinueerd. In 2018 heeft dit geleid tot het moderniseren 

van de groepenkast in 49 woningen. In 2019 gaat OFW hiermee door. 

 

Veilige gasleidingen 

Actie: Vervangen veroudererde gasleidingen 

OFW wil op termijn af van stalen gasleidingen zonder ommanteling, omdat deze kunnen roesten.  

We hebben geïnventariseerd waar deze leidingen aanwezig zijn. In deze woningen wordt bij het 

tweejaarlijkse cv-ketelonderhoud ook de gasleiding gecontroleerd. Als blijkt dat deze leidingen te 

veel gas verliezen door roest, worden de leidingen vervangen. In 2016 en 2017 is al een groot 

aantal van deze stalen gasleidingen vervangen. In 2018 zijn 317 gasleidingen gecontroleerd 

gelijktijdig met het onderhouden van de cv ketel (er hoefden geen leidingen worden vervangen). 

In De Morinel zijn 106 woningen projectmatig gecontroleerd; bij 48 woningen is de gasleiding 

vervangen. Inmiddels is uit de inventarisatie naar voren gekomen waar in ons woningbezit de 

komende jaren de gasleidingen vervangen moeten worden. Dit wordt projectmatig uitgevoerd. 

 

Uitvoeren asbestbeleid 

Actie: Voortzetten uitvoering asbestbeleid 

In woningen gebouwd voor 1994 kan asbesthoudend materiaal aanwezig zijn. Wij zien het als onze 

verantwoordelijkheid dat huurders in een veilige woning wonen. Daarom hebben we in 2018 de 

aard en omvang van de asbestsituatie in onze woningen verder in beeld gebracht. We hebben de 

werkwijze met betrekking tot de totale asbestinventarisatie, de risico’s, keuzes qua sanering, wijze 

van communiceren en de gevolgen qua uitvoering, planning en budget benoemd en vastgelegd. 

De in het verleden opgemaakte inventarisatierapporten geven een goed algemeen beeld van het 

vermoeden van eventuele aanwezige asbesthoudende materialen in gelijksoortige woningen. In 

2018 zijn in totaal 1.223 bewoners door middel van. een brief op de hoogte gesteld van 

vermoedelijk aanwezige, laag risicovormende asbesthoudende materialen die bij normaal gebruik 

niet (direct) leidt tot beperking van het woongenot en waarbij niet onmiddellijke maatregelen 

hoeven te worden getroffen. 

Niet in alle gevallen is inzichtelijk waar asbest in de woningen zit. Om met zekerheid vast te stellen 

of er asbesthoudende materialen in de woningen zitten, laten wij gefaseerd per complex 

inventarisaties uitvoeren. In 2018 hebben wij ter voorbereiding op geplande saneringen 166 

woningen geïnventariseerd. In vervolg daarop geven we een terugkoppeling aan de bewoners over 

het feit dat er, voor zover is beoordeeld, asbest aanwezig is en wanneer er sanering gepland staat. 

In 2018  zijn uit 42 woningen asbesthoudende materialen gesaneerd.  

Bij verhuizing komt soms asbesthoudend zeil of asbest in de afvoer van gevelkachels naar voren. 

Dit wordt direct gesaneerd. In totaal is tijdens planmatig onderhoud of gedurende de 

moderniseringen bij 1.578 woningen asbest gesaneerd.  

In 2019 werken wij verder aan het verwijderen van asbest uit onze woningen. 
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E/F/G labels: 0,2% 

Actie: Verminderen aantal E/F/G labels tot onder de 1% van onze woningvoorraad 

De stand op 1 januari 2019 is dat er nog 78 woningen met een E-, F- of G-label zijn. Dit is 0,2 

procent van het totaal. 

We zijn in 2018 gestart met de modernisering van 48 woningen in de Spelwijk. Door dit project 

vermindert het aantal woningen met een ongunstig energielabel (E/F/G) in 2019 met 32. Na 

afronding van die modernisering komt het percentage E- ,F- en G-labels dan op 0,1 procent.  

Er is tot slot nog een kleine groep van woningen waarvan de huurders niet mee wilden doen aan 

een modernisering. Daarbij is er sprake van een eigen oude cv-ketel of huurders wilden geen cv-

ketel laten plaatsen. Zij zijn benaderd met de vraag of zij dit alsnog willen doen, incidenteel is dit 

gebeurd.  De andere woningen worden nu bij verhuizing van de huidige bewoners alsnog 

aangepakt. 

 

Nieuwe methodiek 

Per 1 januari 2015 is de energielabelmethodiek veranderd. De nieuwe methodiek (‘Nader 

Voorschrift’) is de nieuwe norm voor energielabeling/Energie-Index (BRL 9500) en vraagt bij het 

bepalen ervan een veel verdergaande opname van de bestaande situatie dan de oude 

labelmethodiek (Epa ISSO). De Energie-Indexen (voorheen Energielabels) zijn dus nauwkeuriger 

en door de verdergaande opnames ook kwalitatief hoogwaardiger dan de oude 

energielabelmethodiek (geldend tot eind 2014). OFW heeft  in 2016 en 2017 haar 

energielabelmethodiek omgezet naar het ‘Nader Voorschrift’. De beide methodieken (en grenzen 

van de verschillende ‘label’/Energie-Index-categorieën) zijn niet vergelijkbaar. Per 1 januari 2019 is 

het overzicht van het totale woningbezit als volgt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Energieindex volgens het Nader Voorschrift 

 

 

2385

685

766

343 74
2 2

Energielabels OFW per 1-1-2019

A/A+/A++

B

C

D

E

F

G

EI  

(Energie-Index) 

volgens het 

NV* 

Aantal 

woningen  

01-01-2019 

Energielabel 

(letter) volgens 

NV* 

< 1,20 2385 A/A+/A++ 

1,21 – 1,40 685 B 

1,41 – 1,80 766 C 

1,81 – 2,10 343 D 

2,11 – 2,40 74 E 

2,41 – 2,70 2 F 

> 2,71 2 G 

Totaal 4257  
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Energieindex 

Actie: Werken aan een woningvoorraad met een gemiddeld energielabel A 

In 2018 was de gemiddelde energie-index (volgens Nader Voorschrift) van onze woningen 1,22 (in 

2017: 1,22). We voldoen hiermee ruim aan de doelstelling in het ’Convenant energiebesparing 

corporatiesector’. In 2018 hebben we o.a. de volgende maatregelen genomen die hebben 

bijgedragen aan een betere Energie-index:  

 In het project 10 appartementen aan De Morinel: hybride warmtepomp en zonnepanelen. 

 317 cv ketels vervangen. 

 Aanbrengen zonnepanelen op 124 woningen. 

 35 nieuwbouw studentenkamers (+ administratief verwerken eerder opgeleverde 50 kamers). 

 2 woningen voorzien van hybride warmtepomp op retour lucht mechanische ventilatie. 

 3 woningen dakisolatie binnenzijde aangebracht. 

 Uitgestelde (binnen)modernisering 1 woning (o.a. aanbrengen vraaggestuurde ventilatie, cv 

installatie en HR++ glas, vloerisolatie). 

De verwachting is dat in 2019 de gemiddelde index onder de 1,20 uitkomt (onder andere door 

modernisering Spelwijk, groot onderhoud Groenlandstraat e.o. en verdere uitrol van de plaatsing 

van zonnepanelen in combinatie met hybride warmtepompen). Dit betekent dan gemiddeld een 

energielabel A voor het hele bezit. 

 

PV-panelen (zonnepanelen) 

Actie: Op 200 van onze grondgebonden woningen zonnepanelen plaatsen 

In 2016 startten we met een proef voor het plaatsen van PV-panelen (zonnepanelen) op OFW-

woningen. Na de proef zijn we in 2017 doorgegaan. In 2017 zijn op 176 woningen zonnepanelen 

geplaatst. In 2018 zijn er 201 aanvragen van huurders geweest voor zonnepanelen waarvan er 

124 daadwerkelijk zijn geplaatst. Het verschil wordt o.a. veroorzaakt doordat bewoners er toch 

van afzien of dat de woning ongeschikt blijkt (te weinig opbrengst door verkeerde ligging van de 

woning of schaduw werking van bomen). Eind 2018 was het opgestelde vermogen 871.848 KWh 

(eind 2017 533.928 KWh). Van ons woningbezit zijn nu 378 woningen voorzien van zonnepanelen 

(eind 2018) 

De verwachte opbrengst per woning is bij 8 panelen 2.250 KWh. Dit is ongeveer 40 euro per 

maand. Voor de investering en het onderhoud brengt OFW de helft van de theoretische 

besparing als servicekosten in rekening. Met dit voorbeeld besparen huurders ongeveer 20 euro 

per maand. De opbrengst wordt gemonitord en is afhankelijk van de ligging van de woning, de 

vorm van het dak en de hoeveelheid zon in een jaar. 
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Koken op elektra 

Actie: Koken op elektra (in plaats van op gas) stimuleren 

Er zijn in 2018 43 woningen voorzien van de mogelijkheid om elektrisch te koken. OFW heeft 

daarbij gezorgd voor de ontkoppeling van de gasaansluiting naar de keuken en heeft de vereiste 

elektra-aansluiting geïnstalleerd. Een kookplaat, geschikte pannen en eventueel een oven zijn 

voor rekening van de huurder. In diverse communicatie uitingen (nieuwsberichten, 

bewonersblad Vizier) hebben we er aandacht besteed aan de mogelijkheid van koken op elektra. 

 

Aantal woningen gasloos 

Eind 2018 waren 78 van onze woningen gasloos. Dit betreffen woningen in de complexen De 

Wiekslag in Dronten en De Tas in Biddinghuizen.  

 

230.000 kg CO2 besparen 

Actie: 230.000kg CO2
 besparen door onze energiebesparende maatregelen 

Het afgelopen jaar hebben wij door onze energiebesparende maatregelen (modernisering, 

zonnepanelen en dakisolatie) ongeveer 297.000kg CO2 (297 ton) bespaard. Totaal bedraagt de 

besparing eind 2018 ongeveer 1.462 ton CO2  ten opzichte van 2014 (toen het plan “OFW op weg 

naar Energieneutraal” is geschreven). Dit plan is opgesteld om onze woningen in 2050 

energieneutraal te laten zijn. Volgens ons plan zouden wij eind 2018 832 ton CO2 bespaard 

moeten hebben. Deze doelstelling is dus ruimschoots behaald.  

 

 
 

Aedes Benchmark: OFW woningen op plaats 4 landelijk laagste energie-index 

Met onze gemiddelde energie-index (volgens het Nader Voorschrift) van 1,22 voldoen wij ruim 

aan de doelstelling uit het ‘Convenant energiebesparing corporatiesector’. Met deze gemiddelde 

energie-index staan wij op plaats 4 van woningcorporaties met de laagste energie-index in 

Nederland.  
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4 Inclusieve samenleving 
 

Tuin APK 

Actie: Tuinaanpak uitrollen 

De TuinAPK is als pilot gestart. Tegen betaling  

onderhoudt een hovenier twee keer per jaar de tuin.  

Oudere huurders, huurders met een lichamelijke  

beperking en huurders waarvoor het tuinonderhoud  

een zware belasting is, krijgen voorrang op de TuinAPK. 

Daarnaast kunnen huurders die geen hulp in hun  

omgeving hebben en over onvoldoende financiële  

middelen beschikken, een korting krijgen. Er kunnen  

maximaal 30 huurders meedoen. Er doen nu 12  

huurders mee. In 2019 wordt de pilot geëvalueerd. 

Daarnaast is de bestaande praktijk voortgezet waarbij  

inwoners van het AZC tuinen opknappen bij huurders  

die dat zelf niet meer kunnen. 

 

Vervolgacties leefbaarheidsmonitor 

Actie: Uitvoeren vervolgacties leefbaarheidsmonitor 

 In 2018 zijn we aan de slag gegaan om samen met de bewoners bij te dragen aan de 

verbetering van de leefbaarheid in Dronten Zuid (specifiek rondom de Kruizemunt, waar we 

onder andere met cliënten van Triade en bewoners zwerfvuil hebben opgeruimd). Dit loopt 

door in 2019.  

 Ook rondom onze woningen in de Spelwijk gaan we aan de slag om samen met de bewoners 

te bekijken waar mogelijke verbeterpunten in de wijk liggen. Dit betreft overigens een grotere 

groep woningen dan de 48 woningen in deze wijk die we in 2019 moderniseren.  

 In de Koolzaadhof hebben we een aantal actieve contactpersonen gevonden. Er was een 

aanvraag ingediend voor het Leefbaarheidsfonds. Vanwege de bestemming van de grond kon 

dit niet doorgaan. We gaan na of er andere mogelijkheden zijn. Dit loopt door in 2019.  

 In Dronten-Noord, waar veel studenten wonen, heeft de gemeente een klankborgroep 

opgericht vanuit de bewoners. Ondanks het feit dat het niet onze woningen betreft, volgen 

wij dit omdat het onderwerp ook voor OFW van belang is.  

 

Integratie statushouders 

Actie: Goede huisvesting en integratie statushouders 

We zijn aangesloten bij een overleg over de begeleiding van statushouders bij integratie in de 

wijk. Uit het eerste overleg is als idee naar voren gekomen: het introduceren van statushouders 

aan de buren. MDF Buurtbemiddeling heeft aangegeven hier een rol in te kunnen spelen en start 

een proef (2 tot 3 gezinnen in de eerste helft van 2019; dit zijn 8 personen waarvoor wij 

huisvesting bieden).  

Vluchtelingenwerk zal de buurtbemiddelaars introduceren bij de statushouders. De 

buurtbemiddelaars gaan de mensen welkom heten en gaan na of en op welke manier zij kennis 

willen maken met de buren. De buurtbemiddelaars gaan dit eerste contactmoment samen met 

de bewoners proberen te organiseren. Als het nodig is, wordt een tolk ingeschakeld.  

Voor de statushouders die eerder in een woning van ons zijn komen wonen, wil 

Vluchtelingenwerk ‘Maatjes’ gaan inzetten. Het maatjesproject is inmiddels gestart.  

 

Initiatieven van bewoners 

- Samen met de gemeente Dronten en Maatschappelijk Dienstverlening Flevoland (MDF) 

Buurtbemiddeling organiseerden we ‘Beste Buur van 2018’. Inwoners van de gemeente 
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Dronten konden hun buur/buren vanaf november 2018 nomineren. Elise en Jorg Venema uit 

Swifterbant zijn de 'Beste Buren' van 2018 geworden. Ze zijn als tweede ouders voor de 

buurkinderen. Staan altijd klaar als oppas, koken wanneer dat nodig is of verrassen buren 

met een kleinigheidje. Buren kunnen altijd bij hen terecht voor hulp. Ook zorgen zij ervoor 

dat een buurman iedere dag een warme maaltijd krijgt. Alle genomineerden waren 

uitgenodigd voor een bijeenkomst in de gemeenteraadszaal en werden in het zonnetje gezet. 

 

- Aanvragen Leefbaarheidsfonds: 

Fruittuin 'De Fruitboog' in Swifterbant. Een mooi initiatief van zowel huurders als kopers. 

Samen richtten zij een stuk groen van de gemeente in als tuin om elkaar te ontmoeten. Er zijn 

peren-, appel- en pruimenbomen geplant. Het Leefbaarheidsfonds betaalde een aantal 

banken, een hekje en een aantal fruitplanten (1500 euro).  

De perenbomen zijn 50 jaar oud, het waren de eerste perenbomen in Oost Flevoland. Rotary 

Dronten heeft 50 bomen overgenomen van fruitteler Marinus Huijsmans uit Dronten. Alle 

bomen zijn vervolgens geschonken en geplant in Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant. 5 er 

van in de fruittuin ‘De Fruitboog’. 
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5 Goed contact met de klant 
 

KWH-huurlabel 

Actie: Behouden KWH-huurlabel en aandacht voor de dienstverlening aan onze klant 

We hebben het KWH-huurlabel behouden. Met de KWH-meting wordt in beeld gebracht hoe 

huurders onze dienstverlening waarderen. We gebruiken de meetresultaten om te leren en onze 

werkprocessen en dienstverlening te verbeteren. De volgende resultaten zijn behaald: 
 

Onderdeel OFW 

2018 

Landelijk 

gemiddelde 

OFW 

2017 

OFW 

2016 

OFW 

2015 

OFW 

2014 

Contact 7,3 7,5 7,2 8,1 7,9 7,6 

Woning Zoeken 7,3 7,7 7,5 7,5 7,8 7,4 

Nieuwe Woning 7,3 7,7 7,8 7,8 7,8 7,5 

Huur Opzeggen 7,5 7,8 7,6 7,9 8,2 8,2 

Reparaties 7,5 7,8 7,7 7,9 8,1 8,4 

Onderhoud 8,0 7,9 7,4 7,9 8,0 8,3 

Uiten 

ontevredenheid 

- - - - 6,4 6,4 

Totaal 7,5 7,7 7,5 7,9 7,8 7,6 

 

 

In de Aedes benchmark krijgen we op Huurdersoordeel de volgende cijfers:  

 

Onderdeel OFW 2018 Landelijk 

gemiddelde 

OFW 2017 

Nieuwe huurder 7,0 7,5 7,7 

Reparatieverzoek 7,1 7,5 7,6 

Vertrokken huurder 7,0 7,4 7,9 

De benchmark is uitgevoerd tussen zomer 2017 en zomer 2018. De lagere cijfers zijn te verklaren 

door de invoering van een nieuw gedigitaliseerd primair systeem ten tijde van de benchmark. 

 

Klantmeting STEM 

Actie: We participeren in de  

klantmeting STEM en gaan aan  

de slag met de uitkomsten 

In 2017 is door KWH en een groep  

sociale verhuurders (waaronder OFW)  

gewerkt aan een nieuwe klantmeting.  

Deze nieuwe meting, STEM, geeft ver- 

dieping aan de bestaande meting ten  

behoeve van het KWH-huurlabel. De  

focus ligt in STEM op vertrouwen, te- 

vredenheid én betrokkenheid. OFW  

heeft meegedaan aan deze meting. In  

april 2019 wordt de STEM-krant voor  

OFW gemaakt. Hierin staan de belang- 

rijkste onderzoeksresultaten.  

Vervolgens gaan we aan de slag met  

de uitkomst. 
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Website en huurdersportaal 

Actie: Optimaliseren gebruik website en huurdersportaal 

In 2017 ging onze nieuwe website en het nieuwe huurdersportaal live. We hebben de website 

verder geoptimaliseerd. Zo hebben we de functionaliteiten: Read Speaker (voorleeshulp) en de 

inloglink toegevoegd. Met de voorleeshulp kunnen (potentiële) huurders zowel pagina’s als 

documenten op de website voor laten lezen. De inloglink zorgt er voor dat huurders geen 

wachtwoord meer hoeven te onthouden voor het huurdersportaal. Na het invullen van hun 

mailadres krijgen huurders een inloglink, waarmee ze direct toegang krijgen op hun persoonlijke 

profiel. 

Een andere toevoeging is: wijk in beeld. Dit is voor woningzoekenden die benieuwd zijn naar ons 

totale bezit. Per wijk is in beeld gebracht welke type woningen we hebben met daarbij een aantal 

basisgegevens, zoals: aantal slaapkamers, vaste trap naar zolder, ligging tuin/balkon/terras.  

Voor de monitoring is een offerte opgevraagd voor het KPI Dashboard van ZIG. Dit dashboard 

haalt gegevens op uit Google Analytics zodat we op een heel eenvoudige manier zien hoe onze 

website gebruikt wordt, waar het meeste op geklikt wordt, welke zoekwoorden er gebruikt 

worden.  

Er zijn in 2018 in totaal 784 nieuwe inlogaccounts in het huurdersportaal aangemaakt. Daarvan 

zijn er 455 geactiveerd. 

 

 Aantal aangemaakte accounts Waarvan geactiveerd 

Per 31-12-2017 4280 1327 

Per 31-12-2018 4964 1782 

 

 

Klantgerichtheid en nazorg 

Acties: Verhogen klantgerichtheid + Invoeren nazorg 

In 2017, maar ook in 2018 hebben we als organisatie veel energie gestopt in de overgang naar 

een nieuw primair systeem en een modernisering van onze digitale middelen. De vervolgstap zou 

in 2018 het verhogen van onze klantgerichtheid zijn. Ook zouden we experimenteren met 

‘nazorg’, om onze nieuwe huurders beter te bedienen.  

Gebleken is dat het leren werken met het nieuwe primaire systeem veel tijd en inzet heeft 

gevraagd. Ook hebben we wisseling in het personeel gehad, waardoor we niet extra hebben 

kunnen inzetten op het verhogen van de klantgerichtheid en de invoering van nazorg. We pakken 

dit in 2019 op. 
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Waardering planmatig onderhoud 2018 

Soort onderhoud Adres(sen) Plaats Aantal 

woningen 

Gemiddelde 

waardering 

Grote 

schilderbeurt 

De Oeverloper Dronten 83 8,0 

Grote 

schilderbeurt 

De Deel, Dreef e.o.  Biddinghuizen 114 7,7 

Grote 

schilderbeurt 

Dronten Centrum Dronten 216 7,8 

Schilderbeurt Appartementencomplex 

Het Hogerhuis 

Dronten 67 7,2 

Grote 

schilderbeurt 

Trompettershof, 

Jachthoorn, Handboog, 

Voetboog, Schuttershof, 

Heraut e.o.  

Swifterbant 67 8,4 

Grote 

schilderbeurt 

Garve, Hooiberg - sen. 

woningen 

Biddinghuizen 30 8,3 

Grote 

schilderbeurt 

Erf & Landauer Biddinghuizen 27 8,0 

Grote 

schilderbeurt 

Oeverloper 3-27, 71-159 Dronten 43 8,4 

Grote 

schilderbeurt 

Zeilmakersstraat, 

Mastmakersstraat eo 

Dronten 85 8,5 

Grote 

schilderbeurt 

Daliastraat, 

Noordhoren 

Swifterbant 18 8,1 

 

 

Geschillenregeling 

Het afgelopen jaar is er geen geschil aan de Geschillenadviescommissie voorgelegd.  

Bij de Geschillenadviescommissie kunnen huurders/woningzoekenden met een klacht terecht, als 

ze er met OFW niet uitkomen. De Geschillenadviescommissie adviseert het bestuur van OFW. Als 

de bestuurder het advies niet overneemt, wordt dit ter kennisname aan de raad van 

commissarissen voorgelegd. 

 

2018 was het laatste jaar waarin Heidie Steenbeek en Annejet de Loor zitting hadden in de 

Geschillenadviescommissie, dit vanwege het einde van hun zittingstermijn. OFW dankt hen 

hartelijk voor hun deskundige blik op en adviezen over geschillen de afgelopen jaren.  

Per 1 januari 2019 zijn Lenie Christiaanse en Royle Dijksma toegetreden tot de 

Geschillenadviescommissie. 
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6 Inspireren en Verbinden 
 

Belanghouders & samenwerkingsverbanden 

Op onze website staat het overzicht van onze belanghouders en onze samenwerkingsverbanden. 

De gemeente Dronten en de Huurders Belangen Vereniging (HBV) zijn onze belangrijkste 

samenwerkingspartners. We werken met beide op een fijne manier samen.  

 

Prestatieafspraken gemeente, HBV, OFW 

Actie: Prestatieafspraken tussen gemeente, HBV en OFW 

We hebben uitvoering gegeven aan de Prestatieafspraken die we met de gemeente en Huurders 

Belangen Vereniging voor 2018 hadden gesloten. Daarnaast hebben we met gemeente en HBV 

overlegd om te komen tot prestatieafspraken voor 2019. Deze zijn in december 2018 

ondertekend. 

 

Bestuurlijk overleg met gemeente 

Gedurende het jaar heeft er informeel bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen gemeente en 

OFW. Onderwerpen die o.a. zijn besproken: 

o Het nieuwe Ondernemingsplan OFW 2018-2023 ‘Inspireren en verbinden’. Ambities en 

samenwerkingsmogelijkheden tussen OFW en gemeente werden uitgewisseld; 

o Beleidsevaluatie huisvesting studenten en tijdelijke arbeidsmigranten; 

o Planontwikkelingen: 24 woningen Vincent van Goghstraat / Het Palet, 54 appartementen 

Lijzijde in Dronten; 

o Modernisering 48 woningen Spelwijk, Swifterbant; 

o Gezamenlijke ontwikkeling van een plan voor de bouw van een Kulturhus en 30 

appartementen in Swifterbant. In maart 2018 ondertekenden gemeente en OFW een 

intentieovereenkomst. Dit krijgt in 2019 een vervolg met een samenwerkingsovereenkomst 

en de architecten- en adviseursselecties;  

o Duurzaamheid/wijkenergieplannen; 

o Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw OFW 2019-2023; 

o Een gezamenlijke verkenning om een onderwijscomplex (t.b.v. de praktijkschool Almere 

College) en woningen (‘Magic Mix’) te realiseren naast het station in Dronten. Besluitvorming 

hierover moet nog plaatsvinden. 

In april vond bij OFW een bijeenkomst met de gemeenteraad plaats. Dit stond in het teken van 

kennismaking en de gemeenteraad informeren over het nieuwe Ondernemingsplan en de 

financiële positie van OFW.  

 

Overleg met Huurders Belangen Vereniging 

De HBV, als vertegenwoordiger van de huurders van OFW, is een belangrijke partner in het 

overleg over onze activiteiten en ons beleid. Periodiek (in 2018 6 keer) vindt overleg plaats tussen 

de HBV en OFW. Daarnaast wordt overlegd met bewonerscommissies bij bijzondere 

activiteiten/werkzaamheden in een bepaalde wijk.  

Hieronder noemen we een aantal onderwerpen die in het overleg aan de orde zijn gekomen: 

o Prestatieafspraken HBV, gemeente, OFW 

o Het ‘bod’ naar gemeente (overzicht van voorgenomen activiteiten) 

o Jaarlijkse huurverhoging 

o Het ondernemingsplan OFW 

o Wateroverlast Chaletwoningen 

o Bouwkundige projecten 

o Werving RvC-lid per 1 januari 2019 (kandidaat op voordracht HBV) 

o Vacatures Geschillenadviescommissie (één kandidaat op voordracht HBV) 

o Jaarplan en jaarverslag 

https://www.ofw.nl/fileadmin/user_upload/5_Over_OFW/7_Publicaties/7_Governance/Overzicht_belanghouders_en_samenwerkingsverbanden_OFW.pdf
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o Bewonersavond / tour de Dronten 

o Communicatie huurders / OFW 

o Preventieafspraken 

o Beleid bij burenoverlast 

o Tuinonderhoud 

o AVG / privacywetgeving 

 

En verder: 

 In juli is tijdens een feestelijke bijeenkomst afscheid genomen van de voorzitter van de HBV: 

Gerard Corjanus. Hij werd bedankt voor zijn langjarige inzet voor de huurders van OFW. 

 In maart vond de Bewonersavond plaats, deze stond in het teken van het nieuwe 

Ondernemingsplan van OFW. 

 In oktober was de ‘Tour de Dronten’. Samen met de HBV organiseerden we een bustour en 

lunch voor onze huurders. We lieten huurders een aantal complexen, moderniserings- en 

nieuwbouwprojecten en leefbaarheidsinitiatieven in de drie dorpen zien.  

 Ook in oktober was er een ontmoeting tussen de RvC en de HBV. Dit stond in het teken van 

een (nadere) kennismaking. Er is stilgestaan bij de werkzaamheden van HBV en RvC en het 

wervingstraject voor een nieuwe commissaris op voordracht van de HBV.  

 

Ondernemingsplan 

Actie: De hoofdlijnen / thema’s van het Ondernemingsplan 2018-2023 afstemmen met 

onze belanghouders 

Eind 2017 is ons nieuwe Ondernemingsplan voorlopig vastgesteld. We hebben deze 

meeleesversie gedeeld met de belanghouders. We hebben veel betrokken reacties mogen 

ontvangen (zowel schriftelijk als mondeling). Het betroffen met name reacties die het 

voorgestelde beleid ondersteunen, complimenten bevatten voor het plan en het uitspreken van 

de behoefte om samen aan de slag te gaan met en betrokken te zijn bij de nadere uitwerking. 

Een aantal reacties was meer inhoudelijk van aard en heeft geleid tot aanpassingen in de 

definitieve versie (vastgesteld in mei 2018). 

Op 5 juli 2018 hebben we tijdens een bijeenkomst met belanghouders gevierd dat het 

Ondernemingsplan gereed is en zijn we met elkaar in gesprek gegaan over mogelijke nadere 

invulling van de planthema’s.  

Ook hebben we met medewerkers een concretiseringsslag gemaakt door themasessies te 

organiseren. Daar zijn veel ideeën en acties uit naar voren gekomen waar we mee aan de slag 

gaan of al zijn gegaan.  

 

Kleinschalige belanghoudersbijeenkomst 

Actie: Kleinschalige & thematische belanghoudersbijeenkomst  

 In het kader van het Ondernemingsplan hebben we in februari met zorg- en welzijnspartijen 

een bijeenkomst georganiseerd waarin de voor deze partijen interessante thema’s aan de 

orde kwamen. 

 We hebben in april een bijeenkomst met de gemeenteraad georganiseerd. Dit stond in het 

teken van kennismaking, ons nieuwe Ondernemingsplan en de financiële positie van OFW. 

Ook werd stilgestaan bij samenwerking met gemeente en Liander om tot wijkenergieplannen 

te komen. 
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7 Duurzame organisatie 
Verbindingenstructuur 

Oost Flevoland Woondiensten is een stichting en heeft 47 medewerkers in dienst (zie hierna de 

opbouw en het verloop van het personeelsbestand). De stichting is enig aandeelhouder van OFW 

Holding BV en OFW Holding BV is enig aandeelhouder van OFW Vastgoedbeheer en 

Projectontwikkeling BV. OFW Vastgoedbeheer en Projectontwikkeling BV heeft onder andere als 

doelstelling de ontwikkeling van bouwprojecten (geen recente activiteiten). OFW Holding BV heeft 

tot doelstelling financiering van de BV-structuur. De BV’s hebben geen personeel. De 

werkzaamheden worden vanuit de stichting uitgevoerd en doorbelast. De statuten van de 

stichting en BV’s staan op onze website www.ofw.nl. De verbindingenstructuur is als volgt: 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.ofw.nl/
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Per 1 oktober 2018 zijn Serviceonderhoud en Projecten samengevoegd tot de afdeling Vastgoed. 

Per 1 december 2018 is de staffunctie Adviseur Strategie & Kwaliteit toegevoegd. De 

organisatiestructuur ziet er nu zo uit:

 

 

Personeelsbestand (opbouw en verloop) 

Aantal medewerkers op 31 december 

Jaar Aantal In fte 

 2018 47 41,4* 

2017 46 40,6 

2016 49 43,3 

2015 54 47,3 

2014 51 45,3 

2013 52 46,3 

2012 58 51,4 

2011 59 51,9 

2010 65 57,4 

2009 64 55,8 

2008 57 50,3 

2007 59 51,4 

2006 58 51,1 

*Naast deze medewerkers met een arbeidsovereenkomst, was in 2018 circa 5 fte op inhuurbasis werkzaam voor 

OFW. Dit was in 2017 circa 4 fte. 
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Instroom-uitstroom / verandering arbeidsduur 

  

  Mannen   Vrouwen   Totaal   

  aantal fte aantal fte aantal fte 

31-12-2017 22,00 21,75 24,00 18,83 46,00 40,58 

Instroom 4,00 4,00 3,00 1,89 7,00 5,89 

Uitstroom -3,00 -2,75 -3,00 -2,14 -6,00 -4,89 

Verandering arbeidsduur   0,00   -0,17   -0,17 

31-12-2018 23,00 23,00 24,00 18,42 47,00 41,42 

 

Opbouw personele bezetting per 31-12-2018         

  aantal fte parttimers in % fulltimers in % 

Man 23 23,00 0 0,0% 23 100,0% 

Vrouw 24 11,42 17 70,8% 7 29,2% 

Totaal 47 34,42 17 36,2% 30 63,8% 

 

Gemiddelde dienstjaren per 31-12-2018           

  t/m 5 jr 6 t/m 10 jr 

11 t/m 15 

jr 

16 t/m 20 

jr 21 t/m 25 jr > 25 jr Totaal 

Aantal medewerkers 10 11 8 8 4 6 47 

    Gemiddeld aantal dienstjaren 13,8 

    

2017 14,3 

2016 13,9 

2015 12,8  

2014 12,8  

2013 12,2  

2012 10,7  

2011 10,1 

2010   9,6  

 

Gemiddelde leeftijd 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Aantal personen jonger 

dan 35 jaar 

Man  47,6 48,8 49,3 47,2 47,7 46,0 43,9 2018   8 (=17,0%) 

2017   8 (=17,4%) 

2016 10 (=20,4%) 

2015 15 (=27,8%) 

2014 13 (=25,5%) 

2013 15 (=28,9%) 

2012 17 (=29,3%) 

Vrouw 45,0 44,4 43,8 42,3 41,6 42,1 40,8 

Man + vrouw 46,3 46,5 46,6 44,6 44,4 44,0 42,4 

 

Leeftijdsopbouw per 31-12-18            

  <21 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 >60 Totaal 

Man  0 0 2 3 3 2 3 3 2 5 23 

Vrouw 0 0 2 3 5 2 5 2 3 2 24 

Totaal 0 0 4 6 8 4 8 5 5 7 47 
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Gemiddelde salariskosten 

Per fte / in euro’s 

2018 64.379 

2017 65.985 

2016 65.530 

2015 63.631 

2014 65.055 

2013 66.550 

2012 65.499 

2011 66.503  

2010 65.488  

 

Naar verwachting blijft het personeelsbestand in 2019 vrijwel gelijk ten opzichte van 2018. 

 

Aan de slag met uitkomsten medewerkersonderzoek 

Actie: We gaan aan de slag met de uitkomsten van het 

Medewerkersbetrokkenheidsonderzoek 

We zijn aan de slag gegaan met de uitkomsten van het onderzoek. De focus heeft met name 

gelegen op het actualiseren van de functieomschrijvingen/functiewaarderingen en het opstellen 

van een strategische personeelsplanning. Beide lopen door in 2019. Uit de strategische 

personeelsplanning zullen ook HR-speerpunten volgen. 

 

Opleiden en ontwikkelen 

In 2018 is, zoals ieder jaar, een opleidingsplan voor de organisatie opgesteld en uitgevoerd.  

 

Opleiding / ontwikkeling / training Voor wie? 

Omgevingsvergunning, actualiteiten omgevingsrecht Team Projecten 

Flora- en fauna wet: Kennisuitwisseling woningcorporaties Flevoland Team Projecten + medewerkers 

Flevolandse corporaties 

Training Motiverende gespreksvoering (als onderdeel van 

Training/presentatie door zorg/welzijn partners m.b.t. bijvoorbeeld 

kwetsbare bewoners, ouderen etc). 

Medewerkers met klantencontacten 

Actualiteiten juridische do’s en don’ts m.b.t. tuinen en achterpaden. Woonconsulenten, wijkbeheerders, 

opzichters 

Beleidsplatforms: 

- Bewustwording privacywetgeving / AVG 

- Strategisch beleidsplan voorraad en nieuwbouw 

- OFW / financiële stand van zaken 

Alle medewerkers 

 

Vanuit het Individuele Loopbaanontwikkelingsbudget (CAO), eventueel aangevuld met een 

studiefaciliteit, zijn verschillende studies/trainingen gevolgd. In totaal hebben 7 medewerkers 

gebruikgemaakt van hun loopbaanontwikkelingsbudget. Dit is ingezet voor de opleiding HBO 

Sociaal Juridische Dienstverlening, opleiding Middenkaderfunctionaris Bouw, Coachopleiding, 

Opleiding Master of Urban & Area Development, Human resource management, 

Adviesvaardigheden Arbo, Basis Agile Scrum, Six Sigma, Orange belt, Het nieuwe organiseren.  

 

Stages 
Actie: Voor minimaal tien personen een (afstudeer)stageplaats. 

We vinden het als maatschappelijk ondernemer belangrijk om jongeren de kans te bieden om 

praktijkervaring op te doen. OFW ziet stagiairs als een kans en investeert graag in de ontwikkeling 
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van mensen. We bieden stageplaatsen (en afstudeeropdrachten) in diverse vakdisciplines en 

opleidingsniveaus. Voor een aantal opleidingen is OFW ‘Erkend leerbedrijf’. We hebben in 2018 

aan 16 personen een stageplaats of afstudeeropdracht geboden.  

 

Leerwerkplaatsen 

Actie: Drie leerwerkplaatsen realiseren. 

We realiseerden het afgelopen jaar 10 leerwerkplaatsen; Leerlingen werkten onder begeleiding 

van OFW aan het ‘verkoop-klaar’ maken van huurwoningen.  

 

Plan van Aanpak / RI&E 

Actie: Werken aan de uitvoering van het Plan van Aanpak dat volgt uit de Risico-

inventarisatie en -evaluatie van de arbeidsomstandigheden 

Met de Risico-inventarisatie en -evaluatie hebben we eind 2017 (conform de Arbowet) de risico's 

en knelpunten op het gebied van de veiligheid en gezondheid bij OFW opnieuw in kaart gebracht. 

Dit is getoetst door een gecertificeerde arbodienst. Uit de RIE volgde een plan van aanpak van 

verbeterpunten/te nemen maatregelen op het gebied van arbeidsomstandigheden binnen onze 

organisatie. Over dit plan van aanpak wordt op onderdelen nog overleg gevoerd met de OR. Een 

aantal maatregelen is reeds in gang gezet. 

 

Veilige werkomgeving 

Er hebben zich het afgelopen jaar geen bedrijfsongevallen voorgedaan (evenals in de voorgaande 

zes jaar). 

Ook is er geen geval van agressie van een huurder jegens een medewerker gemeld.  

Uit het jaarverslag van de externe vertrouwenspersoon ‘ongewenste omgangsvormen en 

integriteit’ blijkt dat er geen meldingen of klachten zijn geweest. 

 

Op het terrein van veiligheid en bedrijfshulpverlening hebben o.a. de volgende activiteiten 

plaatsgevonden: 

 Opleidingsplan Veiligheid is opgesteld. 

 Opleiding servicemedewerkers brand, eerste hulp en gevaarlijke stoffen. 

 Cursus servicemedewerkers Veilig werken met een hoogwerker 

 Training omgaan met agressie, voor medewerkers met klantcontacten. 

 Herhalingstraining voor KCC-medewerkers (communicatie tijdens een calamiteit). 

 Herhalingsopleiding EHBO, herhalingscursussen BHV, e-learning BHV met toets. 

 Onaangekondigde virtuele ontruimingsoefening in het kantoorpand van OFW. 

 Workshop BHV’ers en inzet bij incidenten. 

 Periodieke veiligheidsronde kantoorpand gelopen. 

 Buitenkast AED geplaatst bij kantoorpand OFW, zodat de omgeving ook gebruik kan maken 

van de AED buiten kantoortijden. 

 

Ziekteverzuim 

We hanteren een ziekteverzuimnorm van maximaal drie procent (kort ziekteverzuim tot twee 

maanden, exclusief zwangerschapsverlof). Hier is in 2018 aan voldaan (2,3 procent). Het lange 

verzuim (langer dan twee maanden) bedroeg in 2018 2,9 procent. De verzuimfrequentie is 1,63 

ziekmelding per medewerker per jaar (het landelijk gemiddelde is 1). Het verloop van het 

ziekteverzuim (in percentages) over de periode 2009 tot en met 31 december 2018 laat het 

volgende beeld zien.  
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 2009 2010 2011  2012 2013  2014 2015 2016 2017 2018 

Kort verzuim (%) 1,7 1,9 2,4 1,6 1,8 1,5 1,4 1,4 1,3% 2,3% 

Lang verzuim (%) 5,5 4,5 5,1 1,7 1,7 1,8 0,4 1,1 1,5% 2,9% 

Totaal verzuim (%) 7,2 6,4 7,5 3,3 3,5 3,3 1,8 2,5 2,8% 5,2% 

Kort verzuim is een ziekteperiode tot twee maanden. Van lang verzuim is sprake als het verzuim langer is dan zes 

weken. Deze percentages zijn exclusief zwangerschap, ziekte als gevolg van zwangerschap en exclusief Structureel 

Functioneel Beperkt. 

 

Frequentie ziekmelding 

per medewerker / per jaar 

2018 1,63 

2017 1,21 

2016 1,13 

2015 1,35 

2014 1,34 

2013 1,36 

 2012 1,41 

2011 1,45 

2010 1,34 

2009 1,47 

 

% medewerkers die een heel jaar niet hebben verzuimd    

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

30,0% 38,5% 28,8% 27,6% 29,1% 38,9% 38,9% 34,0% 28,6% 26,9% 

 

Overleg Ondernemingsraad (OR) - werkgever 

Samenstelling OR op 31 december 2018 

Henk Kos (voorzitter) 

Sjoerd Veenstra (penningmeester) 

Jessica Lilach (secretaris) 

 

De OR heeft een belangrijke en actieve rol binnen OFW. In 2018 heeft er 6 keer een 

overlegvergadering tussen OR en directeur-bestuurder plaatsgevonden. OR-voorzitter en 

directeur-bestuurder traden wisselend op als voorzitter. Onder andere zijn besproken: 

 

 Het nieuwe Ondernemingsplan ‘Inspireren en Verbinden 2018-2023’ 

 Opleidingsplan 2018 

 Jaarverslag 2017 

 Voortgang implementatie Tobias AX 

 Meerjarenprognose 2019 t/m 2028 

 Jaarplan 2019 

 Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw 2019-2023 

 Strategische personeelsplanning 

 Actualiseren functieomschrijvingen 

 Jaarverslag vertrouwenspersoon  

 Privacybeleid bij OFW  

 Risico Inventarisatie en –evaluatie (RI&E). De instemmingsaanvraag ten aanzien van de RI&E – 

plan van aanpak is nog onderwerp van gesprek. 
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De OR kon instemmen met: 

 Het verlengen van het contract met de arbodienst (Verzuimbegeleiding ArboAnders) 

 De wijziging van de managementstructuur van OFW. 

 Het privacybeleid. 

 De opdrachtverlening aan Atrivé (strategische personeelsplanning en actualiseren 

functieomschrijvingen). 

 De regeling omgaan met melden vermoeden misstand of integriteitsschending bij Oost 

Flevoland Woondiensten  

 

De OR heeft een positief advies uitgebracht over de voorgenomen benoeming van de nieuwe  

commissaris per 1 januari 2019: Janita Tabak. 

 

In maart heeft een ontmoeting met de RvC, OR en directeur-bestuurder plaatsgevonden. Er is 

onder andere gesproken over het medewerkersbetrokkenheidsonderzoek en de invoering van 

het nieuwe primaire systeem. In oktober was er een overleg met de OR. Deze ontmoeting stond 

in het teken van o.a. het traject rond functieomschrijvingen en –waardering en de ontwikkelingen 

in het KCC.  

 

Gebruik primair systeem optimaliseren 

Actie: Het gebruik van ons nieuwe primaire systeem optimaliseren 

In 2017 hebben we ons primaire systeem (en aanverwante systemen) vervangen; eind 2017 is dit 

‘live’ gegaan. Gedurende 2018 hebben we gewerkt aan het optimaliseren van het gebruik ervan 

en het leren gebruiken door medewerkers. Om sturings- en managementinformatie te genereren 

en te verbeteren is besloten een applicatie toe te voegen (Sonar). Dit wordt gedurende 2019 en 

2020 uitgerold. 

 

Compliance optimaliseren 

Actie: Onze ‘compliance’ optimaliseren 

Om onze compliance te optimaliseren hebben we op de rij gezet uit welke onderdelen het 

compliance programma van OFW bestaat, wat we al hebben en waar we nog actie op gaan 

ondernemen. Wat we (onder meer) hebben gedaan: 

 

 We hebben de risicoanalyse besproken. Een onderdeel daarin is: welke functionaris is voor 

welk risico/compliance-gebied verantwoordelijk.  

 We hebben de bevoegdhedenmatrix besproken (deze zal in 2019 geactualiseerd worden).  

 We hebben een meldprocedure bij integriteitsschendingen opgesteld. 

 Met het nieuwe Ondernemingsplan hebben we de duurzaamheidschecks geïntroduceerd. 

Alles wat we doen en besluiten wordt er aan getoetst. Eén van de aandachtspunten daarbij is 

risicomanagement. In 2019 rollen we de duurzaamheidschecks verder uit in de organisatie. 

 Zie ook de actie: ‘Wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens en privacy 

implementeren’.  

 

In 2019 geven we verdere invulling aan het compliance-programma van OFW (onder andere het 

actualiseren van onze gedragscode en het vervolg van de implementatie van de AVG).  

 

Implementeren privacywetgeving / AVG 

Actie: Wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens en privacy implementeren 

We hebben een nulmeting uitgevoerd om na te gaan in hoeverre OFW de privacywetgeving en de 

Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming die per mei 2018 van kracht is, naleeft.  
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De algemene indruk is dat OFW een verantwoordelijke organisatie is ten aanzien van privacy en 

informatiebeveiliging. Met de aandachtspunten / aanbevelingen zijn we aan de slag gegaan.  

 

 Er is een stappenplan opgesteld om de AVG te implementeren.  

 We hebben een beleidsplatform georganiseerd om medewerkers te informeren.  

 De rollen van privacy officer en security officer zijn belegd  

 We hebben een privacybeleid, privacystatement en (in concept) Informatiebeveiligingsbeleid 

opgesteld. Met behulp van het BIC-framework (baseline voor informatiebeveiliging 

corporaties) geven we er nader invulling aan.  

 Onze algemene inkoopvoorwaarden hebben we ‘AVG-proof’ gemaakt.  

 Er is een intern communicatieplan t.b.v. bewustwording.  

 De werkwijze bij een (vermoeden van een) datalek is duidelijk en is in een stroomschema 

verwerkt. 

 Er zijn verwerkersovereenkomsten gesloten, ook worden nog nieuwe 

verwerkersovereenkomsten gesloten.  

 Het verwerkingenregister is klaar.  

 We hebben een datalekkenregister ingericht. 

 

In 2019 zetten we de implementatie voort.  

 

Gezonde financiële basis 

Actie: Doorontwikkelen vastgoedsturing  

Om op strategisch en tactisch niveau de juiste beslissingen over onze woningen en ander 

vastgoed te kunnen nemen (denk aan moderniseren, planmatig onderhoud, nieuwbouw) en dit 

goed en efficiënt te kunnen plannen is vastgoedsturing belangrijk. Hiervan waren we ons 

natuurlijk al bewust, maar in 2018 zijn we hier verder mee aan de slag gegaan (met name omdat 

in de vastgoedsturing marktwaarde en beleidswaarde relatief nieuwe waardebegrippen zijn).  

 

 In maart heeft een themabijeenkomst plaatsgevonden met RvC, directeur-bestuurder, MT, 

Controller en Finance Ideas over vastgoedsturing / marktwaarde / beleidswaarde.  

 Daarnaast hebben we software geïmplementeerd waarmee we marktwaarde/beleidswaarde 

berekeningen kunnen maken. 

 Ook is ons investeringsstatuut geactualiseerd. Bijzonder hierin is de koppeling die gemaakt is 

met de duurzame besluitvorming (alles wat we doen en besluiten toetsen we aan de zes 

‘duurzaamheidschecks’ zoals die in ons Ondernemingsplan zijn opgenomen). 

 

Criteria WSW en Aw 

Op 6 november 2018 heeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) de oordeelsbrief 2018 verstrekt. 

In deze brief staat “Aan de hand van nieuwe verantwoordingsinformatie (dVi 2017), en andere 

beschikbare informatie heeft de Aw voorafgaand aan beoordeling een risicoselectie uitgevoerd. Op 

basis van deze selectie zal de Aw een deel van de corporaties niet nader onderzoeken of slechts beperkt 

onderzoeken (alleen op rechtmatigheid en leefbaarheid). Op basis van deze risicogerichte benadering 

zien wij geen aanleiding uw corporatie integraal te onderzoeken. Dit betekent dat wij geen interventies 

opleggen en geen toezicht afspraken met u maken." 

 

Op 26 november 2018 heeft de Aw haar oordeel gegeven over de staatssteunnorm 

(toewijzingsregels), de passendheidsnorm en de huursombenadering. In haar oordeel geeft de 

Aw aan dat OFW over het verslagjaar 2017 voldoet aan de staatssteunnorm, passendheidsnorm 

en de huursombenadering. 

 

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Autoriteit woningcorporaties (Aw) hebben 

in 2018 een nieuw integraal toezichtskader geïntroduceerd. De beoordeling van de financiële 
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continuïteit gebeurt aan de hand van vier ratio’s. Bij de berekening van de solvabiliteit en de LTV 

is de in voorgaande jaren gehanteerde bedrijfswaarde vervangen door een nieuw waardebegrip, 

de beleidswaarde. 

 

De beleidswaarde vormt een onderdeel van het verticaal toezichtsmodel van de Aw en het WSW. 

Het jaar 2019 is een overgangsjaar naar een definitief normenkader. De uitkomsten van de 

beleidswaarde in het jaarverslag 2018 van alle corporaties zal voor de Aw en het WSW als input 

dienen om een definitieve sectornorm voor de LTV en solvabiliteit vast te stellen. Het WSW en de 

Aw hebben aangegeven dat gedurende 2019 de voorlopige norm voor de LTV 75% blijft en voor 

de solvabiliteit 20%.  Bovendien is er een overgangsregime van de Aw en het WSW van 

toepassing voor het proces van borging dat de borgingsruimte gedurende dit overgangsjaar 

bepaalt. De borgingsruimte wordt in deze overgangsfase dan ook op basis van een bredere 

analyse van de financiële positie van de individuele corporatie bepaald.  

 

Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur diverse oordelen en 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.  

 

Overeenkomstig de regelgeving is geen vergelijkend cijfer ultimo 2017 bepaald, reden waarom in 

het overgangsjaar 2018 geen ontwikkeling in de beleidswaarde kan worden toegelicht. Op basis 

van ervaringen uit dit boekjaar kan de externe toezichthouder besluiten nadere invulling te geven 

aan het begrip beleidswaarde. Mogelijke onzekerheden in de uitgangspunten die samenhangen 

met de verdere ontwikkeling van dit waardebegrip kunnen leiden tot aanpassingen in de 

beleidswaarde in de komende perioden.  

 

Voor een nadere toelichting op de beleidswaarde verwijzen we naar de toelichting in de 

jaarrekening. 

 

De vier ratio’s waarop de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw (WSW) de financiële continuïteit beoordelen, zijn als volgt: 

 

 2018 2017 Norm Aw/WSW 

ICR 2,0 1,9 Minimaal 1,4 

Solvabiliteit op basis van beleidswaarde 31% 27% Minimaal 20% 

LTV op basis van beleidswaarde 65% 70% Maximaal 75% 

Dekkingsratio op basis van de 

marktwaarde 

 

38% 

 

44% 

 

Maximaal 70% 

 

Op basis van de door OFW berekende gegevens voldoet OFW aan de vier ratio’s.  
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Het WSW heeft op 17 december 2018 de borgbaarheidsverklaring afgegeven. Het WSW verklaart 

dat OFW volgens artikel 8 van het reglement van deelneming voldoet aan de eisen die het WSW 

stelt. Het borgingsplafond dat het WSW in de brief van 17 december 2018 heeft afgegeven is als 

volgt: 

 

x € 1.000 2018 2019 2020 

Geborgde leningenportefeuille WSW per 1 januari 233.838 222.100 220.591 

Financieringsbehoefte DAEB 10.705 12.265 9.340 

Interne financieringsbronnen -13.386 -13.774 -12.492 

Correctie -7.046 0 0 

Borgingstegoed -2.011 0 0 

Borgingsplafond ultimo boekjaar 222.100 220.591 217.439 

 

- Onder de post financieringsbehoefte DAEB zijn de geplande investeringen voor DAEB-

activiteiten uit de prognose van de DPI 2017 meegenomen. 

- Onder de post interne financieringsbronnen zijn de verwachte positieve operationele 

kasstromen en de opbrengst verkopen uit de prognose van de DPI 2017 meegenomen. 

- De correctie van € 7.046 in 2018 is toegepast om uit te komen op de verwachte stand van 

de leningenportefeuille per 31 december 2018. 

- Het borgingstegoed is in 2018 voor een bedrag van € 2.011 gecorrigeerd met het niet 

opgenomen deel van leningen met variabele hoofdsom. 

- De geborgde leningenportefeuille bedraagt per 31 december 2018 € 221.035.  

Dit ligt € 1.065 onder het niveau van het borgingsplafond. 

 

In haar brief van 17 december 2018 geeft het WSW ook een terugkoppeling van de review van de 

beoordeling van de business risks. Geconstateerd wordt dat OFW ten opzichte van vorig jaar een 

vergelijkbaar risicoprofiel heeft.  
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Resultatenanalyse 

Het resultaat over 2018 bedraagt € 56,3 miljoen positief (2017: € 30,6 miljoen positief). De 

analyse van dit resultaat ten opzichte van de begroting laat het volgende beeld zien: 

 

x € 1.000 Realisatie 2018 Begroting 2018 

Bedrijfsopbrengsten     

Huuropbrengsten 32.219  32.232  

Opbrengst servicecontracten  1.303  1.000  

Netto-verkoopresultaat vastgoedportefeuille  414  936  

Geactiveerde productie eigen bedrijf 89  129  

Overige bedrijfsopbrengsten 688  300  

Som der bedrijfsopbrengsten  34.713  34.597 

     

Bedrijfslasten     

Afschrijvingen op materiële vaste activa en 

vastgoedportefeuille 

 

546 

  

488 

 

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 3.958  7.253  

Lonen en salarissen 2.530  2.360  

Sociale lasten 336  345  

Pensioenlasten 310  375  

Onderhoudslasten 5.050  4.985  

Leefbaarheid 18  50  

Lasten servicecontracten 1.188  1.000  

Overige bedrijfslasten 3.739  3.522  

Sectorspecifieke heffingen 3.615  3.597  

Som der bedrijfslasten  21.290  23.975 

     

Bedrijfsresultaat  13.423  10.622 

     

Niet gerealiseerde waardeverandering 

vastgoedportefeuille 

  

53.414 

  

30.898 

     

Financiële baten en lasten      

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 11  0  

Waardeveranderingen verplichtingen uit hoofde van 

onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

 

-108 

  

0 

 

Rentelasten en soortgelijke kosten -8.133  -8.248  

Totaal financiële baten en lasten   8.230  -8.248 

     

Resultaat voor belastingen  58.607  33.272 

     

Belastingen  -2.284  -1.228 

Resultaat deelnemingen  0  0 

     

Resultaat na belastingen  56.323  32.044 

 

Het resultaat na belastingen over 2018 is circa € 24,3 miljoen hoger dan begroot. Per post van de 

categoriale winst- en verliesrekening geven we hierbij een toelichting van de belangrijkste 

afwijkingen: 

 

- Opbrengst servicecontracten/lasten servicecontracten 

Doordat de studentenkamers rechtstreeks en niet meer door de Aeres-groep aan de 

studenten zijn verhuurd, zijn de opbrengst servicecontracten en de lasten 

servicecontracten circa € 0,3 miljoen hoger dan begroot. 
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- Netto-verkoopresultaat vastgoedportefeuille  

Het netto-verkoopresultaat is circa € 0,5 miljoen lager dan begroot. De post netto-

verkoopresultaat vastgoedportefeuille geeft het resultaat van de verkoopopbrengsten 

(minus directe kosten) onder aftrek van de marktwaarde van het verkochte bezit. In 

2018 zijn 30 woningen verkocht. Dit is gelijk aan het begrote aantal verkopen. Het 

lagere resultaat is vooral beïnvloed door de sterke stijging van de marktwaarde.  

 

- Overige bedrijfsopbrengsten 

De hogere overige bedrijfsopbrengsten (€ 0,4 miljoen hoger) worden onder andere 

veroorzaakt doordat er over 2017 geen afrekening van de studenteneenheden op de 

campus heeft plaatsgevonden en door het positieve saldo van het fonds 

huurdersonderhoud. 

 

- Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

De overige waardeveranderingen volgens de jaarrekening 2018 zijn als volgt: 

 

 Bedrag x € 1.000 

Modernisering Groenlandstraat 4.575 

Terugneming eerder genomen onrendabele 

investeringen 

 

-617 

Totaal overige waardeverandering 

vastgoedportefeuille 

 

3.958 

 

- Niet gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille 

De niet gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille wordt veroorzaakt 

door de stijging van de marktwaarde in verhuurde staat van de vastgoedportefeuille. 

De ontwikkeling van marktwaarde laat een sterkere stijging zien dan was begroot. Dit 

is vooral veroorzaakt door de leegwaardestijging die van invloed is op de 

marktwaarde in verhuurde staat. 

 

Financiering en liquiditeit 

De kredietruimte op korte termijn bedraagt bij de ING-bank € 2,5 miljoen. 

De interne financiering ultimo 2018 bedraagt: 
 

x € 1.000 2018 2017 

Vastgoedbeleggingen en materiële vaste activa 579.793 529.431 

   

Af: schulden aan kredietinstellingen 221.035 231.837 

   

Interne financiering 358.758 297.594 
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De operationele kasstromen over 2018 zijn als volgt: 
 

 2018 2017 

Ontvangsten van huurders 34.230 33.402 

Overige ontvangsten 925 156 

Renteontvangsten 0 0 

Saldo ingaande kasstromen 35.155 33.558 

   

Personeelsuitgaven 2.647 2.700 

Onderhoudsuitgaven 5.225 4.695 

Overige bedrijfsuitgaven 6.286 4.540 

Rente-uitgaven 8.689 9.592 

Sectorspecifieke heffingen 334 23 

Verhuurderheffing 3.309 2.904 

Leefbaarheid 20 34 

Saldo uitgaande kasstromen 26.510 24.488 

   

Saldo kasstromen uit operationele kasstromen 8.645 9.070 

   

Netto-kasstroom per gewogen VHE (x € 1) 1.799 1.888 

   

ICR (rentedekkingsgraad) op jaarbasis 2,0 1,9 

Netto-kasstromen in % van de huuropbrengsten 25% 27% 

 

 

Vermogenspositie 

De balanspositie per 31 december 2018 op basis van beleidswaarde is als volgt: 

 
Balans per 31 december 2018 (x € 1.000) 

Activa 31-12-

2018 

31-12-

2017 

Passiva 31-12-

2018 

31-12-

2017 

Immateriële vaste activa 570 727 Eigen vermogen 106.375 93.389 

      

Vastgoedbeleggingen      

DAEB-vastgoed in exploitatie 334.407 325.084    

Niet-DAEB-vastgoed in 

exploitatie 

 

4.078 

 

5.003 

Voorzieningen 10.295 5.568 

Onroerende zaken verkocht 

onder voorwaarden 

 

1.599 

 

1.728 

   

Vastgoed in ontwikkeling voor 

eigen exploitatie 

 

40 

 

930 

   

   Langlopende schulden 207.356 215.576 

Materiële vaste activa 1.659 1.991    

   Kortlopende schulden 25.163 30.121 

Financiële vaste activa  2.933 4.880    

      

Totaal vaste activa 345.264 340.343    

      

Totaal vlottende activa 3.925 4.311    

      

Balanstotaal 349.189 344.654 Balanstotaal 349.189 344.654 
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Het eigen vermogen op basis van beleidswaarde bedraagt 31 december 2018 € 106,4 miljoen  

(ultimo 2017: € 93.4 miljoen). Dit staat gelijk aan een solvabiliteit van 31% (ultimo 2017: 27%). 

De voorlopige grens die het WSW en de Aw als minimumnorm voor de solvabiliteit op basis van 

beleidswaarde hanteert is 20%. OFW voldoet aan deze norm.  

 

De rendementen op basis van de marktwaarde en beleidswaarde zijn als volgt: 

 

x € 1.000 2018 2017 

Marktwaarde in verhuurde staat 576.495 524.782 

Beleidswaarde 338.463 330.087 

   

Resultaat 2018 56.323 30.613 

Waardeveranderingen 49.456 21.956 

Resultaat 2018, exclusief waardeverandering 6.867 8.657 

   

Rendement op basis van marktwaarde    

Direct rendement 1,3% 1,8% 

Indirect rendement 9,4% 4,4% 

Totaal rendement 10,7% 6,2% 

   

Rendement op basis van beleidswaarde *)   

Direct rendement 2,1% - 

Indirect rendement 15,0% - 

Totaal rendement  17,1% - 

*) Door het ontbreken van de beleidswaarde per 31-12-2016 zijn geen rendementen op basis van de 

beleidswaarde over 2017 te berekenen. 

 

Ontwikkeling financiële positie 

De ontwikkeling van de financiële positie voor de komende jaren is als volgt geprognosticeerd. 

 

x € 1.000 2019 2020 2021 2022 2023 

Operationele kasstromen 7.862 8.042 7.273 7.129 7.281 

      

Verkoopontvangsten -4.760 -4.855 -4.952 -5.051 -5.152 

Investeringen 6.885 15.431 11.649 13.892 12.558 

(Des-)investeringskasstromen 2.125 10.576 6.697 8.841 7.406 

      

Financieringskasstromen (aflossingen) 17.895 26.334 15.747 5.476 5.950 

      

Totaal financieringsbehoefte 12.158 28.868 15.171 7.188 6.075 

  

 

x € 1.000 2024 2025 2026 2027 2028 

Operationele kasstromen 9.760 10.431 10.460 10.684 10.133 

      

Verkoopontvangsten -5.255 -5.360 -5.468 -5.577 -5.689 

Investeringen 10.938 14.774 15.568 16.497 5.374 

(Des-)investeringskasstromen 5.683 9.414 10.100 10.920 -315 

      

Financieringskasstromen (aflossingen) 11.989 14.529 8.572 6.116 7.163 

      

Totaal financieringsbehoefte 7.912 13.512 8.212 6.352 -3.285 
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De uitgangspunten in de meerjarenprognose voor de eerste vijf jaar komen overeen met de door 

de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 

voorgeschreven parameters (volgens update economische parameters dPi van 23 juli 2018). Voor 

het zesde tot en met het tiende jaar zijn de parameters van het vijfde prognosejaar, met 

uitzondering van de renteverwachting, voortgezet. Voor de renteverwachting van 2024 t/m 2028 

is uitgegaan van de lange termijnverwachting van 5% (4,25% rente op 10-jaars staatsobligatie met 

een opslag van 0,75% voor geborgd geld). 

 

De uitgangspunten, die in de prognose zijn gehanteerd, zijn als volgt: 

 

- Jaarlijkse huurstijging (inclusief harmonisatie) 

Jaar Huurstijging 

2019 1,5% 

2019 2,0% 

2020 e.v. 2,0% 

 

- Inflatie 

Jaar Inflatie 

2019 2,3% 

2020 2,2% 

2021 2,1% 

2022 e.v. 2,0% 

 

- Loonstijging 

Jaar Loonstijging 

2019 3,1% 

2020 2,8% 

2021 2,6% 

2022 e.v.  2,5% 

 

- Bouwkostenstijging 

Jaar Bouwkostenstijging 

2019 4.2% 

2020 2,8% 

2021 2,6% 

2022 e.v.  2,5% 

 

- Rente nieuwe financieringen/herfinancieringen 

Jaar Rentepercentage 

2019 2,4% 

2020 3,1% 

2021 3,8% 

2022 3,9% 

2023 3,9% 

2024 e.v.  5,0% 

 

- Ontwikkeling leegwaardestijging (provincie Flevoland) 

Jaar Stijgingspercentage 

2018 8,8% 

2019 5,4% 

2020 e.v. 2,0% 
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- Autonome waardeontwikkeling marktwaarde en beleidswaarde 

Naast de leidraad economische parameters heeft de Aw en het WSW op 7 augustus 

2018 de notitie ’Forecast en prognose marktwaarde en beleidswaarde’ uitgebracht. 

Voor het prognosticeren van de marktwaarde en de beleidswaarde in de 

prognosejaren wordt een benadering verwacht op basis van de procentuele 

waardeontwikkeling ten opzichte van de forecast van 2018.  

De bepaling van de autonome waardeontwikkeling geschiedt op basis van de 

volgende stijgingsfactoren: 

 

 Markwaarde in verhuurde staat: inflatie 

 Beleidswaarde: inflatie min 1% 

 

- Investeringen 

De geplande investeringen zijn opgenomen conform het door OFW opgestelde 

Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw voor de periode tot en met 2028. 

 

- Verkoopresultaten 

Het aantal te verkopen woningen bestaand bezit is voor de jaren 2019 t/m 2028 

begroot op 35 woningen per jaar. 

 

- Verhuurderheffing 

In de meerjarenprognose 2019 t/m 2028 is rekening gehouden met de 

verhuurderheffing voor zelfstandige woningen met een huurprijs tot maximale 

huurprijs voor sociale woningen (2018:€ 710,68).  

 

- Heffing saneringssteun 

Voor de jaren 2019 t/m 2023 is rekening gehouden met een heffing voor 

saneringssteun van 1% van de huuropbrengsten. 

 

- Resultaat deelnemingen  

Het resultaat deelnemingen is op nihil gesteld. Naar verwachting zullen de 

opbrengsten en kosten van de deelnemingen gering zijn. 

 

Treasury 

De volgende treasury-activiteiten hebben plaatsgevonden: 

- Er is uitvoering gegeven aan het treasuryjaarplan 2018.  

- Het cashmanagement geschiedde op basis van een wekelijks overzicht van de 

liquiditeitsontwikkeling op korte termijn. 

- We hebben een treasuryjaarplan en de daarbij behorende liquiditeitsplanning opgesteld voor 

2018. 

- We hebben gedurende het jaar advies ingewonnen bij een onafhankelijk en specialistisch 

treasuryadviesbureau (Thésor). De treasurycommissie heeft drie keer overleg gevoerd. Aan 

dit overleg nemen de directeur bestuurder, Thésor, de manager bedrijfsvoering en de 

medewerker planning & control deel.  

 

In de jaarrekening is in paragraaf 12 ‘Financiële instrumenten’ een nadere toelichting gegeven op 

het krediet-, liquiditeits-, het renterisico en de rentederivaten van OFW. 

 

Bedrijfslasten 

Volgens de Aedes benchmark bedragen de geharmoniseerde beïnvloedbare netto-bedrijfslasten 

(GBNB) van OFW over 2017 € 604 per verhuureenheid. Het gemiddelde van de corporatiesector 
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komt volgens de Aedes-benchmark uit op € 764 per verhuureenheid. Dit betekent dat de GBNB 

van OFW circa 21% onder het landelijk gemiddelde van 2017 lagen. 

Op basis van de berekeningswijze van de Aedes-benchmark komen de GBNB voor het verslagjaar 

2018 uit op circa € 551 per verhuureenheid.  

 

Risicomanagement 

Risicohouding 

OFW staat een risico-neutrale houding voor. Dit houdt in dat we weloverwogen omgaan met de 

besluitvorming, maatregelen in lijn brengen met kansen en bedreigingen (in proportie). Dit past 

in onze optiek bij een maatschappelijke onderneming, zoals OFW is. Overigens is het zo dat er 

altijd risico’s zijn die buiten het blikveld vallen. Onverwachte (veelal externe) ontwikkelingen en 

gebeurtenissen kunnen risico’s met zich meebrengen die vooraf niet voorzienbaar zijn. Wij zijn 

van mening dat het vroegtijdig signaleren van de ontwikkelingen en het snel kunnen schakelen 

en erop inspelen er voor zorgt dat risico’s meer beheersbaar worden.  

Risicobewustzijn is onderdeel van de zachte kant van risicomanagement. Open communicatie en 

onderling vertrouwen zijn elementen die hierbij een belangrijke rol spelen. OFW wil ook intern 

transparant zijn. Dit voorkomt dat bij een medewerker bekende risico’s ‘onder de pet’ worden 

gehouden. 

 

Systeem van risicomanagement 

De belangrijkste onderdelen van het systeem van risicomanagement zijn: 

- OFW heeft een auditcommissie, waarin verschillende aspecten van de risicobeheersing 

aan de orde komen. Jaarlijks vindt er een pre-auditmeeting plaats waar het auditplan met 

de accountant wordt besproken. 

- Vanaf 1 januari 2017 is een business-controller bij OFW aangesteld. Per 1 november 2018 

is dit voor drie dagen per week. Het beoordelen van het risicomanagement en belangrijke 

bestuursbesluiten is onder andere onderdeel van de functie van de controller. De 

controller neemt deel aan de vergaderingen van de auditcommissie en de pre-

auditmeeting met de accountant. De business-controller heeft een IC-plan opgesteld en 

voert audits op de processen uit. 

- In de treasurycommissie worden onder andere de ontwikkelingen op het gebied van de 

geld- en kapitaalmarkt, regelgeving van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de invulling van de financieringsbehoefte 

door OFW besproken. Jaarlijks wordt een treasuryjaarplan met een liquiditeitsprognose 

opgesteld. Deze liquiditeitsprognose wordt periodiek bijgesteld. In het kader van het 

cashmanagement wordt wekelijks een opstelling van de liquiditeitsontwikkeling op korte 

termijn gemaakt. In het treasuryjaarplan worden de belangrijkste risico’s met betrekking 

tot de renterisico’s en financierbaarheid geïdentificeerd en geanalyseerd.  

- In het kader van de Woningwet is het reglement financieel beleid en beheer opgesteld. In 

dit reglement zijn onder andere een aantal procedures omtrent risicomanagement 

vastgelegd. 

- In investeringsbesluiten wordt een risicoparagraaf met de belangrijkste risico’s en 

beheersmaatregelen opgenomen.  

- Het treasurystatuut, het toetsingskader voor investeringen zijn geactualiseerd en in lijn 

gebracht met de nieuwe Woningwet. 

- In de kwartaalrapportages zijn de ontwikkelingen met betrekking tot de belangrijkste 

risico’s en de beheersmaatregelen gerapporteerd. 

- In het eerste kwartaal van 2019 is in het kader van risicomanagement de risicoanalyse 

geactualiseerd. Per risico is als volgt de risico-score bepaald: 

Kans * (1/3 * impact imago + 1/3 * effect balans + 1/3 * effect kasstromen) = risicoscore. 
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Aan de hand van financiële impact van vier belangrijkste risico’s en de 

meerjarenprognose is berekend welke risicobuffer er additioneel ten opzichte van de vier 

financial risks noodzakelijk is.  

 

De interne normen op basis van deze risicoanalyse zijn als volgt: 

 

 Interne norm OFW Norm WSW 

ICR >1,7 >1,4 

LTV *) <65% <75% 

Solvabiliteit *) >28% >20% 

Dekkingsratio <63% <70% 

*) voorlopige normen op basis van beleidswaarde 

- In het kader van de meerjarenprognose 2019 t/m 2028 zijn een viertal alternatieve 

scenario’s in beeld gebracht. 

 

Ontwikkelingen risico’s in verslagjaar 

Uit de risicoanalyse van begin 2019 komen de volgende belangrijkste risico’s (schaal 1 tot 5 per 

categorie) naar voren. 

 

- Vastgoedrisico’s; vastgoed-investeringen 

De inschatting van het risico op dit risico-onderdeel is als volgt: 

 

 Kans Impact 

imago 

Impact financieel Risicoscore 

   Effect 

balans 

Effect 

kasstromen 

 

Vastgoed-investeringen 5 2 5 5 20,00 

 

De afgelopen twee jaar laten een sterke stijging zien van de bouwkosten. Dit heeft invloed op de 

investeringen in nieuwbouw, modernisering en verduurzaming van het woningbezit. In de 

periode van de recessie in de bouw zijn aannemers en fabrieken failliet gegaan, bouwvakkers 

ontslagen en is de productiecapaciteit in de bouw teruggebracht. Door de aantrekkende markt 

zijn er tekorten aan vakbekwaam personeel, materialen en grondstoffen. Door vergrijzing in de 

bouw, sluiting van opleidingen is er wel uitstroom, maar vrijwel geen instroom van nieuw 

personeel geweest. Gevolg hiervan zijn sterke prijsstijgingen in de hele bouwketen, zoals voor 

grondstoffen, toeleveranciers, onderaannemers en aannemers. Naast bouwkostenstijging heeft 

dit ook vertraging bij de realisatie van bouwprojecten tot gevolg. Men heeft bijvoorbeeld pas over 

een jaar tijd. 

Hierdoor nemen de risico’s weer toe. Door de toegenomen eisen voor energieprestatie van 

nieuwbouwwoningen nemen de bouwkosten nog meer toe.  

Overigens zijn nieuwbouwlocaties in Nederland, maar ook in de gemeente Dronten schaars. 

Doordat de opbrengsten (huurprijzen en eventuele vergoeding voor duurzame energie) maar 

beperkt toenemen staan de rendementen op investeringen sterk onder druk. Het risico bestaat 

dat de geplande investeringen niet conform planning/begroting kunnen worden gerealiseerd.  

 

Risicostrategie: Accepteren. 

Beheersmaatregelen: Scenarioanalyse.  
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- Maatschappelijke risico’s; politiek en regelgeving 

De inschatting van het risico op dit risico-onderdeel is als volgt: 

 

 

 Kans Impact 

imago 

Impact financieel Risicoscore 

   Effect 

balans 

Effect 

kasstromen 

 

Politiek/wet- en regelgeving 4 3 5 5 17,33 

 

De woningwet raakt steeds meer ingebed. Door de invoering van de renteaftrekbeperking in de 

vennootschapsbelasting (ATAD) en het verder oplopen van de verhuurderheffing als gevolg van 

de forse stijging van de WOZ-waarde van het woningbezit, worden de operationele kasstromen 

negatief beïnvloed. Dit wordt zeker niet gecompenseerd door de kortingen op de 

verhuurderheffing bij nieuwbouw en duurzaamheidsinvesteringen.  

Bovendien heeft de BTW-verhoging van 6 naar 9% een kostenverhogend effect. De kosten van 

schilderwerk nemen als gevolg hiervan met circa 3% toe. 

Welke maatregelen de landelijke overheid gaat nemen om de energietransitie mogelijk te maken 

en welke gevolgen dit heeft voor woningcorporaties is op dit moment moeilijk te voorspellen.  

De landelijk politiek blijft moeilijk voorspelbaar. De lobby van brancheorganisatie Aedes is 

beperkt. Om genoemde redenen blijft de risico-inschatting hoog.  

 

Risicostrategie: Beheersen. 

Beheersmaatregelen:  

- De ontwikkelingen binnen de landelijke politiek nauwgezet volgen. 

- Snel anticiperen op de wijzigingen in de wetgeving. Strategische keuzes tegen het licht houden 

en rekening houden met de veranderende omstandigheden, zonder de volkshuisvestelijke 

doelstellingen uit het oog te verliezen. 

 

- Marktrisico; economische ontwikkeling/inflatie 

De inschatting van het risico op dit risico-onderdeel is als volgt: 

 

 Kans Impact 

imago 

Impact financieel Risicoscore 

   Effect 

balans 

Effect 

kasstromen 

 

Economische 

ontwikkeling/inflatie 

5 1 4 5 16,67 

 

Het afgelopen jaar is de Nederlandse en de Europese inflatie enigszins opgelopen. Door de 

verhoging van het lage BTW-tarief van 6 naar 9%, oplopende energiekosten en energiebelasting 

zal de inflatie in 2019 naar verwachting verder toenemen. De inflatie in 2019 zal ook beïnvloed 

worden door (CAO-)loonstijgingen. De ontwikkeling van de inflatie heeft invloed op de 

kostenontwikkeling (beheer-, personeels- en onderhoudskosten) van OFW.  

Er is sprake van hoogconjunctuur. In hoeverre de economische groei zich verder doorzet is ook 

afhankelijk van mondiale ontwikkelingen, zoals de dreigende handelsoorlog tussen de Verenigde 

Staten en China en de wijze waarop de Brexit zal worden gerealiseerd.  

 

Risicostrategie: Accepteren. 

Beheersmaatregelen: Scenarioanalyse.  
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- Marktrisico; ZOG/BOG/MOG 

De inschatting van het risico op dit risico-onderdeel is als volgt: 

 

 Kans Impact 

imago 

Impact financieel Risicoscore 

   Effect 

balans 

Effect 

kasstromen 

 

ZOG/BOG/MOG 4 1 4 5 13,33 

 

Het zorgvastgoed (ZOG) is relatief omvangrijk en vertegenwoordigt een substantieel onderdeel 

van de huuropbrengsten. Meerdere zorgpartijen huren van OFW. Door de veranderende 

wetgeving (scheiden wonen en zorg) en veranderende subsidieregelingen is er vanuit de 

zorgpartijen een toenemende behoefte om huurcontracten te flexibiliseren of te beëindigen.  

Door de omvang van de huurinkomsten en de veranderende wetgeving vormt dit een inherent 

risico.  

Het maatschappelijk vastgoed (MOG) bestaat voornamelijk uit het Educatief centrum te 

Biddinghuizen en de school in Dronten-West. Hiervoor zijn 40-jarige huurcontracten met de 

gemeente afgesloten. Alleen bij vertrek van de Kinderopvang (inclusief Peuterspeelzaalwerk) 

en/of de Bibliotheek uit het MFG zou er leegstand en huurderving kunnen ontstaan. Dit zijn 

echter huurcontracten van zeer beperkte omvang. 

Het financiële risico bestaat vooral uit de financiële gevolgen van leegstand of de 

verbouwingskosten om leegstand te voorkomen.  

 

Risicostrategie: Beheersen 

Beheersmaatregelen: Relatiebeheer met huurders van ZOG/BOG/MOG   

 

- Verslaggevingsrisico’s 

Onroerende zaken in exploitatie worden op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet na de 

eerste verwerking gewaardeerd tegen actuele waarde. Op grond van artikel 31 van het Besluit 

Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting vindt de waardering plaats tegen de marktwaarde, die 

overeenkomstig artikel 14 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 

plaatsvindt conform de methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling Toegelaten 

Instellingen Volkshuisvesting 2015 (‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’). 

Stichting Oost Flevoland Woondiensten hanteert de basisversie van het Handboek modelmatig 

waarderen marktwaarde voor woongelegenheden en garages. In de basisversie wordt de 

waardering van het vastgoed bepaald op portefeuilleniveau. De daaraan gerelateerde 

herwaarderingsreserve wordt modelmatig op complexniveau bepaald, waardoor een 

onnauwkeurigheid kan bestaan in de allocatie binnen het eigen vermogen tussen de 

herwaarderingsreserve en de overige reserves. 

Bij deze waardering van het vastgoed is geen taxateur betrokken. Als gevolg hiervan bestaat het 

risico dat de modelmatig bepaalde actuele waarde van het vastgoed in een bepaalde 

bandbreedte (+/- 10%) kan afwijken van de actuele waarde die met betrokkenheid van een 

taxateur (i.e. full-versie van het Handboek waarbij vrijheidsgraden van toepassing zijn) tot stand 

zou zijn gekomen. 
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8 Verklaring bestuur 
 

Ik onderschrijf het belang van een goed ondernemingsbestuur. Onderdeel daarvan is het 

afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid. Ik verklaar dat de middelen uitsluitend 

besteed zijn in het belang van de volkshuisvesting. Ik heb de jaarstukken over 2018 opgesteld en 

deze ter vaststelling 8 mei 2019 voorgelegd aan de raad van commissarissen. 

 

Ir. G.N. Sweringa, directeur-bestuurder 

Oost Flevoland Woondiensten, partner in wonen 
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9 Jaarverslag raad van commissarissen 
 
9.1 Inleiding  

De raad van commissarissen (RvC) van Oost Flevoland Woondiensten (OFW) heeft als taak om 

toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken 

binnen OFW. Daarnaast vervult de RvC de werkgeversrol ten aanzien van de directeur-bestuurder 

en staat de RvC de directeur-bestuurder met raad ter zijde (klankbordfunctie). U leest op de 

website van OFW meer over het kader waarin de RvC opereert in ‘Onze visie op besturen en 

toezichthouden bij OFW’. In dit jaarverslag verantwoordt de RvC zich over de uitvoering van zijn 

taken in 2018. 

 

9.2 Vergaderingen en overige bijeenkomsten 

Frequentie en aanwezigheid vergaderingen 

De RvC heeft vier keer vergaderd. Alle commissarissen en de directeur-bestuurder waren bij de 

vergaderingen aanwezig. De manager Bedrijfsvoering was bij drie van de vier vergaderingen 

aanwezig. De business controller was aanwezig bij het gedeelte van de vergadering waarin het 

jaarplan voor 2019 en de meerjarenprognose is behandeld. De accountant was aanwezig bij de 

vergadering waarin de jaarstukken zijn behandeld. 

Voor iedere reguliere RvC-vergadering heeft de RvC een besloten overleg gevoerd. De voorzitter 

en vicevoorzitter hebben voor elke vergadering een voorbereidingsoverleg met de directeur-

bestuurder en bestuurssecretaris gehad.  

 

Huurders Belangen Vereniging (HBV) en Bewonersavonden OFW 

- Een delegatie van de RvC heeft in maart de Bewonersavond van OFW bezocht, deze stond in 

het teken van het nieuwe Ondernemingsplan van OFW. 

- Een delegatie van de RvC is in juli aanwezig geweest bij het afscheid van de voorzitter van de 

Huurders Belangenvereniging (HBV), de heer Corjanus en hebben hem bedankt voor zijn 

langjarige inzet. 

- Een delegatie van de RvC is in oktober mee geweest met ‘Tour de Dronten’ een bustour en 

lunch voor huurders, georganiseerd door de HBV en OFW. 

- Er heeft in oktober een ontmoeting met de HBV plaatsgevonden. Dit stond in het teken van 

een (nadere) kennismaking. Er is stilgestaan bij de werkzaamheden van HBV en RvC en het 

wervingstraject voor een nieuwe commissaris op voordracht van de HBV.  

- Diverse commissarissen hebben gedurende het jaar periodiek contact met de HBV, 

bijvoorbeeld door het bijwonen van een ledenvergadering van de HBV. 

- De RvC heeft met belangstelling kennis genomen van het jaarverslag van de HBV.  

 

Gemeenteraad 

In april vond bij OFW een bijeenkomst met de gemeenteraad plaats. Dit stond in het teken van 

kennismaking en de gemeenteraad informeren over het nieuwe Ondernemingsplan en de 

financiële positie van OFW. De RvC was hier ook bij aanwezig.  

 

Bijeenkomsten met OR, MT, medewerkers 

- In maart heeft een ontmoeting met de OR en directeur-bestuurder plaatsgevonden. Er is 

onder andere gesproken over het medewerkersbetrokkenheidsonderzoek en de invoering 

van het nieuwe primaire systeem. 

- In oktober was er een overleg met de OR. Deze ontmoeting stond in het teken van o.a. het 

traject rond functieomschrijvingen en –waardering en de ontwikkelingen in het KCC.  

- In maart is een bijeenkomst geweest met MT, controller en directeur-bestuurder. Het thema 

was: ‘Verantwoord Investeren’. 

https://www.ofw.nl/fileadmin/user_upload/5_Over_OFW/1_Over_ons/2_Governance/20_Visie_op_besturen_en_toezichthouden_bij_OFW_-_def_15_mrt_2017.pdf
https://www.ofw.nl/fileadmin/user_upload/5_Over_OFW/1_Over_ons/2_Governance/20_Visie_op_besturen_en_toezichthouden_bij_OFW_-_def_15_mrt_2017.pdf
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- De RvC is in december aanwezig geweest bij de (informele) Kerstbijeenkomst voor 

medewerkers. 

 

Zomerborrel met belanghouders 

In juli is de RvC aanwezig geweest bij de zomerborrel van OFW met belanghouders. Dit stond in 

het teken van elkaar ontmoeten en het nieuwe Ondernemingsplan van OFW. 

 

Flevolandse corporaties 

In april vond een bijeenkomst plaats met de bestuurders en commissarissen van de Flevolandse 

corporaties. O.a. kwamen aan de orde: 1) de actualiteiten in de branche, 2) Wat zijn de 

mogelijkheden rond CO2-neutraal en 3) Verwarde personen: wat betekent de extramuralisering 

en de ‘stapeling van doelgroepen’ voor de praktijk van woningcorporaties?  

 

9.3 Omvang, samenstelling en onafhankelijkheid 

De RvC heeft vijf leden (3 mannen, 2 vrouwen), allen onafhankelijk in de zin van de Woningwet en 

Governancecode. De RvC heeft een auditcommissie en een selectie- en remuneratiecommissie. 

In de bijlage bij dit jaarverslag zijn de personalia en het rooster van aan- en aftreden opgenomen.  

 

9.4 Besluiten en gespreksonderwerpen 

Bestuursbesluiten onderworpen aan goedkeuring RvC 

Intentieovereenkomst 30 appartementen / Kulturhus Swifterbant – locatie Kombuis  

Verkoop 19 garages Aakstraat en Klipperstraat 

Financieringsstrategie 

Groot onderhoud Groenlandstraat e.o. te Dronten  

Ondernemingsplan - definitieve vaststelling 

‘Het bod’ – overzicht voorgenomen activiteiten 2019 t.b.v. gemeente Dronten 

Aankoop WKO-installatie complex De Tas Biddinghuizen 

Jaarverslag en jaarrekening 2017 

Wijziging statuten stichting OFW in het kader van de Veegwet Wonen 

Initiatieffase appartementen magic mix Stationslocatie Dronten 

Nieuwbouw huurappartementen Lijzijde Dronten 

Voorlopige vaststelling Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw 2019-2024 

Meerjarenprognose 2019-2028 

 Jaarplan / Begroting 2019 

Treasury jaarplan en –maatregelen 2019 

Investeringsstatuut (geactualiseerd) 

 

 

 Besproken onderwerpen (naast de hiervoor genoemde besluiten) 

Overige besluiten RvC 

Bezoldiging RvC per 1 januari 2018 

Afbouw bezoldiging directeur-bestuurder per 1 januari 2018 conform WNT 

Jaarplan RvC 2018 

Bekrachtiging benoeming M.J.A. Visser tot voorzitter RvC per 1 januari 2019 

Geactualiseerd reglement RvC  

Vaststellen profielschets werving commissaris per 1 januari 2019 

Wijziging algemene profielschets RvC 

De heer A.J. Kerkvliet vicevoorzitter RvC per 1 januari 2019 

Voorgenomen benoeming commissaris J.G. Tabak per 1 jan 2019 
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Prestatieafspraken met gemeente en Huurders Belangen Vereniging 

Bouwkundige projecten 

Overleg met belanghebbenden 

KWH meting en Aedes Benchmark 

Risicomanagement: notitie Risicoanalyse + advies controller 

Vastgoedsturing (marktwaarde, beleidswaarde) 

Managementletter, controleverslag, assurance rapporten, controleverklaring 

Jaarlijkse evaluatie functioneren accountant 

Invulling wettelijk verplichte controlfunctie 

Oordeelsbrief en Toezichtsbrief Aw 

Beoordeling financiële positie door WSW 

Corporatie in perspectief 

Extra belastingen voor corporaties door Europese richtlijn ATAD 

Kwartaalrapportages (o.a. financiële resultaten, risicobeheersing, stand van zaken 

prestatieafspraken / begrotingsacties, ontwikkeling kerncijfers) 

Stand van zaken aanbevelingen visitatierapport 

Implementatie Woningwet / Governancecode 

Implementatie nieuwe primair systeem 

Regeling omgaan met melden vermoeden misstand / integriteitsschending OFW 

Organisatieontwikkelingen 

Jaarlijks evaluatiegesprek met directeur-bestuurder 

Rooster van aan- en aftreden RvC 

Introductieprogramma nieuwe Commissarissen 

Permanente educatie RvC en directeur-bestuurder 

Zelfevaluatie RvC 

 

9.5 Toezicht op verbindingen 

De RvC heeft (getrapt) toezicht gehouden op de verbindingen die stichting OFW heeft. Met het 

jaarverslag en de jaarrekening is over de verbindingen verantwoording afgelegd door de 

directeur-bestuurder aan de RvC.  

 
9.6 Geschillenadviescommissie 

De directeur-bestuurder heeft aan de RvC gemeld dat er in het afgelopen jaar geen geschil aan 

de Geschillenadviescommissie is voorgelegd. 

 
9.7 Implementatie Woningwet en Governancecode 

Het afgelopen jaar is aan de resterende punten van de implementatie van de Woningwet (en 

Veegwet) en Governancecode gewerkt: 

- De statuten van stichting Oost Flevoland Woondiensten zijn in lijn met de Veegwet gebracht. 

- Er is een ‘Regeling omgaan met melden vermoeden misstand / integriteitsschending bij OFW’ 

opgesteld. De bestaande integriteitscode wordt nog geactualiseerd. 

- De berekening overcompensatie is gemaakt (er is geen sprake van overcompensatie). 

 
9.8 Risicomanagement 

Er is onder meer op de volgende wijze aandacht aan risicomanagement besteed: 

- De notitie risicoanalyse van OFW is tezamen met een advies van de controller besproken. 

https://www.ofw.nl/fileadmin/user_upload/5_Over_OFW/7_Publicaties/8_Organisatie/Organisatiestructuur___2_BV_s.pdf
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- In de kwartaalrapportage zijn de belangrijkste risico’s (die geïdentificeerd zijn in de 

risicoanalyse) opgenomen en gedurende het jaar gevolgd.  

- Er is een Treasuryjaarplan en er zijn treasurymaatregelen opgesteld.  

- Het Investeringsstatuut is geactualiseerd. 

- Er is een Financieringsstrategie opgesteld. 

- Er heeft een themabijeenkomst met MT, directeur-bestuurder, controller plaatsgevonden 

met als onderwerp: Vastgoedsturing. 

- De managementletter en het controleverslag zijn besproken. Bij de bespreking van het 

controleverslag was de accountant aanwezig. 

- De auditcommissie heeft met de accountant het auditplan besproken. 

- De controller heeft advies uitgebracht bij bestuursbesluiten. 

 

9.9 Integriteit 

- Er is een ‘Regeling omgaan met melden vermoeden misstand / integriteitsschending bij OFW’ 

opgesteld. De bestaande integriteitscode wordt nog geactualiseerd. 

- De Woningwet, Governancecode en statuten bevatten bepalingen betreffende het vermijden 

van (de schijn van) belangenverstrengeling tussen de woningcorporatie en RvC/directeur-

bestuurder. Er hebben geen transacties plaatsgevonden en de commissarissen en directeur-

bestuurder hadden geen (neven)functies, waarbij er sprake was van belangenverstrengeling.  

- OFW heeft sinds 2016 een externe vertrouwenspersoon ‘Ongewenste omgangsvormen & 

integriteit’. Uit zijn jaarverslag blijkt dat er geen meldingen gedaan zijn. 

 

9.10 Auditcommissie 

De auditcommissie ondersteunt de RvC in de toezichtstaak en richt zich daarbij onder andere op 

het bewaken van de kwaliteit en totstandkoming van de financiële informatievoorziening van de 

corporatie. Ook richt de commissie zich op de wijze waarop de interne (risico)beheersing is 

vormgegeven, mede in relatie tot de interne controle en de externe accountantscontrole. 

De commissie heeft vier keer vergaderd. Bij iedere vergadering zijn de directeur-bestuurder, 

manager Bedrijfsvoering en de controller aanwezig geweest. Bij twee vergaderingen tevens de 

accountant. Eenmaal heeft de commissie buiten de aanwezigheid van de directeur-bestuurder en 

manager Bedrijfsvoering overleg gevoerd met de accountant en controller (pre audit meeting).  

De belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen: Jaarverslag/jaarrekening, 

toepassing van marktwaarde / beleidswaarde, controleverslag, assurance rapporten, 

management letter, auditplan accountant, samenwerking met accountant, evaluatie van de 

werkzaamheden van de accountant, opdracht aan de accountant, corporatie in perspectief, 

beoordeling Aw en WSW, indicatieve bestedingsruimte, inrichting controlfunctie, IC-plan 

controller, werving controller, risicomanagement, treasuryjaarplan, financieringsstrategie, 

investeringsstatuut, jaarplan/begroting, meerjarenprognose, inrichting kwartaalrapportage, 

ATAD. 

De auditcommissie heeft mondeling en schriftelijk gerapporteerd aan de RvC. 

 
9.11 Accountant 

Deloitte is door de RvC in 2015 voor een periode van vier jaar benoemd (controle verslagjaren 

2015 t/m 2018). In 2019 vindt, conform de Governancecode, een grondige evaluatie plaats. 

De samenwerking met en functioneren van de accountant tijdens de controle over verslagjaar 

2017 zijn geëvalueerd door de auditcommissie, directeur-bestuurder en manager Bedrijfsvoering 

De evaluatie is besproken in de RvC-vergadering en met de accountant. De samenstelling van het 

controleteam is het afgelopen jaar gelijk gebleven. De samenwerking met en het functioneren 

van de accountant is over het algemeen goed. 

Gedurende de controle van het afgelopen jaar is er uitgebreid stilgestaan bij de marktwaarde in 

verhuurde staat. Deze controle is dit jaar door het controleteam zelf uitgevoerd. Dit verliep 

daardoor efficiënter en met minder kosten dan vorig jaar toen hiervoor de vastgoedspecialisten 
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van Deloitte ingeschakeld waren. Wel waren aanvullende analyses nodig om na te gaan waarom 

de markthuur in het door-exploiteerscenario fors toenam. Dit was het gevolg van de ten opzichte 

van 2016 aangepaste berekeningswijze in het basisscenario voor het COROP-gebied (Flevoland) 

waar OFW in valt. Deze aangepaste berekeningswijze heeft vooral te maken met de 

ontwikkelingen op de woningmarkt in Almere. 

Het uitgangspunt is dat andere opdrachten, zoals adviesopdrachten, niet aan de controlerend 

accountant worden verstrekt. In 2018 zijn geen andere opdrachten verstrekt.  

In 2018 heeft EY advies gegeven over de aangifte van de vennootschapsbelasting. 

Eind 2018 is gebleken dat OFW geen OOB-status heeft (de ondergrens is 5.000 woningen).  

 
9.12 Selectie- en remuneratiecommissie 

Deze commissie vervult de werkgeversrol ten aanzien van het bestuur en adviseert de RvC 

omtrent de werving, selectie, (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van de directeur-

bestuurder en de commissarissen. De vicevoorzitter van de RvC is voorzitter van deze commissie. 

De voorzitter van de RvC is lid.  

De belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen: de voorgenomen uitdiensttreding 

van de directeur-bestuurder per 1 april 2020, de werving- en selectie van een nieuwe 

commissaris per 1 januari 2019, het actualiseren van de algemene profielschets van de RvC, 

afbouw bezoldiging directeur-bestuurder (WNT-norm), jaarplanafspraken tussen RvC en 

directeur-bestuurder, de bezoldiging van de RvC, het introductieprogramma voor nieuwe 

commissarissen, het voorkomen van (schijn van) belangenverstrengeling, en de wijze waarop het 

toezicht wordt geregeld in geval van ontstentenis en belet van de gehele RvC.  

De commissie heeft mondeling en schriftelijk gerapporteerd aan de RvC. 

 

9.13 Werving en selectie commissaris op voordracht HBV 

In 2018 heeft de werving en selectie van een nieuwe commissaris plaatsgevonden, als gevolg van 

het bereiken van de maximale zittingsduur van Laura Bouwmeester op 31 december 2018.  

Voor deze vacature mocht de Huurders Belangenvereniging een bindende voordracht doen. Voor 

de werving en selectie heeft de HBV bureau Roel&Jasper ingeschakeld om te ondersteunen. De 

selectiecommissie bestond uit twee bestuursleden van de HBV met als adviseurs commissaris 

Marjo Visser en de directeur-bestuurder. Ten behoeve van de werving van de nieuwe 

commissaris is het functieprofiel geactualiseerd, waarbij voor de werving is gekozen voor het 

toevoegen van die kwaliteiten (ervaring, achtergrond, competenties) die bijdroegen aan 

completering van het teamprofiel. De werving- en selectieprocedure heeft geleid tot benoeming 
van Janita Tabak per 1 januari 2019 als nieuw lid van de RvC. 

 

9.14 Werkgeversrol 

In 2018 is de voorgenomen uitdiensttreding van de directeur-bestuurder, Truus Sweringa, 

besproken. Op 7 januari 2019, tijdens de nieuwjaarslunch, heeft Truus Sweringa intern 

aangekondigd dat zij na een dienstverband van bijna 23 jaar op 1 april 2020 afscheid neemt van 

OFW. Zij gaat dan met pensioen. Vanzelfsprekend zullen we op een goede wijze afscheid van 

haar nemen.  

Gedurende 2019 vindt de werving en selectie van een nieuwe directeur-bestuurder plaats. 

Hiervoor is een selectiecommissie samengesteld van 4 personen, met - naast twee 

commissarissen - een lid van de Ondernemingsraad en een lid van het MT. Een searchbureau zal 

ondersteunen bij de werving en selectie. 

  

De RvC werkt met jaarplan-afspraken met de directeur-bestuurder. Deze bieden de RvC een 

kader om toezicht te houden op (de realisatie van) het beleid en het functioneren van de 

directeur-bestuurder. De jaarplan-afspraken betroffen de voor de RvC relevante acties uit het 

jaarplan 2018. Monitoring van en verantwoording over de realisatie van de jaarplan-afspraken 
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hebben onder meer plaatsgevonden aan de hand van de kwartaalrapportages aan de RvC en het 

evaluatiegesprek met de directeur-bestuurder. 

De selectie- en remuneratiecommissie heeft in december het jaarlijkse beoordelings-

/evaluatiegesprek met de directeur-bestuurder gevoerd.  

Het overgangsrecht uit de Wet Normering Topinkomens (WNT) is van toepassing. Dat betekent 

dat tot 1 januari 2018 de bestaande bezoldigingsafspraken met de directeur-bestuurder van 

kracht waren. Vanaf 1 januari 2018 wordt de bezoldiging in drie jaar teruggebracht tot het 

relevante WNT-maximum. In de jaarrekening is de verantwoordingsinformatie in het kader van 

de WNT opgenomen. 

De directeur-bestuurder heeft voldaan aan de vereisten van ‘Permanente educatie’ (in de jaren 

2016/2017/2018 tezamen moet de directeur-bestuurder minimaal 108 PE-punten behalen): 

 

Opleiding / cursus / bijeenkomst Jaar  Aanbieder 
PE-

punten 

Directiecolleges (2 bijeenkomsten) 2016 Avicenna 9 

Masterclass NVBW 'De bestuurder in het nieuwe krachtenveld van de 

Woningwet'  2016 GenP Governance 2 

Kennissessie Woningwet 2016 Finance Ideas 4 

Management Follow Up (3 bijeenkomsten) 2016 Consort 30 

Training nieuwe omstandigheden, andere governance 2016 Bureau073 6 

Aedes Verenigingscongres 2016 Aedes 3 

Totaal 2016     54 

Debatsessie over leiderschap en cultuur 2017 EY 2 

Masterclass NVBW 'Leefbaarheid onder druk door instroom van meer 

kwetsbare huishoudens' 2017 GenP Governance 2 

Management Follow Up (3 bijeenkomsten) 2017 Consort 30 

Masterclass Portefeuille- en assetmanagement door OTB/TU Delft 2017 OTB/TU Delft 4 

Vanenburg bestuurderscongres 'Corporatie van Waarde'  2017 Vanenburg 6 

Seminar 'Controller, Bestuur en Woningwet' 2017 SOM 6 

Filosofische denksessies (3 bijeenkomsten) 2017 Overdenkwerk.nl  15 

Totaal 2017     65 

Incompany training Verantwoord investeren 2018 Finance Ideas 3 

Actualiteitenseminar Flevolandse corporaties 2018 O.a. Aedes, Divosa 3 

Programma voor Commissarissen en Toezichthouders 2018 EESA Erasmus 0 

Aedes Verenigingscongres 2018 Aedes 3 

Bijeenkomst coalitie duurzaam & betaalbaar bouwen 2018 Aedes 4 

Dialoogsessie Aedes 2018 Aedes 2 

Management Follow Up (3 bijeenkomsten) 2018 Consort 26 

NVBW 14-2-2018 2018 Atrivé 2 

Module 'De Onderneming, Maatschappij en Corporate Governance' 2018 EESA Erasmus 12 

Module 'Finance' 2018 EESA Erasmus  12 

Totaal 2018    67 

Totaal 2016/2017/2018     186 

 
9.15 Zelfevaluatie 

In september hield de RvC de (jaarlijkse) zelfevaluatie. Deze is begeleid door mevrouw Tanis 

(Nationaal Register). De directeur-bestuurder is deels aanwezig geweest. Er is een verslag van 

gemaakt. Naast dat er is gesproken over het functioneren van de RvC en de samenwerking 

tussen RvC en directeur-bestuurder, is er in 2018 voor gekozen in te zoomen op de 
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samenwerking en de kracht en zwakte van de RvC als team. Dit is gedaan aan de hand van de 

Belbin-methode. Ook is het rooster van aan- en aftreden aan de orde geweest. Eerder was al 

besloten dat mevrouw M.J.A. Visser per 1 januari 2019 het voorzitterschap overneemt van 

mevrouw L.M. Bouwmeester. De heer A.J. Kerkvliet wordt vicevoorzitter.  

De afspraken volgend uit de zelfevaluatie zijn vastgelegd in het Jaarplan van de RvC. 

 

9.16 Permanente Educatie RvC 

De commissarissen hebben voldaan aan de vereisten van ‘Permanente educatie’ (PE). Voor 2018 

is het minimaal vereiste aantal PE-punten 5. Als een commissaris in een jaar meer PE-punten 

heeft behaald dan het minimum aantal dan kunnen maximaal 5 PE-punten meegenomen 

worden naar het volgende jaar.  

 

Naam Opleiding / cursus / bijeenkomst Jaar  Aanbieder 
PE-

punten 

Gerard 

Bakker 
Incompany training Verantwoord investeren 2018 Finance Ideas 3 

Actualiteitenseminar Flevolandse corporaties 2018 O.a. Aedes, Divosa 3 

Leergang 'De Nieuwe Commissaris' 2018 VTW 12 

        

Totaal 2018 (vereist: 5)     18 

Surplus 2018     5 

Laura 

Bouwmeester 
Surplus 2017     5 

Incompany training Verantwoord investeren 2018 Finance Ideas 3 

Actualiteitenseminar Flevolandse corporaties 2018 O.a. Aedes, Divosa 3 

        

Totaal 2018 (vereist: 5)     6 

Totaal 2018 + surplus 2017     11 

Surplus 2018     5 

Peter 
Surplus 2017     5 

Huijsmans 

  Incompany training Verantwoord investeren 2018 Finance Ideas 3 

  Actualiteitenseminar Flevolandse corporaties 2018 O.a. Aedes, Divosa 3 

  Seminar ‘Het Ongezegde in de Boardroom’  2018 VTW 2 

  Belastingen in de bedrijfsvoering van woningcorporaties 2018 SOM 6 

  Masterclass 'Dynamische oordeelsvorming' 2018 VTW + VTOI-NVTK 5 

  
Themabijeenkomst Toezicht op digitalisering en 

informatievoorziening  
2018 VTW 2 

          

  Totaal 2018 (vereist: 5)     21 

  Totaal 2018 + surplus 2017     26 

  Surplus 2018     5 

Arno 
Surplus 2017     4 

Kerkvliet 

  Incompany training Verantwoord investeren 2018 Finance Ideas 3 

  Actualiteitenseminar Flevolandse corporaties 2018 O.a. Aedes, Divosa 3 

          

  Totaal 2018 (vereist: 5)     6 

  Totaal 2018 + surplus 2017     10 

  Surplus 2018     5 
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Marjo Visser  Surplus 2017     5 

  Incompany training Verantwoord investeren 2018 Finance Ideas 3 

  Actualiteitenseminar Flevolandse corporaties 2018 O.a. Aedes, Divosa 3 

  Seminar ‘Het Ongezegde in de Boardroom’  2018 VTW 2 

          

  Totaal 2018 (vereist: 5)     8 

  Totaal 2018 + surplus 2017     13 

  Surplus 2018     5 

 

9.17 Commissarissenhonorering 

De bezoldiging van de RvC is passend binnen de WNT-normen en de VTW-beroepsregel 

Bezoldiging commissarissen. In de jaarrekening is de commissarissenhonorering over 2018 

(inclusief de verantwoordingsinformatie in het kader van de WNT) gespecificeerd weergegeven. 

Het totaalbedrag is: 69.877,55 euro (bruto, inclusief btw). 

 
9.18 Vaststellen jaarstukken 

De RvC heeft kennisgenomen van de door de directeur-bestuurder opgestelde jaarrekening, het 

volkshuisvestingsverslag/bestuursverslag en het overzicht van de overige 

verantwoordingsgegevens. De jaarstukken zijn in opdracht van de RvC door accountant Deloitte 

beoordeeld en zijn door Deloitte van een goedkeurende controleverklaring voorzien. De RvC 

heeft kennis genomen van de bevindingen van Deloitte en is tot de conclusie gekomen dat de 

jaarstukken een getrouw beeld geven van de activiteiten en de financiële positie van OFW. De 

RvC stelt de door de directeur-bestuurder opgestelde jaarstukken over 2018 vast. 

 
9.19 Tot slot 

De RvC kijkt terug op een jaar waarin wederom veel tot stand is gekomen. Er is onder andere een 

nieuw ondernemingsplan, een nieuw strategisch beleidsplan voorraad en nieuwbouw en er is 

weer sprake van een toename van nieuwbouwplannen. Daarnaast is de relatie met de gemeente 

verbeterd, is er hard gewerkt aan het tijdig in de processen borgen van de AVG en de 

beleidswaarde, en heeft de organisatie een nieuw primair systeem geïmplementeerd. Bovendien 

is gestart met het intensieve traject van het herzien van de functiebeschrijvingen en –

waarderingen. De meeste zaken raakten bijna alle medewerkers, die allemaal veel tanden 

hebben moeten bijzetten om alles, naast hun dagelijkse werkzaamheden, tot een goed einde te 

brengen. De RvC spreekt dan ook zijn oprechte dank uit aan alle medewerkers dat zij dit allemaal, 

met zeer veel inzet, voor elkaar hebben gekregen.  

Wij staan nu aan de vooravond van een nieuw jaar met een bijzonder karakter: 2019 is het jaar 

dat OFW 50 jaar bestaat, hetgeen op meerdere momenten feestelijk zal worden gevierd.  

 

Dronten, 8 mei 2019 

Raad van commissarissen van Oost Flevoland Woondiensten 
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Bijlage 1 – Personalia RvC en directeur-bestuurder 
 

Ing. Gerard Bakker MRE (1960, NL, uit Assen) 

Commissaris vanaf 2018 en lid auditcommissie. 

 

Functies   

2017-heden Mede-eigenaar en directeur van Lamberink Vastgoedmanagement BV 

2017-heden Eigenaar G.W. Bakker Holding BV, h.o.d.n. Curint Vastgoedadvies & Consultancy 

2012-aug 2017 Directeur MVGM Woningmanagement 

2009-2012 Directeur MVGM Woningmanagement Regio Noord 

2000-2008 Hoofd Technisch Beheer MVGM Vastgoedmanagement, vestiging Groningen 

 

Nevenfuncties  

 Gastdocent Hanzehogeschool te Groningen, Vastgoed en Makelaardij 

 Kennispartner lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Hanzehogeschool Groningen 

 Kerkelijk actief, verschillende bestuursfuncties 

 Gastspreker verschillende congressen, waaronder assetmanagement en benchmarking bij 

woningcorporaties 

 

Laura Bouwmeester-den Broeder MSc (1952, NL, uit Almere) 

Commissaris vanaf 2011, op voordracht Huurders Belangen Vereniging.  

Voorzitter en lid selectie- en remuneratiecommissie. 

 

Functies 

2010-heden Oprichter en eigenaar ‘Rederijk’ 

2015-mei 2016 Directeur a.i. Nieuw Land Erfgoedcentrum (11 mnd) 

 

Nevenfuncties 

 Stichting Evenementenhandboek Veiligheid (voorzitter) 

 Schouwburg Almere (lid RvT) 

 Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Flevoland (bestuurslid) 

 

Peter Huijsmans RA AA (1964, NL, uit Dronten) 

Commissaris vanaf 1 januari 2014 en voorzitter auditcommissie. 

 

Functie 

2010-heden  Registeraccountant (partner/vestigingsleider kantoor Lelystad) –Crowe Foederer 

Accountancy / Tax / Advisory / Technology 

2009-2010 Registeraccountant (directeur accountancy /kantoorvoorzitter vestiging Zeewolde)- Accon 

AVM Adviseurs & Accountants 

2002-2009 Registeraccountant (director / teamleider MKB praktijk resp. tax management & accounting 

services vestigingen Almere en Zwolle)-PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.  

 

Nevenfuncties 

 VNO-NCW Flevoland (lid + medeorganisator groeibijeenkomsten Flevoland) 

 Vereniging Bedrijfskring Lelystad / Ondernemersvereniging De Driehoek (lid) 

 Business Open Lelystad (lid) 
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Ing. Arno Kerkvliet (1968, NL, uit Swifterbant) 

Commissaris vanaf januari 2014, op voordracht Huurders Belangen Vereniging 

 

Functies  

2017-heden Algemeen manager bij Omnis Financieel Adviesgroep  

2016-2017 Teamleider bij Incompanion Financiële Diensten 

2014-heden Eigenaar Kerkvliet Interim Management 

2014-heden  Freelance docent bij Het Wijninstituut en Proefwerk Wijneducatie 

2004-2013  Diverse bedrijfskundige projectleidersfuncties bij SNS Reaal en SNS Bank 

 

Nevenfuncties 

 Raad van Toezicht Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (voorzitter) 

 Stichting Jubileumboek Dronterland (secretaris) 

 

Drs. Marjo Visser (1952, NL, uit Amsterdam) 

Commissaris vanaf 1 juli 2012 en vicevoorzitter. Voorzitter selectie- en remuneratiecommissie. 

 

Functie  

2011-heden Zelfstandig adviseur / eigenaar Marjo Visser Advies & Interimmanagement 

2004-2011 Directeur-bestuurder woningcorporatie De Sleutels 

 

Nevenfuncties 

 Stichting Habion (voorzitter RvC) 

 Stichting VastgoedZorgSector (voorzitter bestuur) 

 Woonstichting SSW (lid RvC) 

 

 

Ir. Truus Sweringa (1955, NL, uit Dronten) 

Directeur-bestuurder 

 

Nevenfuncties vanuit functie directeur-bestuurder OFW 

 Stichting Leefbaarheidsfonds OFW (bestuurder en voorzitter) 

 WoonEnergie (lid RvA) – tot 1 januari 2019 

 Aenergie (lid RvA) 

 Regieraad Bouw/Oost Nederland (lid) 

 RBON werkgroep Transitie Vastgoed (voorzitter) 

 Groene Huisvesters, overlegplatform ministerie BZK, Aedes en groene corporaties (lid) 

 Kandidaatstellingscommissie Aedes (lid) 

 Flevolandse Energie Agenda (lid) 

 Strategische Klankbordgroep Duurzamer Wonen Aedes (lid) 

 Taakgroep 7 Arrangementen isolatie en warmtetechnieken van de klimaattafel gebouwde omgeving (lid 

namens Aedes) 

 

Nevenfuncties 

 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Kampen Dronten - Almere College (lid RvT) 

 Flevo-Landschap (voorzitter RvT) 

 IMpact (lid RvA) – tot najaar 2018 

 Rotary Dronten (voorzitter) 
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Bijlage 2 – Rooster van aan- en aftreden RvC 

 

Naam 

 

Functie Benoeming  

per 

1e keer 

herbenoemd 

 

Einde 

zittingstermijn / 

aftreden 

Max. duur 

lidmaatschap 

RvC tot 

Gerard Bakker Lid auditcommissie 1/1/2018  1/1/2022 1/1/2026 

Laura 

Bouwmeester 

Lid op 

voordracht HBV 

Voorzitter + lid selectie- 

en 

remuneratiecommissie 

1/1/2011 1/1/2015 1/1/2019 1/1/ 2019 

Peter Huijsmans Voorzitter 

auditcommissie  

1/1/2014 1/1/2018 1/1/2022 1/1/2022 

Arno Kerkvliet  

Lid op  

voordracht HBV 

 1/1/2014 

 

1/1/2018 1/1/2022 1/1/2022 

Marjo Visser Vicevoorzitter + voorzitter 

selectie- en 

remuneratiecommissie 

1/7/2012  1/7/2016 1/7/2020 1/7/2020 
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10 Jaarrekening 2018 
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Kengetallen  

Boekjaar 2018 2017 2016 

Aantal verhuureenheden:    

Woningen in exploitatie per 1 januari 4.319 4.356 4.402 

- Verkoop -30 -32 -45 

- Sloop 0 0 0 

- Samenvoeging 0 0 -1 

- Omzetting van eengezinswoning naar studentenkamers 2 -7 0 

- Correctie Tussendek 19 en De Noord 43A 0 2 0 

- Aankoop 0 0 0 

- Oplevering nieuwbouw 10 0 0 

Woningen in exploitatie per 31 december 4.301 4.319 4.356 

    

- Verzorgingshuis  76 76 76 

- CAH-studenteneenheden 403 374 284 

Overige woongebouwen 479 450 360 

Bedrijfsruimten, maatschappelijk vastgoed en bijzondere 

ruimten 

 

20 

 

21 

 

26 

Garages 30 55 57 

Overige verhuureenheden 50 76 83 

Totaal verhuureenheden 4.830 4.845 4.799 

    

Woningen in aanbouw (ultimo boekjaar) 0 0 0 

Studentenkamers in aanbouw (ultimo boekjaar) 0 35 0 

    

Algemeen    

    

1. Huurderving uitgedrukt in een percentage van de huren 

en vergoedingen    

- woningen 

- woningen en bedrijfsruimten       

 

 

0,98% 

0,98% 

 

 

0,79% 

1,10% 

 

 

0,43% 

1,20% 

    

2. Eigen vermogen (in € 1.000)  

3.  Eigen vermogen per VHE (x € 1) 

344.407 

71.306 

288.084 

59.460 

257.470 

53.651 

    

4. Loan to Value (op basis van beleidswaarde) 65% 70% - 

    

5. ICR 2,0 1,9 2,0 

    

6. Dekkingsratio op basis van marktwaarde   38% 44% 49% 

    

7. Solvabiliteit (op basis van beleidswaarde) 31% 27% - 

    

8.  Aantal FTE’s 41 41 43 
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Balans per 31 december 2018 in duizenden euro’s, na resultaatbestemming 

Activa  31-12-2018 31-12-2017 

Vaste Activa      

      

Immateriële vaste activa      

Software 1.1 570  727  

      

   570  727 

Vastgoedbeleggingen      

DAEB-vastgoed in exploitatie 2.1 571.371  519.620  

 

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 

 

2.1 

 

5.124 

  

5.162 

 

Onroerende zaken verkocht  

onder voorwaarden 

 

2.2 

 

1.599 

  

1.728 

 

Vastgoed in ontwikkeling 

bestemd voor eigen exploitatie 

 

2.3 

 

40 

  

930 

 

      

   578.134  527.440 

      

Materiële vaste activa      

Onroerende en roerende zaken 

ten dienste van de exploitatie 

 

3.1 

 

1.659 

  

1.991 

 

      

   1.659  1.991 

Financiële vaste activa      

Deelnemingen in 

groepsmaatschappijen 

 

4.1 

 

102 

  

102 

 

Latente belastingvorderingen 4.2 2.172  4.126  

Leningen u/g 4.3 659  652  

      

   2.933  4.880 

      

Som der vaste activa   583.296  535.038 

      

Vlottende Activa      

Voorraden 

Overige voorraden 

 

5.1 

 

696 

 

 

 

549 

 

      

   696  549 

Vorderingen      

Huurdebiteuren 6.1 415  353  

Vorderingen op 

groepsmaatschappijen 

 

6.2 

 

0 

  

0 

 

Overige vorderingen 6.3 154  0  

Overlopende activa 6.4 168  112  

      

   737  465 

      

Liquide middelen 7  2.492  3.297 

      

Som der vlottende activa   3.925  4.311 

      

Totaal activa   587.221  539.349 
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Passiva  31-12-2018 31-12-2017 

Eigen vermogen      

Overige reserves 8.1 153.034  142.186  

Herwaarderingsreserve 8.2 191.373  145.898  

      

Totaal eigen vermogen   344.407  288.084 

      

      

Voorzieningen      

Voorziening onrendabele 

investeringen en 

herstructureringen 

 

 

9.1 

 

 

8.705 

  

 

4.308 

 

Voorziening latente 

belastingverplichtingen 

 

9.2 

 

1.590 

  

1.260 

 

      

Totaal voorzieningen   10.295  5.568 

      

      

Langlopende schulden      

Schulden/leningen 

kredietinstellingen 

 

10.1 

 

202.140 

  

210.035 

 

Verplichtingen uit hoofde van 

onroerende zaken verkocht onder 

voorwaarden 

 

10.2 

 

1.599 

 

  

1.754 

 

Overige schulden 10.3 3.617  3.787  

      

Totaal langlopende schulden   207.356  215.576 

      

      

Kortlopende schulden      

Schulden aan kredietinstellingen 11.1 18.895  21.802  

Schulden aan leveranciers  783  2.099  

Schulden aan 

groepsmaatschappijen 

11.2 0  5  

Belastingen en premies sociale 

verzekering 

 

11.3 

 

356 

  

343 

 

Overlopende passiva 11.4 5.129  5.872  

      

Totaal kortlopende schulden   25.163  30.121 

      

Totaal passiva   587.221  539.349 



 

Pagina 70 van 126 

 

Winst- en verliesrekening over 2018  

in duizenden euro’s  

  2018 2017 

      

Huuropbrengsten 14.1 32.219  32.114  

Opbrengsten servicecontracten 14.2 1.303  1.171  

Lasten servicecontracten 14.3 -1.187  -1.177  

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten 14.4 -1.391  -4.161  

Lasten onderhoudsactiviteiten 14.5 -7.547  -6.261  

Overige directe operationele lasten exploitatiebezit 14.6 -5.042  -1.392  

      

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille   18.355  20.294 

      

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 15 4.423  7.036  

Toegerekende organisatiekosten 15 -85  -197  

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille 15 -4.009  -6.741  

      

Nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille   329  98 

      

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 16.1 -3.958  -11.868  

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille 

 

16.2 

 

53.284 

  

33.721 

 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden  

 

16.3 

 

130 

  

112 

 

      

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille   49.456  21.965 

      

Opbrengsten overige activiteiten  17 19  22  

Kosten overige activiteiten 17 -37  -27  

      

Nettoresultaat overige activiteiten   -18  -5 

      

Overige organisatiekosten 18    -944  -1.560 

Leefbaarheid 19  -341  -249 

      

Financiële baten en lasten       

Waardeveranderingen van financiële vaste activa, 

van effecten en van verplichtingen 

20.1     -108  -93  

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 20.2 11  0  

Rentelasten en soortgelijke kosten 20.2 -8.133  -8.933  

      

Saldo financiële baten en lasten   -8.230  -9.026 

      

Resultaat voor belastingen   58.607  31.517 

      

Belastingen 21.1  -2.284  -904 

Resultaat deelnemingen 21.2  0  0 

      

 

Resultaat na belasting  

   

56.323 

  

30.613 
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Kasstroomoverzicht over 2018 (directe methode) 

in duizenden euro’s 

 2018  2017  

Kasstroom uit operationele activiteiten     

Ontvangsten van huurders 34.230  33.402  

Ontvangsten overige 925  156  

Renteontvangsten 0  0  

Saldo ingaande kasstromen  35.155  33.558 

     

Lonen en salarissen -2.045  -2.068  

Sociale lasten -292  -317  

Pensioenlasten -310  -315  

Onderhoudsuitgaven -5.225  -4.695  

Overige bedrijfsuitgaven -6.286  -4.540  

Rente-uitgaven -8.689  -9.592  

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat -334  -23  

Verhuurdersheffing -3.309  -2.904  

Leefbaarheid -20  -34  

Vennootschapsbelasting 0  0  

Saldo uitgaande kasstromen  -26.510  -24.488 

     

Saldo kasstroom uit operationele activiteiten  8.645  9.070 

     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten     

Verkoopontvangsten bestaand bezit 4.410  6.933  

Verkoopontvangsten VOV-woningen 166  153  

Verkoopontvangsten grond 0  0  

Uitgaven nieuwbouw -773  -3.483  

Uitgaven woningverbetering -1.682  -4.236  

Aankoop woongelegenheden VOV -298  -141  

Overige investeringen -471  -1.078  

Saldo kasstroom uit investeringsactiviteiten  1.352  -1.852 

     

Kasstroom uit financiële vaste activa     

Ontvangsten deelnemingen 0  0  

Ontvangsten overig 0  0  

Saldo kasstroom uit FVA  0  0 

     

Kasstroom uit financieringsactiviteiten     

Ontvangsten uit langlopende schulden 14.000  10.500  

Ontvangsten uit rekening courant kredietinstellingen 0  0  

Aflossing langlopende schulden -24.802  -20.250  

Saldo kasstroom uit financieringsactiviteiten  -10.802  -9.750 

     

Mutatie geldmiddelen  -805  -2.532 

     

     

Mutatie geldmiddelen     

Saldo liquide middelen 1 januari  3.297  5.829 

Netto kasstroom  -805  -2.532 

Saldo liquide middelen 31 december  2.492  3.297 
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2018 

 

Algemeen  

Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. 

Alle bedragen luiden in duizenden euro’s (de functionele valuta), tenzij anders vermeld. Alle 

financiële informatie in euro’s is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal.  

 

Activiteiten 

De activiteiten van stichting Oost Flevoland Woondiensten (OFW), statutair en feitelijk gevestigd 

en kantoorhoudend aan de Noord 47 te Dronten, zijn gericht op het huisvesten van de sociale 

doelgroep in vitale wijken. Het KvK-nummer van stichting Oost Flevoland Woondiensten is 

39024884. 

 

Vrijstelling consolidatiekring 

In artikel 2:407 BW zijn vrijstellingen van de consolidatiekring opgenomen. Conform artikel 2:407 

lid 1 sub a BW vallen de deelnemingen onder de vrijstelling voor de verplichting tot consolidatie 

vanwege het feit dat de gezamenlijke betekenis van de deelnemingen te verwaarlozen is op het 

geheel. Het betreft de volgende twee deelnemingen. 

 

Naam Statutaire zetel Deelnemingspercentage Hoofdactiviteit 

OFW Holding BV Dronten 100% Financiering 

OFW Vastgoedbeheer en 

Projectontwikkeling BV 

Dronten 100% (indirect via OFW 

Holding BV) 

Geen 

 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

De jaarrekening van stichting OFW is opgesteld volgens de bepalingen van het Besluit toegelaten 

instellingen volkshuisvesting (BTIV). In dit besluit wordt voorgeschreven Titel 9 Boek 2 BW toe te 

passen, behoudens enkele uitzonderingen van specifieke aard. Daarnaast is deze jaarrekening 

opgesteld volgens de door de Raad voor de Jaarverslaggeving uitgegeven Richtlijn 645 Toegelaten 

instellingen volkshuisvesting.  

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders 

wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden 

slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 

verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen 

indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

 

 

Schattingswijziging 

Bepaling marktwaarde in verhuurde staat  

Bij de bepaling van de marktwaarde in verhuurde staat wordt voor woningen en garages gebruik 

gemaakt van de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. Het 

handboek voor de bepaling van de marktwaarde per 31 december 2018 is gewijzigd ten opzichte 

van het handboek dat per 31 december 2017 werd gehanteerd. Hierdoor is er sprake van 

schattingswijzigingen. In het verloopoverzicht bij de post 2.1 vastgoed in exploitatie is een 

toelichting opgenomen.  

 

Continuïteit van de activiteiten 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 
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Financiële instrumenten 

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en 

overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te bepalen posten. 

Financiële instrumenten omvatten ook in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten 

(derivaten). Deze worden door de stichting gescheiden van het basiscontract en apart 

verantwoord indien de economische kenmerken en risico’s van het basiscontract en het daarin 

besloten derivaat niet nauw verwant zijn, indien een apart instrument met dezelfde voorwaarden 

als het in het contract besloten derivaat aan de definitie van een derivaat zou voldoen en het 

gecombineerde instrument niet wordt gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 

waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening. 

Financiële instrumenten, inclusief de van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiële 

instrumenten, worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de 

direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien 

instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 

waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening, maken eventuele direct toerekenbare 

transactiekosten deel uit van de eerste waardering. 

In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract, 

worden verwerkt in overeenstemming met het basiscontract. Na de eerste opname worden 

financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. 

 

Verstrekte leningen en overige vorderingen 

Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs 

op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere 

waardeverminderingsverliezen. 

 

Langlopende schulden  

De langlopende leningen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. 

Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de 

waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag, rekening houdend 

met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. 

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt samen 

met de verschuldigde rentevergoeding zodanig bepaald dat de effectieve rente gedurende de 

looptijd van de schulden in de winst-en-verliesrekening wordt verwerkt. 

De aflossingsverplichting voor het komend jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden. 

OFW heeft in het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden een 

terugkoopverplichting die afhankelijk is van de waardeontwikkeling van de woningen.  

De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd. Indien de verwachting bestaat dat de 

terugkoop binnen één jaar plaatsvindt, is de verplichting onder de kortlopende schulden 

verantwoord. 

 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde 

(indien deze lager is dan de verkrijgings-/vervaardigingsprijs) en vervolgens gewaardeerd tegen 

de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde. 

 

Afgeleide financiële instrumenten  

Afgeleide instrumenten worden gewaardeerd op kostprijs of lagere marktwaarde, tenzij hedge 

accounting onder het kostprijs hedge model wordt toegepast.  

Indien kostprijs hedge accounting wordt toegepast, vindt eerste waardering plaats tegen reële 

waarde. Zolang het afgeleide instrument betrekking heeft op afdekking van het specifieke risico 

van toekomstige transactie die naar verwachting zal plaatsvinden, vindt geen herwaardering van 
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dit instrument plaats. Zodra de verwachte toekomstige transactie leidt tot verantwoording in de 

winst-en-verliesrekening, wordt de met het afgeleide instrument samenhangende winst of het 

met het afgeleide instrument samenhangende verlies in de winst-en-verliesrekening verwerkt. 

Indien de afgedekte positie van een verwachte toekomstige transactie leidt tot de opname in de 

balans van een niet-financieel actief past de stichting de kostprijs van dit actief aan met de 

afdekkingsresultaten die nog niet in de winst-en-verliesrekening zijn verwerkt. 

Indien afgeleide instrumenten aflopen of worden verkocht, worden de afdekkingsrelaties 

beëindigd. De cumulatieve winst die of het cumulatieve verlies dat tot dat moment nog niet in de 

winst-en-verliesrekening was verwerkt, wordt als overlopende post in de balans opgenomen 

totdat de afgedekte transacties plaatsvinden. Indien de transacties naar verwachting niet meer 

plaatsvinden, wordt de cumulatieve winst of het cumulatieve verlies overgeboekt naar de winst-

en-verliesrekening. Indien afgeleide instrumenten niet langer voldoen aan de voorwaarden voor 

hedge accounting, maar het financiële instrument niet wordt verkocht, wordt ook de hedge 

accounting beëindigd. Dan dient het financiële instrument tegen kostprijs of lagere marktwaarde 

te worden verwerkt. 

 

Voorwaarden aan hedge accounting 

OFW past hedgeaccounting toe op basis van generieke documentatie. De stichting documenteert 

de hedgerelaties en toetst periodiek de effectiviteit van de hedgerelaties door vast te stellen dat 

er sprake is van een effectieve hedge respectievelijk dat er geen sprake is van overhedges. De 

effectiviteitstest vindt plaats door vergelijking van de kritische kenmerken van het 

afdekkingsinstrument met de afgedekte positie. Indien sprake is van een overhedge wordt de 

hiermee samenhangende waarde op basis van kostprijs of lagere marktwaarde direct in de winst-

en-verliesrekening verwerkt. 

 

Schattingen 

Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur diverse schattingen. Dit is inherent aan 

het toepassen van de geldende verslaggevingsstandaarden. In het bijzonder is dit van toepassing 

op de bepaling van de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie. De waardebepaling van het 

vastgoed is geen exacte wetenschap en tevens betreft dit de grootste schattingspost waar het 

bestuur een inschatting over moet maken voor de jaarrekening van stichting OFW.  

 

De marktwaarde is als volgt te definiëren 

Marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen vastgoed tussen een bereidwillige koper en een 

bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden 

overgedragen op de peildatum, waarbij partijen met kennis van zaken, prudent en zonder dwang 

zouden hebben gehandeld.  

Voor de waardering in de jaarrekening wordt de marktwaarde in verhuurde staat gehanteerd. 

Om een inschatting van de marktwaarde te maken, wordt onder andere gebruikgemaakt van 

taxaties. De vraag is wat de nauwkeurigheid van deze taxaties is of binnen welke bandbreedte de 

opdrachtgever het waardeoordeel mag verwachten. Uitgaande van de gegeven definitie van de 

marktwaarde en de aan de taxateur opgelegde norm op het gebied van kennis en uitvoering, 

wordt in de markt de nauwkeurigheid van de waardering geacht te liggen binnen een 

bandbreedte van 10 procent plus en min de waarde. Uit marktonderzoek waarbij de verkoopprijs 

van verkochte objecten wordt vergeleken met de meest recente taxatie (onderzoek IPD en RICS), 

blijkt een gemiddeld verschil van 9 procent tussen de getaxeerde waarde en de 

opbrengstwaarde. 

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Immateriële vaste activa  

Software wordt gewaardeerd op de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.    
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Vastgoedbeleggingen 

Vastgoed in exploitatie 

Onroerende zaken in exploitatie worden op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet na de 

eerste verwerking gewaardeerd tegen actuele waarde. Op grond van artikel 31 van het Besluit 

toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering plaats tegen de marktwaarde, 

die overeenkomstig artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 

plaatsvindt conform de methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling toegelaten 

instellingen volkshuisvesting 2015 (‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’). 

Stichting Oost Flevoland Woondiensten hanteert de basisversie van het Handboek modelmatig 

waarderen marktwaarde voor woongelegenheden en garages. In de basisversie wordt de 

waardering van het vastgoed bepaald op portefeuilleniveau. De daaraan gerelateerde 

herwaarderingsreserve wordt modelmatig op complexniveau bepaald, waardoor een 

onnauwkeurigheid kan bestaan in de allocatie binnen het eigen vermogen tussen de 

herwaarderingsreserve en de overige reserves. 

Bij deze waardering van het vastgoed is geen taxateur betrokken. Als gevolg hiervan bestaat het 

risico dat de modelmatig bepaalde actuele waarde van het vastgoed in een bepaalde 

bandbreedte (+/- 10%) kan afwijken van de actuele waarde die met betrokkenheid van een 

taxateur (i.e. full-versie van het Handboek waarbij vrijheidsgraden van toepassing zijn) tot stand 

zou zijn gekomen. 

 

DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 

DAEB-vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, het 

maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed. De huurtoeslaggrens is een algemeen 

huurprijsniveau dat jaarlijks per 1 juli door de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties wordt vastgesteld. Ultimo 2018 bedraagt deze grens € 710,68 (2017: € 710,68). 

Het niet-DAEB-vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs boven de 

huurtoeslaggrens en commercieel vastgoed. 

Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerendgoed dat is verhuurd aan maatschappelijke 

organisaties, waaronder zorg-, welzijns-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners 

en tevens is vermeld op de bijlage zoals deze is opgenomen in de Beschikking van de Europese 

Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen. 

 

Grondslag waardering tegen actuele waarde gebaseerd op marktwaarde: 

Het DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie wordt bij eerste verwerking gewaardeerd tegen 

de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten. Na eerste verwerking wordt het 

vastgoed in exploitatie gewaardeerd op basis van actuele waarde. Op grond van artikel 31 van 

het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering plaats tegen de 

marktwaarde. Het Besluit actuele waarde is niet van toepassing. 

Op grond van artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de 

waardering tegen marktwaarde plaats overeenkomstig de methodiek die is opgenomen in bijlage 

2 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (‘Handboek modelmatig 

waarderen marktwaarde’).  

Bij het toepassen van het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ wordt de basisversie 

voor woningen en garages en de full-versie voor BOG/MOG/ZOG en studenteneenheden 

gehanteerd. Voor een verdere toelichting op de toepassing van het waarderingshandboek wordt 

verwezen naar de toelichting op de balans. 

Winsten of verliezen, ontstaan door een wijziging in de marktwaarde van het vastgoed in 

exploitatie, worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening over de periode waarin de 

wijziging zich voordoet.  

Daarnaast wordt ten laste van de overige reserves een herwaarderingsreserve gevormd. De 

herwaarderingsreserve wordt gevormd voor het verschil tussen de boekwaarde op basis van 
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verkrijgings- of vervaardigingsprijs en de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie waar de 

reserve betrekking op heeft. 

De herwaarderingsreserve is per waarderingscomplex bepaald aan de hand van het positieve 

verschil van de marktwaarde ten opzichte van de vervaardigings- of verkrijgingsprijs. De 

oorspronkelijke verkrijging- en vervaardigingsprijs van de per 1 januari 2015 aanwezige materiële 

activa is herleid door, rekening houdend met de in mindering gebrachte afschrijvingen en 

waardeveranderingen, terug te rekenen naar het jaar 2005. 

Onderhoudsuitgaven en uitgaven voor moderniseringswerkzaamheden worden slechts 

geactiveerd indien ze de gebruiksduur van het vastgoedobject verlengen. De overige 

onderhoudslasten worden rechtstreeks ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht. 

 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden die zijn gekwalificeerd als een 

financieringstransactie worden gewaardeerd op de getaxeerde leegwaarde onder aftrek van de 

korting. Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de marktwaarde van onroerende 

zaken verkocht onder voorwaarden worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening over de 

periode waarin de wijziging zich voordoet, onder de categorie Niet-gerealiseerde 

waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden. Daarnaast wordt ten 

laste van de overige reserves een herwaarderingsreserve gevormd. De herwaarderingsreserve 

betreft het ongerealiseerde positieve verschil tussen de actuele waarde en de historische 

kostprijs.  

 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie betreft complexen in aanbouw ten 

behoeve van toekomstige verhuurexploitatie. De complexen in aanbouw worden gewaardeerd 

tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde.  

 

Materiële vaste activa  

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 

De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd op basis 

van de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing 

met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte 

economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de 

verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen 

wordt niet afgeschreven. 

 

Financiële vaste activa  

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 

De niet-geconsolideerde deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en 

financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch 

niet lager dan nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen 

van Stichting OFW. Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil 

gewaardeerd. Daarbij worden tevens andere langlopende belangen in aanmerking genomen die 

feitelijk moeten worden aangemerkt als onderdeel van de netto-investering in de deelneming. 

Wanneer Stichting OFW geheel of ten dele instaat voor schulden van de desbetreffende 

deelneming, respectievelijk de feitelijke verplichting heeft de deelneming (voor haar aandeel) tot 

betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt een voorziening gevormd. Bij het bepalen 

van de omvang van deze voorziening, wordt rekening gehouden met reeds op vorderingen op de 

deelneming in mindering gebrachte voorzieningen voor oninbaarheid. 

 

  



 

Pagina 77 van 126 

 

Vorderingen op groepsmaatschappijen 

De vorderingen op groepsmaatschappijen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de 

reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, die gelijk is aan de 

nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. 

 

Latente belastingvorderingen 

Onder de financiële vaste activa zijn actieve belastinglatenties opgenomen, indien en voor zover 

het waarschijnlijk is dat realisatie van de belastingclaim te zijner tijd zal kunnen plaatsvinden. 

Deze actieve latenties zijn gewaardeerd tegen contante waarde.  

Voor een overzicht van de latente belastingvorderingen wordt verwezen naar de toelichting bij 

punt 4.2. 

 

Leningen u/g 

De verstrekte leningen (leningen u/g) worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële 

waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, die gelijk is aan de 

nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.  

 

Vlottende activa 

Voorraden 

Overige voorraden  

De overige voorraden worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde en bijkomende kosten. Op 

moment dat grond- en ontwikkelposities daadwerkelijk in ontwikkeling worden genomen vindt 

overheveling plaats naar vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie. 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. 

 

Vorderingen  

De grondslagen voor de waardering van vorderingen zijn beschreven onder het hoofd ‘Financiële 

instrumenten’. 

 

Liquide middelen 

De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan 

twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 

kredietinstellingen onder de kortlopende schulden. De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen 

de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de 

waardering rekening gehouden. 

 

Eigen vermogen 

Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als 

eigenvermogensinstrumenten, worden gepresenteerd onder het eigen vermogen. 

Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als een 

financiële verplichting, worden gepresenteerd onder schulden. Rente, baten en lasten met 

betrekking tot deze financiële instrumenten worden in de winst-en-verliesrekening verantwoord 

als kosten of opbrengsten.   

 

Voorzieningen 

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar 

verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen. Een voorziening 

wordt in de balans opgenomen, wanneer: 
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- sprake is van een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een 

gebeurtenis in het verleden; en 

- een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van die verplichting; en 

- het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen 

nodig is. 

 

Voorzieningen voor onrendabele investeringen en herstructureringen 

In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke 

verplichtingen verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en extern 

gecommuniceerd”. Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de woningcorporatie zijn gedaan 

richting huurders, gemeenten en overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake 

toekomstige herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting 

is gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de woningcorporatie rondom 

projectontwikkeling en herstructurering. Van een feitelijke verplichting is sprake indien de 

formalisering van de verplichting heeft plaatsgevonden. Verwachte verliezen als gevolg van 

onrendabele investeringen en herstructureringen worden als bijzondere waardeverandering in 

mindering gebracht op de boekwaarde van het complex waartoe de investeringen gaan behoren. 

Indien en voor zover de verwachte verliezen de boekwaarde van het desbetreffende complex 

overtreffen, wordt voor dit meerdere een voorziening gevormd. Onder verwachte verliezen wordt 

in dit verband verstaan de netto contante waarde van alle investeringsuitgaven minus de aan 

deze investering toe te rekenen marktwaarde. 

 

Voorziening latente belastingverplichtingen 

Voor in de toekomst te betalen belastingbedragen uit hoofde van verschillen tussen commerciële 

en fiscale balanswaarderingen wordt een voorziening getroffen ter grootte van de som van deze 

verschillen vermenigvuldigd met het geldende belastingtarief. De belastinglatentie heeft 

betrekking op tijdelijke verschillen tussen waardering in de jaarrekening en de fiscale waardering. 

De latentie is gewaardeerd tegen contante waarde. 

Voor een overzicht van de latente belastingverplichtingen wordt verwezen naar de toelichting bij 

punt 4.2. 

 

Langlopende schulden 

De waardering van langlopende schulden is toegelicht onder het hoofd ‘Financiële instrumenten’. 

Voor de post “Terugkoopverplichting woningen verkocht onder voorwaarden” wordt verwezen 

naar hetgeen onder “Onroerende zaken verkoop onder voorwaarden” is opgenomen. 

 

Kortlopende schulden 

Voor de op de balansdatum bestaande verplichtingen voor jubileumuitkeringen is een 

voorziening onder de kortlopende schulden gevormd ter grootte van het naar verwachting in de 

toekomst verschuldigde bedrag.  

De waardering van overige kortlopende schulden is toegelicht onder het hoofd ‘Financiële 

instrumenten’. 

 

Grondslagen ter bepaling van het resultaat 

Huuropbrengsten 

Hier worden de huuropbrengsten opgenomen die uit de exploitatie van het vastgoed worden 

gegenereerd. Dit zijn zowel de huuropbrengsten uit de exploitatie van het DAEB-vastgoed als het 

niet-DAEB-vastgoed. De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een 

maximum. Voor het verslagjaar 2018 bedroeg dit maximumpercentage voor huurders met een 

huishoudinkomen tot € 41.056, 3,9% en voor huurders met een huishoudinkomen van meer dan 

€ 41.056, 5,4%. De opbrengsten uit hoofde van huur worden aangemerkt als zijnde gerealiseerd 
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in het jaar van opeisbaarheid daar bij tussentijdse beëindiging van het huurcontract geen 

terugbetalingsverplichting geldt. 

 

Opbrengsten en lasten servicecontracten 

Opbrengsten servicecontracten betreffen overeengekomen bijdragen van huurders en worden 

aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van levering van de goederen en verlening van de 

diensten. De bijdragen zijn voor de dekking van de te maken en gemaakte servicekosten. 

Verrekening op basis van daadwerkelijke bestedingen vindt jaarlijks plaats. Gemaakte 

servicekosten worden verantwoord onder de lasten servicecontracten in het verslagjaar waarop 

de servicekosten betrekking hebben. 

 

Lasten verhuur en beheeractiviteiten 

Hier worden de directe en indirecte kosten verantwoord die rechtstreeks zijn te relateren aan de 

verhuur- en beheeractiviteiten. Hierbij kan worden gedacht aan: 

- lonen en salarissen voor personeel dat primair bezig is met de exploitatie van het 

vastgoed 

- kosten Klant Contact Centrum 

De systematiek van toerekening is toegelicht onder “Toerekening baten en lasten”. 

 

Lasten onderhoudsactiviteiten 

Aan deze post worden de lasten toegerekend die betrekking hebben op de onderhoudslasten. 

Dit betreffen naast onderhoudslasten ook personeelslasten en overige bedrijfslasten. De 

systematiek van toerekening is toegelicht onder “Toerekening baten en lasten”. 

Onder onderhoudslasten worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van 

onderhoud verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden 

in het verslagjaar hebben plaatsgevonden. Reeds aangegane verplichtingen waarvan de 

werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum worden verwerkt onder de niet in de 

balans opgenomen verplichtingen. 

 

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 

Aan deze posten worden de directe lasten met betrekking tot de exploitatie van het bezit 

toegerekend die geen betrekking hebben op de verhuur en beheeractiviteiten of 

onderhoudsactiviteiten. Gedacht kan worden aan: 

- onroerendezaakbelasting 

- verzekeringskosten 

- verhuurderheffing 

- heffing saneringssteun 

 

De systematiek van toerekening is toegelicht onder “Toerekening baten en lasten”. 

 

Nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille 

De post nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille betreft het saldo van de behaalde 

verkoopopbrengst minus de boekwaarde van het bestaand bezit en de toegerekende 

organisatiekosten. Opbrengsten worden verantwoord op het moment van levering (passeren 

transportakte).  

 

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

De overige waardeveranderingen worden gevormd door de waardevermindering die is ontstaan 

door gedurende het verslagjaar nieuw aangegane juridische en feitelijke verplichtingen met 

betrekking tot investeringen in nieuwbouw en herstructurering.  
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Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten of mogelijke 

verliezen, die ontstaan door een wijziging in de waarde van de vastgoedportefeuille in het 

verslagjaar. 

 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden 

In deze post worden de ongerealiseerde waardeveranderingen van de vastgoedportefeuille 

verkocht onder voorwaarden verantwoord die zijn ontstaan door een wijziging in de waarde van 

de vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden in het verslagjaar. 

 

Opbrengsten en kosten overige activiteiten 

Hieronder worden onder andere de inschrijfgelden van woningzoekenden, de opbrengsten van 

overige dienstverlening en incidentele opbrengsten verantwoord. 

 

Afschrijvingen (im)materiële vaste activa ten dienste van exploitatie 

De afschrijvingen (im)materiële vaste activa ten dienste van exploitatie worden gebaseerd op de 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op 

basis van de geschatte economische levensduur. Afschrijving van het actief vindt plaats tot de 

restwaarde is bereikt.  

De afschrijvingen zijn gespecificeerd onder de “Overige toelichtingen op de winst- & 

verliesrekening”. De systematiek van toerekening aan de verschillende activiteiten is toegelicht in 

deze waarderingsgrondslagen onder “Toerekening baten en lasten”. 

 

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden 

verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover zij verschuldigd zijn aan werknemers. Van 

toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben 

plaatsgevonden door de werknemers. De lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 

worden aan de verschillende activiteiten toegerekend middels de systematiek toegelicht in 

“Overige toelichtingen op de winst & verliesrekening”. 

 

Overige organisatiekosten 

Dit betreffen de kosten die niet aan reguliere bedrijfsactiviteiten toegerekend kunnen worden 

zijn gespecificeerd  in “Overige toelichtingen op de winst- & verliesrekening”. De systematiek van 

toerekening aan de verschillende activiteiten is toegelicht in deze waarderingsgrondslagen onder 

“Toerekening baten en lasten”. 

 

Leefbaarheid 

Leefbaarheid omvat gemaakte kosten voor fysieke ingrepen die de leefbaarheid in buurten en 

wijken bevorderen. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het 

verslagjaar hebben plaatsgevonden. 

 

Financiële baten en lasten 

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 

rentevoet van die betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt 

rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 

Rentelasten worden geactiveerd voor kwalificerende activa gedurende de periode van 

vervaardiging van een actief, indien het een aanmerkelijke tijd vergt om het actief gebruiksklaar 

te maken. De te activeren rente wordt berekend op basis van de verschuldigde rente over 

specifiek voor de vervaardiging opgenomen leningen en van de gewogen rentevoet van leningen 
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die niet specifiek aan de vervaardiging van het actief zijn toe te rekenen, in verhouding tot de 

uitgaven en periode van vervaardiging. 

 

Belastingen 

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-

en-verliesrekening, rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit 

voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en 

vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening 

gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente 

belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief. 

Sinds 1 januari 2008 vallen de woningcorporaties integraal onder de vigerende 

belastingwetgeving. Eind 2008 is er overeenstemming bereikt tussen Aedes en de Belastingdienst 

betreffende de Vaststellingsovereenkomst 2 (VSO 2). De VSO 1 is eenzijdig in 2008 door de 

Belastingdienst opgezegd. Stichting OFW heeft de VSO 1 en VSO 2 getekend. Per 1 december 

2017 liep de tussen woningcorporaties en de Belastingdienst gesloten vaststellingsovereenkomst 

(VSO2) af. Met dien verstande dat de overeenkomst stilzwijgend met 1 jaar wordt verlengd, indien 

deze niet vóór 1 december is opgezegd. Stichting OFW heeft op basis van de uitgangspunten van 

VSO 1 en VSO 2 de fiscale positie ultimo 2018 en het fiscale resultaat 2018 bepaald. Doordat 

jurisprudentie inzake de uitwerking van VSO 1 en VSO 2 voor woningcorporaties nog ontbreekt, 

kan de werkelijk te betalen of te verrekenen belasting afwijken van de in de jaarrekening 

opgenomen schatting. 

 

Resultaat deelnemingen 

Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke 

en financiële beleid, wordt opgenomen het aan de woningcorporatie toekomende aandeel in het 

resultaat van deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij Stichting OFW 

geldende grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.  
 

Toerekening baten en lasten 

Om tot de functionele indeling van de winst-en-verliesrekening te komen wordt gebruikgemaakt 

van een kostenverdeelstaat. Hierbij worden de personeelslasten verdeeld op basis van de 

werkelijke activiteiten van de werknemers. De overige bedrijfskosten worden verdeeld door een 

verdeelsleutel te hanteren op basis van het aantal FTE’s. 
 

Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de directe methode. De geldmiddelen in het 

kasstroomoverzicht bestaan uit de kasmiddelen en de tegoeden op bankrekeningen. In het 

kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en 

financieringsactiviteiten. De directe methode ter splitsing van de operationele kasstromen geeft 

een beeld van de ontvangsten en uitgaven zoals die zich werkelijk in de bedrijfsactiviteiten 

voordoen. De kasstromen uit hoofde van de financiering zijn gesplitst in kasstromen met 

betrekking tot mutaties in de hoofdsom (opgenomen onder financieringsactiviteiten) en betaalde 

interest (opgenomen onder operationele activiteiten). Kasstromen uit financiële afgeleide 

instrumenten die worden verantwoord als kostprijshedges worden in dezelfde categorie 

ingedeeld als de kasstromen uit de afgedekte balansposten. Kasstromen uit financiële derivaten 

waarbij hedge accounting niet langer wordt toegepast, worden consistent met de aard van het 

instrument ingedeeld, vanaf de datum waarop de hedge accounting is beëindigd. 

 

Scheiding DAEB en niet-DAEB 

In de toelichting zijn de volgende overzichten opgenomen: Balans DAEB per 31 december 2018, 

balans Niet-DAEB per 31 december 2018, Winst- en verliesrekening DAEB over 2018, Winst- en 

verliesrekening Niet-DAEB over 2018, kasstroomoverzicht DAEB over 2018 en kasstroomoverzicht 
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Niet-DAEB over 2018. Voor het boekjaar 2018 is sprake van een uitzonderingssituatie waardoor 

in deze overzichten geen vergelijkende cijfers over het boekjaar 2017 zijn opgenomen. Bij de 

opstelling van deze overzichten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd.  

- de toerekenbare baten en lasten, kasstromen en balansposten zijn direct verantwoord bij 

de DAEB- respectievelijk niet-DAEB-tak. 

- directe baten en lasten, kasstromen binnen een gecombineerd complex van DAEB- en 

niet-DAEB zijn op basis van het aantal verhuureenheden per categorie verdeeld. 

- niet direct toerekenbare baten en lasten, kasstromen en balansposten zijn verdeeld op 

basis van de verhouding van het gehele bezit.  De verhouding is 99% DAEB en 1% niet-

DAEB. 

 

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 

1 Immateriële vaste activa 
1.1 Software 

 Totaal 

Stand 1 januari 2018:  

Verkrijgingprijzen 826 

Cumulatieve afschrijvingen (inclusief bijzondere 

waardeverminderingen 

 

-99 

  

Boekwaarde 727 

  

Mutaties in het boekjaar:  

Investeringen  46 

Desinvesteringen 0 

Afschrijvingen desinvesteringen 0 

Afschrijvingen -203 

  

Saldo -157 

  

  

Stand per 31 december 2018:  

Verkrijgingprijzen 872 

Cumulatieve afschrijvingen (inclusief bijzondere 

waardeverminderingen) 

 

-302 

  

Boekwaarde per 31 december 2018 570 

  

 

Software wordt gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met 

cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de 

aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. De 

levensduur van 4 tot 5 jaar wordt hierbij gehanteerd.  
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2 Vastgoedbeleggingen 
2.1 Vastgoed in exploitatie 

 DAEB-

vastgoed in 

exploitatie 

Niet-DAEB 

vastgoed in 

exploitatie 

Totaal 

Stand per 1 januari 2018:    

Aanschafprijs 395.261 5.015 400.276 

Cumulatieve herwaarderingen 138.251 800 139.051 

Cumulatieve waardeverminderingen  -13.892 -653 -14.545 

    

Boekwaarde per 1 januari 2018 519.620 5.162 524.782 

    

    

Mutaties in het boekjaar:    

Investeringen-oplevering nieuwbouw 1.430 0 1.430 

Investeringen-uitgaven na eerste verwerking 1.006 0 1.006 

Overboeking naar DAEB-vastgoed in exploitatie 233 -233 0 

Desinvesteringen -3.747 -262 -4.009 

Aanpassing marktwaarde 52.829 457 53.287 

    

Totaal mutaties 2018 51.751 -38 51.714 

    

    

Stand per 31 december 2018:    

Aanschafprijs 388.644 4.786 393.430 

Cumulatieve herwaarderingen 190.694 679 191.373 

Cumulatieve waardeveranderingen  -7.967 -341 -8.308 

    

Boekwaarde per 31 december 2018 571.371 5.124 576.495 

    

 

Per 31 december 2018 is de som van de in de vaste activa in exploitatie opgenomen 

herwaarderingen € 191.373. Deze heeft voor € 190.694 betrekking op het DAEB-vastgoed en voor 

€ 679 op niet-DAEB-vastgoed. Per 31 december 2018 staan 14 woningen voor verkoop leeg. De 

verwachte opbrengstwaarde van deze woningen bedraagt circa € 2.037. De boekwaarde van 

deze 14 woningen bedraagt € 2.194. 
 

Hypothecaire zekerheden 

Het sociaal vastgoed in exploitatie is geheel gefinancierd met leningen onder borging van het 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Het WSW heeft hierbij het recht van eerste 

hypotheek. Voor deze borgstelling wordt door het WSW 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 de “Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen” 

opgenomen. 
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Marktwaarde 

De mutatie van de marktwaarde in verhuurde staat in 2018 laat het volgende beeld zien. 

Marktwaarde per 31-12-2017 524.782 

Verschillen door wisselen van software -5.966 

Desinvesteringen -4.155 

Autonome ontwikkelingen 20.382 

Parameter wijzigingen 46.774 

Methodische wijzigingen  -110 

Wijzigingen in bezitsgegevens -8.821 

Wijzigingen door taxatie 174 

Investeringen 2.190 

Objecten verplaatst tussen complexen 1.245 

Marktwaarde per 31-12-2018 576.495 

 

 

Zowel het DAEB- als het niet-DAEB-vastgoed in exploitatie is gewaardeerd tegen de marktwaarde 

in verhuurde staat die is bepaald op basis van het ‘Handboek modelmatig waarderen 

marktwaarde’ die als bijlage is opgenomen bij de Regeling toegelaten instellingen 

volkshuisvesting (RTIV). Bij het bepalen van de marktwaarde van het woningbezit en de garages is 

de basisversie van het waarderingshandboek gehanteerd. De variabelen in de berekening zijn 

conform het waarderingshandboek gehanteerd. Aangezien de basisversie van het 

waarderingshandboek is gehanteerd, is de marktwaarde niet gebaseerd op een waardering door 

een onafhankelijke en ter zake deskundige taxateur.  

Voor de waardering van de marktwaarde van het BOG, MOG en ZOG is een ter zake deskundige 

externe taxateur ingeschakeld (full-versie). Deze taxateur staat ingeschreven bij het Nederlands 

Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Het taxatiedossier is op aanvraag beschikbaar voor de 

Autoriteit woningcorporaties. 
 

De volgende disconteringsvoet is bij het basisscenario gebruikt voor de verschillende categorieën 

onroerende zaken. 

 

Type vastgoed disconteringsvoet 

Eengezinswoningen 6,39-7,19% 

Meergezinswoningen 6,99-7,45% 

Studenteneenheden 6,36% 

Garages 6,64% 

  

Om de te verwachten kasstromen in de DCF-berekening te bepalen, wordt gebruik gemaakt van 

de macro-economische parameters. 
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Parameters woongelegenheden 2018 2019 2020  2021 2022 2023 2024 

e.v. 

Prijsinflatie 1,60% 2,50% 2,30% 2,20% 2,00% 2,00% 2,00% 

Loonstijging 2,00% 2,90% 2,80% 2,70% 2,50% 2,50% 2,50% 

Bouwkostenstijging 5,60% 5,90% 2,80% 2,70% 2,50% 2,50% 2,50% 

Leegwaardestijging 11,60% 6,80% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 

Instandhoudingsonderhoud per 

vhe-EGW 

594-

1.034 

594-

1.034 

594-

1.034 

594-

1.034 

594-

1.034 

594-

1.034 

594-

1.034 

Instandhoudingsonderhoud per 

vhe-MGW 

638-

1.078 

638-

1.078 

638-

1.078 

638-

1.078 

638-

1.078 

638-

1.078 

638-

1.078 

Instandhoudingsonderhoud per 

vhe-studenteneenheid 

316-

756 

316-

756 

316-

756 

316-

756 

316-

756 

316-

756 

316-

756 

Mutatieonderhoud per vhe-EGW 883 883 883 883 883 883 883 

Mutatieonderhoud per vhe-MGW 663 663 663 663 663 663 663 

Mutatieonderhoud per vhe-

studenteneenheid 

 

199 

 

199 

 

199 

 

199 

 

199 

 

199 

 

199 

Beheerkosten-EGW 436 436                                  436 436 436 436 436 

Beheerkosten-MGW 428 428 428 428 428 428 428 

Beheerkosten-studenteneenheid 403 403 403 403 403 403 403 

Belastingen, verzekeringen en 

overige lasten als percentage van 

de WOZ-waarde (exclusief 

gemeentelijke tarieven 2018, 

uitgedrukt in een percentage van 

de WOZ-waarde) 

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

Verhuurderheffing als percentage 

van de WOZ-waarde 

- 0,561% 0,592% 0,593% 0,567% 0,567% 0,567% 

Huurstijging boven prijsinflatie 

voorgaand jaar – zelfstandige 

eenheden 

- 1,0% 1,2% 1,3% 0,5% 0,5% 0,5% 

Huurstijging boven prijsinflatie 

voorgaand jaar – onzelfstandige 

eenheden 

- 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Huurderving als percentage van 

de huursom 

- 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

Verkoopkosten bij uitponden, als 

percentage van de leegwaarde 

- 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Als achterstallig onderhoud zijn kosten voor het verwijderen van asbest meegenomen. Hiervoor 

is een planning per complex opgesteld. 

Bij het bepalen van de marktwaarde is de basis- en full-versie van het waarderingshandboek 

gehanteerd. Voor de full-versie zijn de variabelen in de berekening conform het 

waarderingshandboek gehanteerd met uitzondering van de volgende vrijheidsgraden. 

 

Markthuurstijging 

De markthuur voor bedrijfsonroerend goed en maatschappelijk onroerend goed is verkregen 

door de comparatieve methode. Voor de vaststelling van de markthuur van zorg-onroerend goed 

(intramurale complexen) is in specifieke gevallen aansluiting gezocht bij de normatieve 

huisvestingscomponent (NHC) horende bij de zorgzwaartepakketten die door de zorgexploitant 

in het complex geleverd wordt. 
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Exit yield 

Voor alle BOG-, ZOG-, MOG- en studentencomplexen is een inschatting gemaakt van de exit yield. 

Hierbij is de huursituatie in jaar 15 (hoogte huur, ingeschatte resterende contractperiode) leidend 

en is afhankelijk van de bestemming rekening gehouden met alternatieve 

aanwendingsmogelijkheden, verouderingseffecten of in de kasstroom opgenomen correcties 

voor investeringen en/of correctief onderhoud. 

 

Disconteringsvoet 

Voor het bepalen van de disconteringsvoet wordt de IRS 10 jaars genomen, zoals deze geldt op 

het moment van de waardebepaling. De rentevoet wordt verhoogd met een risico-opslag ter 

compensatie van het onroerend goed risico alsmede het vastgoedrendement waartoe het object 

behoort en een risico-opslag voor de in te schatten exploitatierisico’s die specifiek voortvloeien 

uit het gebied waar het object in is gelegen. De disconteringsvoet per object varieert van 5,0% tot 

8,2%. 

 

Mutatie- en verkoopkans 

De mutatiekans is ingeschat en hangt onder meer samen met de verhouding van de actuele 

huurinkomsten ten opzichte van de ingeschatte markthuur op peildatum, het bouwjaar van het 

object en – ingeval van intramurale zorgcomplexen- of er sprake is van een duurzame 

zorgexploitatie. Ten aanzien van de mutatiekans is vastgehouden bij de mogelijke scenario’s na 

afloop van het contract. 

Een waarderingscomplex is een samenstel van verhuureenheden, dat in principe bestaat uit 

vergelijkbare verhuureenheden wat betreft type vastgoed, bouwperiode en locatie, en dat als één 

geheel aan een derde partij in verhuurde staat verkocht kan worden. Er bestaat geen minimum 

of maximum voor het aantal verhuureenheden in een waarderingscomplex. Het kan voorkomen 

dat een waarderingscomplex bestaat uit zowel DAEB- als niet-DAEB-vastgoed. De 

waarderingscomplexen ten behoeve van de berekening van de marktwaarde zijn door middel 

van de volgende indeling bepaald: 

 

Locatie (postcode) Type Bouwjaar 

Dronten 8251 Eengezinswoning 1960 – 1969 

Dronten 8252 Meergezinswoning 1970 – 1979 

Dronten 8253 Studenteneenheid 1980 – 1989 

Dronten 8254 Zorgeenheid (extramuraal) 1990 – 1999 

Dronten 8255 Bedrijfsonroerendgoed 2000 – 2009 

Dronten 8256 Maatschappelijk onroerend goed 2010 – 2018 

 Garagebox  

 Zorgvastgoed (intramuraal)  

 

Beleidswaarde 

Het WSW en de Aw hebben in het kader van het nieuwe integraal toetsingskader besloten om 

met ingang van het boekjaar 2018 de in de voorgaande jaren gehanteerde bedrijfswaarde te 

vervangen door een nieuw waardebegrip, de beleidswaarde. Corporaties vermelden met ingang 

van het jaarverslag 2018 de beleidswaarde in plaats van de bedrijfswaarde in de toelichting op de 

jaarrekening. Omdat de doelstelling van OFW is 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. Dit betekent dat slechts een deel van de in de jaarrekening verantwoorde 

marktwaarde in de toekomst zal worden gerealiseerd. Derhalve wordt hieronder de 

beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie toegelicht. Deze beleidswaarde sluit aan op het 

beleid van OFW en beoogt inzicht te geven in de verdiencapaciteit van haar vastgoed uitgaande 
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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 OFW. 

De beleidswaarde van het DAEB-vastgoed in exploitatie bedraagt per 31 december 2018 

€ 334.407. De beleidswaarde van het niet-DAEB-vastgoed in exploitatie bedraagt per 31 

december 2018 € 4.056. 

Bij het bepalen van de beleidswaarde is het waarderingshandboek gehanteerd. De berekening 

van de beleidswaarde kent als startpunt de marktwaarde. 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. De beleidswaarde wordt 

bepaald door op vier aspecten aanpassingen door te voeren in de uitgangspunten van de 

berekening van de marktwaarde. Deze aspecten zijn: 

- beschikbaarheid: voor de gehele portefeuille wordt het doorexploiteerscenario gehanteerd. 

Hierbij wordt voor het vastgoed welke tegen de full-versie wordt gewaardeerd 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;  

- betaalbaarheid: de markthuur wordt vervangen door de beleidshuur;  

- kwaliteit: de marktnorm voor onderhoud wordt vervangen door de onderhoudsnorm van de 

woningcorporatie; 

- beheer: de marktnorm voor beheer wordt vervangen door de beheernorm van de 

woningcorporatie.  

 

Onderstaand is de bepaling van de beleidswaarde visueel weergegeven: 

  

576.492.499 554.400.744

356.516.490 327.943.302 338.463.366 338.463.366

22.091.755

197.884.254

28.573.188

-10.520.064

M A R K T W A A R D EB E S C H I K B A A R H E I DB E T A A L B A A R H E I D K W A L I T E I T B E H E E R B E L E I D S W A A R D E

BELEIDSWAARDE



 

Pagina 88 van 126 

 

De beleidswaarde van BOG/ZOG/MOG is gelijk aan de marktwaarde en hierbij wordt dus 

verondersteld dat de marktuitgangspunten overeenkomen met de eigen beleidsuitgangspunten. 

 

OFW heeft de volgende uitgangspunten gehanteerd bij de bepaling van de beleidswaarde. 

Streefhuur Streefhuur is gebaseerd op het huurbeleid 

van OFW, gerelateerd aan de 

aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag, circa 

68% van de maximaal redelijke huur 

Planmatig onderhoud Gebaseerd op de 

meerjarenonderhoudsplanning van de 

komende 15 jaar per complex 

Mutatie- en reparatieonderhoud Gebaseerd op de begrote kosten voor 

reparatie- en mutatie-onderhoud en verdeeld 

naar rato van het planmatig onderhoud 

Achterstallig onderhoud Conform marktwaardeberekening. € 5.210 

per woning met asbest. 

Beheerlasten € 646 per woning, per jaar. Dit zijn de 

beheerlasten inclusief zakelijke lasten en 

exclusief verhuurderheffing 

Verhuurderheffing Conform marktwaardeberekening, op basis 

van de huidige tarieven voor de 

verhuurderheffing 

Discontovoet Conform marktwaardeberekening 

 

De aansluiting tussen de marktwaarde en de beleidswaarde kan als volgt worden weergegeven: 

 

 DAEB-vastgoed  Niet-DAEB 

vastgoed 

 €  € 

    

Marktwaarde per 31-12-2018 571.371  5.124 

    

Afslag vanwege beschikbaarheid (doorexploiteerscenario) -22.086  -6 

Afslag vanwege betaalbaarheid (beleidshuur) -196.941  -946 

Afslag vanwege kwaliteit (onderhoud) -28.376  -197 

Opslag vanwege beheer (beheerskosten) 10.439  81 

 

Beleidswaarde per 31-12-2018 

 

334.407 

  

4.056 
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2.2 Vastgoed verkocht onder voorwaarden  

 Onroerende zaken verkocht 

onder voorwaarden  

Stand per 1 januari 2018:  

 Aanschafprijs 1.883 

 Cumulatieve waardeverminderingen -155 

  

Boekwaarde per 1 januari 2018 1.728 

  

  

Mutaties  

Desinvesteringen 

   - aanschafwaarde  

   - cumulatieve waardeverminderingen  

 

-282 

23 

Overige waardeverminderingen en terugneming daarvan 130 

  

Totaal mutaties 2018 -129 

  

  

Stand per 31 december 2018:  

 Aanschafprijs 1.601 

 Cumulatieve waardeverminderingen -2 

  

Boekwaarde per 31 december 2018 1.599 

  

 

De waardering van de VOV-woningen is gebaseerd op de getaxeerde waarde van één in 2018 en 

één in 2019 verkochte woning.  

 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

 2018 2017 

Aantal eenheden per 1 januari   

Verkopen boekjaar 13 14 

Terugkopen boekjaar 2 1 

   

Aantal eenheden per 31 december 11 13 

   

 

Bij de contracten gebaseerd op het “Koopgarant”-principe geldt dat er sprake is van verleende 

kortingen tussen 10,2% en 11,5%. Daarnaast heeft OFW een terugkoopverplichting. Het aandeel 

in de waardeontwikkeling van de woningen ligt tussen de 15,7% en 17,3% in 2018. 
 

  



 

Pagina 90 van 126 

 

2.3 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie  

Stand per 1 januari 2018:  

 Cumulatieve vervaardigingsprijs 1.400 

 Cumulatieve waardeverminderingen -470 

  

Boekwaarde per 1 januari 2018 930 

  

Mutaties  

Investeringen 1.173 

Overboeking naar DAEB vastgoed in exploitatie -2.508 

Waardeverminderingen 445 

  

 890 

  

  

Cumulatieve vervaardigingsprijs 65 

Cumulatieve waardeverminderingen -25 

  

Boekwaarde per 31 december 2018 40 

  

 

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

 Bedrijfs-

gebouwen 

Inventaris Vervoer-

middelen 

Totaal 

Stand 1 januari 2018:     

Verkrijgingprijzen 2.430 4.203 1.011 7.644 

Cumulatieve afschrijvingen (inclusief 

bijzondere waardeverminderingen 

 

-894 

 

-3.935 

 

-824 

 

-5.653 

     

Boekwaarde 1.536 268 187 1.991 

     

Mutaties in het boekjaar:     

Investeringen  0 9 2 11 

Desinvesteringen 0 0 0 0 

Afschrijvingen desinvesteringen 0 0 0 0 

Afschrijvingen -123 -147 -73 -343 

     

Saldo -123 -138 -71 -332 

     

Stand per 31 december 2018:     

Verkrijgingprijzen 2.430 4.212 1.013 7.655 

Cumulatieve afschrijvingen (inclusief 

bijzondere waardeverminderingen) 

 

-1.017 

 

-4.082 

 

-897 

 

-5.996 

     

Boekwaarde per 31 december 2018 1.413 130 116 1.659 
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Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 

De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd tegen 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De 

afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire 

methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen wordt niet 

afgeschreven.  
 

De volgende levensduren worden hierbij gehanteerd:  

- Bedrijfsruimten  :  20 jaar 

- Meubilair   :  10 jaar 

- Plantenbakken, hydrocultuur :  3 jaar 

- Apparatuur en machines :  5-10 jaar 

- Automatisering  :  3-7 jaar 

- Bedrijfsauto’s   :  5 jaar 

- Aanhangwagens  :  10 jaar 
 

Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd indien ze de gebruiksduur van het object 

verlengen. Indien er geen sprake is van verlenging van de gebruiksduur worden de 

onderhoudsuitgaven (ineens) ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht. 

 

4 Financiële vaste activa 
4.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen 

De samenstelling van de deelnemingen in groepsmaatschappijen is hierna opgenomen: 
 

 Deelnemingen in 

groepsmaat-

schappijen 

  

Stand per 1 januari 2018: 102 

  

Mutaties:  

Aandeel resultaat waarin wordt deelgenomen 0 

  

Stand per 31 december 2018 102 

  

 

4.2 Latente belastingvorderingen en -schulden 

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 integrale belastingplicht betekent dat 

woningcorporaties een fiscale openingsbalans moesten opstellen waarbij alle activa en passiva 

voor de marktwaarde op 1 januari 2008 zijn opgenomen. Daarover zijn in een 

vaststellingsovereenkomst sectorbrede afspraken gemaakt met de Belastingdienst (de 

zogenaamde VSO2). Naast afspraken over de openingsbalanswaardering bevat de VSO2 een 

aantal afspraken over de wijze waarop het fiscale resultaat moet worden berekend in een aantal 

sectorspecifieke gevallen, zoals bij combiprojecten. De toegelaten instelling heeft de VSO2 op 22 

april 2009 ondertekend. De VSO2 had een looptijd tot en met 1 december 2012. Na deze periode 

wordt de VSO2 stilzwijgend voor steeds één jaar verlengd, tenzij een van de partijen vóór 1 

december heeft opgezegd. De VSO2 is door de Belastingdienst noch door OFW opgezegd vóór 1 

december 2017 en derhalve van toepassing op het jaar 2018. Vastgoed dat OFW al op 1 januari 
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2008 bezat wordt op grond van VSO2 op de openingsbalans gewaardeerd op een percentage van 

de WOZ-waarde. Daarna verkregen vastgoed wordt fiscaal in beginsel gewaardeerd op kostprijs 

verminderd met afschrijvingen. Bij de fiscale waardering van vastgoed is verder van belang dat 

de fiscale afschrijvingslast wettelijk beperkt is. Leningen en derivaten zijn aan de hand van een 

van de VSO2 deel uitmakende rentecurve op de fiscale openingsbalans per 1 januari 2008 

gewaardeerd op marktwaarde.  

 

De samenstelling van de latente belastingvorderingen is als volgt: 

 Latente 

belasting-

vorderingen 

  

Stand per 1 januari 2018: 4.126 

  

Mutaties in het boekjaar:  

Afboeking ten laste van het resultaat 

Verliescompensatie 

 

-1.821 

Mutatie overige tijdelijke verschillen -133 

  

Stand per 31 december 2018 2.172 

  

 

Latente belastingvorderingen  

Inzake het tijdelijke verschil voor de premie herfinanciering (ontvangen op 31 december 2007) 

voor een deel van de uitstaande leningenportefeuille is een latente belastingvordering van € 344 

(contante waarde, netto-rente 3%) gevormd. Van de latente belastingvordering is een bedrag van 

€ 29 (2016: € 34) naar verwachting verrekenbaar binnen één jaar. De nominale waarde van deze 

latentie bedraagt € 452. 

 

De fiscale winst over 2018 is berekend op € 8,2 miljoen (zie toelichting onder post 21.1 

belastingen). De fiscale winst van 2018 van € 8,2 miljoen kan verrekend worden met de 

opgebouwde fiscale verliezen. Per jaareinde is een bedrag van € 1.324 (contante waarde, netto-

rente 3%) cumulatief opgenomen als vordering voor de uit voorgaande jaren te compenseren 

belasting. De nominale waarde van deze latentie bedraagt € 1.364. 

De waardering van de belastingvordering uit hoofde van de uit voorgaande jaren te 

compenseren belasting, voor zover er een redelijke mate van zekerheid is dat er in de toekomst 

een belastingvoordeel wordt gerealiseerd, is opgenomen onder de post latente 

belastingvorderingen.  

 

Voor het deel van het vastgoed waarvan de fiscale boekwaarde hoger is dan de 

bedrijfseconomische boekwaarde en de fiscale bodemwaarde nog niet bereikt is en zolang de 

fiscale bodemwaarde hoger is dan de bedrijfseconomische boekwaarde, wordt een actieve 

belastingvordering gevormd. In dat geval is sprake van tijdelijke verrekenbare verschillen die 

geen eeuwigdurend karakter hebben. De hoogte van de contante waarde (netto-rente 3%) van 

deze actieve belastingvordering bedraagt € 504. 

 

Latente belastingschuld 

Het tijdelijke verschil inzake de waardering van het DAEB- en niet-DAEB-vastgoed bedraagt 

nominaal € 73 miljoen. De fiscale waarde van dit vastgoed is lager dan de boekwaarde. Dit heeft 

betrekking op vastgoed dat naar verwachting de komende jaren blijvend wordt verhuurd, 



 

Pagina 93 van 126 

 

waardoor het niet fiscaal afwikkelt. De fiscale waarde van dit vastgoed betreft een bedrag van      

€ 501 miljoen. De boekwaarde van dit vastgoed betreft een bedrag van € 576 miljoen.  

De latente belastingschuld bedraagt nominaal € 18,8 miljoen (zijnde 25% over het verschil tussen 

fiscale waarde en boekwaarde). Gezien de zeer lange looptijd van het waarderingsverschil, 

tendeert de contante waarde van de hieruit voortvloeiende latente vordering naar nihil. Deze 

latente belastingschuld is derhalve niet opgenomen. 

 

Fiscaal wordt een ‘voorziening onderhoud’ gevormd. De onderhoudsvoorziening op de fiscale 

balans bedraagt € 5.178 (2017 € 4.806). De latente belastingverplichting bedraagt, contant 

gemaakt (netto-rente 3%), € 1.058. Dit is gebaseerd op een tarief van 25% (2019) respectievelijk 

22,55% (2020) en 20,50% (vanaf 2021). De nominale waarde van deze latentie bedraagt € 1.147. 

Onder de post 9.2 ‘Voorziening latente belastingverplichtingen’ is dit bedrag opgenomen. De 

gemiddelde looptijd bedraagt vier jaar. 

Het tijdelijke verschil inzake de waardering van het sociaal vastgoed waarvan verwacht wordt dat 

deze in de komende vijf jaar verkocht wordt bedraagt €2,7 miljoen. De fiscale waarde van dit 

vastgoed is lager dan de boekwaarde. De gewaardeerde latente belastingschuld bedraagt € 532 

(contante waarde, netto-rente 3%). De gemiddelde looptijd bedraagt drie jaar. De nominale 

waarde van deze latentie bedraagt € 579. Onder de post 9.2 ‘Voorziening latente 

belastingverplichtingen’ is dit bedrag opgenomen. 
 

4.3 Leningen u/g 

Stand per 1 januari 2018:  

 Aanschaffingsprijs 652 

 Cumulatieve waardeverminderingen 0 

  

 Boekwaarde 652 

  

Mutaties in het boekjaar:  

 Verstrekkingen 42 

 Aflossingen -35 

 Waardeveranderingen 0 

  

 Saldo 7 

  

Stand per 31 december 2018  

 Aanschaffingsprijs 659 

 Cumulatieve waardeverminderingen 0 

  

 Boekwaarde 659 

  

 

De post leningen u/g betreft uitgezette gelden. Deze leningen zijn aan de Stichting 

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting verstrekt ten behoeve van startersleningen. In 2013 heeft een 

storting in het corporatiefonds van de SVN van € 80 plaatsgevonden. Hierover wordt een rente 

vergoed gebaseerd op één-maands depositorente van de BNG. In 2018 zijn geen startersleningen 

verstrekt. Gedurende de eerste drie jaar wordt over deze startersleningen geen rente vergoed. 

Na drie jaar wordt een rente vergoed gebaseerd op het NHG-rentetarief. Voor de leningen zijn 

voor € 534 zekerheden verkregen in de vorm van Nationale Hypotheek Garantie. De looptijd van 

de leningen is 30 jaar. 
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5 Voorraden 
5.1 Overige voorraden  

 2018 2017 

   

Kosten grond- en ontwikkelposities  549 549 

Te verkopen woning 147 0 

   

 696 549 

 

De post ‘grond- en ontwikkelposities’ betreft de grondlocatie ten behoeve van (toekomstige) 

ontwikkelingsprojecten die nog niet in realisatie zijn genomen. Deze gronden zijn gewaardeerd 

tegen verkrijgingsprijs danwel de lagere opbrengstwaarde. De marktwaarde is gebaseerd op de 

externe danwel interne uitgevoerde toetsing van de waardering van gronden ultimo boekjaar. 

Deze interne toetsing is gebaseerd op de kennis van de lokale markt alsmede kennis van de 

lokale ontwikkelmogelijkheden (waaronder bestemmingswijzigingen etc). 
 

6 Vorderingen 
6.1 Huurdebiteuren 

 2018 2017 

   

Actieve contracten 335 269 

Niet actieve contracten 328 303 

   

 663 572 

Af: voorziening voor oninbaarheid 248 219 

   

 415 353 

   

 

6.2 Vorderingen op groepsmaatschappijen 

 2018 2017 

   

Vorderingen op groepsmaatschappijen 0 0 

   

 0 0 

   

 

6.3 Overige vorderingen 

 2018 2017 

   

Overige vorderingen op huurders 0 0 

Te ontvangen verkoop woning 154 0 

   

 154 0 
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6.4 Overlopende activa 

 2018 2017 

   

Vooruitbetalingen 155 112 

Overig 13 0 

   

 168 112 

 

7 Liquide middelen 
 2018 2017 

   

Vrij opneembare banktegoeden 2.487 3.296 

Kasgelden 5 1 

   

 2.492 3.297 

   

 

8 Eigen vermogen 
8.1 Overige reserves 

Het verloop van de overige reserves is als volgt: 

 

 2018 2017 

   

Stand per 1 januari  142.186 136.881 

   

Winstdeling boekjaar 56.323 30.613 

Realisatie uit hoofde van verkoop 1.965 2.082 

Niet-gerealiseerde waardestijging van de marktwaarde -47.440 -27.390 

   

Stand per 31 december  153.034 142.186 

   

 

Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming 

In de statuten is geen artikel opgenomen inzake de resultaatbestemming. De stichting Oost 

Flevoland Woondiensten stelt zich ten doel uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting 

werkzaam te zijn. 
 

Resultaatbestemming 

De resultaatbestemming is in de jaarrekening verwerkt. Het positieve resultaat over 2018 van      

€ 56.323 (2017: € 30.613) is toegevoegd aan de overige reserves.  
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8.2 Herwaarderingsreserve 

 Herwaarde-

rings-reserve 

DAEB 

vastgoed in 

exploitatie 

Herwaarde-

rings-reserve 

niet DAEB 

vastgoed in 

exploitatie 

Totaal 

    

Boekwaarde per 1 januari 2018 145.098 800 145.898 

Realisatie uit hoofde van verkoop -1.674 -291 -1.965 

Toename uit hoofde van stijging van de 

marktwaarde 

 

47.270 

 

170 

 

47.440 

    

Boekwaarde per 31 december 2018 190.694 679 191.373 

    

 

 

9 Voorzieningen 
9.1 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 

 2018 2017 

Stand per 1 januari  4.308 0 

   

Dotaties 4.575 4.308 

Onttrekkingen -178 0 

   

Stand per 31 december  8.705 4.308 

   

 

Looptijd voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 

< 1 jaar: € 8.705 

> 1 jaar: € 0 

9.2 Voorziening latente belastingverplichtingen 

 2018 2017 

Stand per 1 januari 2018 1.260 1.121 

   

Mutaties in het boekjaar   

Dotatie ten laste van resultaat 330 139 

   

Stand per 31 december 2018 1.590 1.260 

   

 

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar punt 4.2 van de toelichting. 
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10 Langlopende schulden 
10.1 Schulden/leningen overheid en schulden/leningen kredietinstellingen 

 2018 2017 

   

Schulden/leningen overheid en kredietinstellingen 231.837 241.588 

Af: aflossingsverplichting komend jaar -21.802 -22.251 

   

Stand per 1 januari 210.035 219.337 

   

Mutaties in boekjaar:   

Nieuw opgenomen leningen 15.000 10.500 

Mutatie roll-overlening -1.000 0 

Aflossingen -24.802 -20.251 

Mutatie kortlopend deel 2.907 449 

   

Saldo -7.895 -9.302 

   

 

Schulden/leningen overheid en kredietinstellingen 

 

221.035 

 

231.837 

Af: aflossingsverplichting komend jaar -18.895 -21.802 

   

Stand per 31 december 202.140 210.035 

   

Marktwaarde per 31 december 275.945 287.630 

   

Looptijd van:   

1-5 jaar 53.507 64.452 

> 5 jaar 148.633 145.583 

 

De leningenportefeuille bestaat uit de volgende soorten leningen: 

 Schulden / 

leningen 

krediet 

instellingen 

  

Vastrentende leningen 153.035 

Variabel rentende leningen 44.000 

Basisrenteleningen 24.000 

  

Stand per 31 december 2018 221.035 

  

 

De rente van de vastrentende leningen is voor de gehele looptijd gefixeerd dan wel tot het 

renteherzieningsmoment. Voor een overzicht van deze renteherzieningsmomenten wordt 

verwezen naar punt 12 van de toelichting. Het risico van deze leningen betreft: 

- op het moment van renteherziening indien die hoger dan wel lager is dan de oude 

contractrente, 
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- de herfinanciering van de tussentijdse en eindaflossingen van de lening in een nieuwe lening 

met een hogere dan wel lagere rente.  

 

De basisrenteleningen hebben een rentetarief dat bestaat uit twee componenten, zijnde een 

basisrente en een liquiditeitsopslag. De basisrente geldt voor de volledige looptijd van de 

leningen. De liquiditeitsopslag geldt voor de overeengekomen periode, waarbij de eerste 

minimale looptijd 5 jaar bedraagt. Na 5 jaar dient een nieuwe liquiditeitsopslag met de bank 

overeengekomen te worden. De liquiditeitsopslag van de huidige basisrenteleningen bedraagt 

tussen 0,21% en 0,46%. De liquiditeitsopslag van beide basisrenteleningen is tot het einde van 

het contract gefixeerd.  

Het gemiddelde rentepercentage van de leningenportefeuille, zonder het effect van rente-

instrumenten, bedraagt 3,0% (2017: 3,0%). 

De rente van de variabel rentende leningen (zogeheten roll-over leningen) zijn alle gebaseerd op 

1-maands, 3-maands en 6-maands Euribor. De rente van de roll-over leningen kent een spread 

van 0 tot en met 38 punten boven Euribor.  

Het totaal door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) geborgde leningen bedraagt        

€ 222 miljoen (2017: € 232 miljoen) is 100% (2017: 100%). 

Over het boekjaar beliep de rentelast inzake de renteswaps € 1.372 (2017: € 1.775). 

Gecombineerd met de rentelast over de leningenportefeuille ad € 6.835 (2017: € 7.120) bedraagt 

de effectieve vermogenskostenvoet 3,6% (2017: 3,8%). 

 

Looptijd 

De duration (gewogen gemiddelde rentetypische looptijd) van de leningenportefeuille bedraagt 

ultimo 2018 9,4 jaar (2017: 9,9 jaar). 
 

Marktwaarde 

De marktwaarde van de leningen ten bedrage van € 275.945 (2017: € 287.630) is de waarde van 

de leningen, waarbij de toekomstige aflossingsverplichtingen contant gemaakt zijn tegen actuele 

rentetarieven. 

 

10.2 Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

 2018 2017 

   

Stand per 1 januari 2018 1.754 1.789 

   

Mutaties 2018:   

Verminderingen a.g.v. terugkoop -263 -129 

Waardemutatie terugkoopverplichting 108 94 

   

Stand per 31 december 2018 1.599 1.754 

   

 

OFW heeft ultimo 2018 uit hoofde van de regeling Koopgarant een terugkoopverplichting inzake 

11 woningen (2017: 13 woningen). De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd en 

getoetst aan de bij de overdracht ontstane verplichting. Bij de jaarlijkse toetsing van de 

terugkoopverplichting wordt rekening gehouden met de waardeontwikkelingen van onroerende 

zaken en specifieke contractvoorwaarden met derden. 
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10.3 Overige schulden 

  2018 2017 

   

Stand per 1 januari 3.787 3.853 

   

Mutaties:   

Storting/terugbetaling waarborgsommen -9 113 

Vrijval subsidie educatief centrum -27 -27 

Vrijval premie herfinanciering  -134 -152 

   

Saldo -170 -66 

   

Stand per 31 december 3.617 3.787 

   

Looptijd van:   

< 1 jaar 248 161 

1-5 jaar 582 580 

> 5 jaar 2.787 2.933 

 

In 2007 is een premie vanwege herfinanciering van bestaande leningen o/g ontvangen. Deze 

premie wordt jaarlijks toegerekend op basis van het verloop van de geherfinancierde leningen. 

Per 31-12-2018 bedraagt het saldo van de herfinancieringspremie € 2,2 miljoen (31-12-2017: € 2,3 

miljoen). 

In 2013 heeft OFW een subsidie van de gemeente Dronten voor het educatief centrum in 

Biddinghuizen ontvangen. Deze subsidie wordt in veertig jaar, rekening houdend met een 

jaarlijkse stijging van 2% ten gunste van het resultaat gebracht. Indien de huurovereenkomst van 

het peuterspeelzaalwerk of de bibliotheek tussentijds beëindigd wordt, geldt er een 

terugbetalingsverplichting. Per 31 december 2018 bedraagt deze post € 1,3 miljoen (31-12-2017: 

€ 1,4 miljoen). 

Aan huurders op de campus van de Aeres-hogeschool wordt bij nieuwe verhuring een 

waarborgsom van één maandhuur in rekening gebracht. Over deze waarborgsom wordt geen 

rente vergoed. Per 31 december 2018 bedraagt het totaal van de waarborgsommen € 0,1 

miljoen.  

 

11 Kortlopende schulden 
11.1 Schulden aan kredietinstellingen 

  2018 2017 

   

Kortlopend deel langlopende schulden 18.895 21.802 

   

 18.895 21.802 

   

 

De kredietfaciliteit in rekening-courant bij ING Bank N.V. bedraagt per 31 december 2018 € 2,5 

miljoen (2017: € 2,5 miljoen) en de rente 3-maands Euribor plus 1,05 procent.  
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11.2 Schulden aan groepsmaatschappijen 

  2018 2017 

   

Schulden aan groepsmaatschappijen 0 5 

   

 0 5 

   

 

11.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen 

  2018 2017 

   

Omzetbelasting 285 288 

Loonheffing 71 55 

   

 356 343 

   

 

11.4 Overlopende passiva 

  2018 2017 

   

Niet vervallen rente op leningen 3.134 3.701 

Nog te betalen rente en aflossing 495 520 

Vooruit ontvangen huren  1.041 984 

Te betalen vakantiedagen / jubilea 126 142 

Te betalen accountantskosten 56 52 

Te verrekenen servicekosten 250 330 

Te betalen kosten automatisering 17 131 

Overige 10 12 

   

 5.129 5.872 

   

 

 

12 Financiële instrumenten 
Algemeen 

OFW maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten 

die de stichting blootstelt aan marktrisico, reële waarde renterisico, kasstroomrenterisico en 

prijsrisico, kredietrisico en liquiditeitsrisico. Om deze risico’s te beheersen heeft OFW 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 

stichting te beperken. OFW zet afgeleide financiële instrumenten in, waaronder interest rate 

swaps, om risico’s te beheersen. Afgeleide instrumenten worden niet ingezet voor 

handelsdoeleinden. 

 

Kredietrisico 

Omdat huren in beginsel voorafgaand aan de huurperiode worden voldaan en sprake is van een 

grote diversiteit, is het kredietrisico voor de core business van OFW zeer beperkt. Voor het 
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overige is geen sprake van concentratie van vorderingen bij één of enkele debiteuren. Het 

maximale kredietrisico dat de toegelaten instelling loopt bedraagt € 1,1 miljoen, bestaande uit de 

financiële vaste activa exclusief latente belastingvorderingen (€ 0,8 miljoen) en de vorderingen op 

korte termijn (€ 0,3 miljoen).  

 

Liquiditeitsrisico 

OFW heeft een concentratie van langlopende leningen bij twee financiers (BNG en NWB). Dit zijn 

beide overheidsbanken. Hierdoor wordt dit risico laag ingeschat. OFW maakt voor de korte 

termijn financiering gebruik van meerdere banken. 

 

Renterisico 

OFW loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en schulden. Voor vorderingen en 

schulden met variabele renteafspraken loopt OFW risico ten aanzien van de toekomstige 

kasstromen, met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt OFW risico’s over de 

marktwaarde. Bij één procent rentestijging of –daling stijgt of daalt de marktwaarde van de 

leningen met circa € 25 miljoen. Met betrekking tot bepaalde variabel rentende schulden heeft 

OFW interest rate swaps afgesloten, waarbij de variabele rente wordt omgezet naar een vaste 

rente. 

 

Rentederivaten 

OFW heeft renterisico’s afgedekt door het afsluiten van een aantal rente-instrumenten. Dit 

betreft: 

6 renteswaps (‘plain vanilla’) 

4 basisrenteleningen  

 

Renteswaps 

Ultimo 2018 heeft de toegelaten instelling de volgende renteswaps: 

Startdatum Einddatum Bedrag Vaste rente Variabele 

rente 

Tegen-

partij 

Hedge 

01-12-2009 01-12-2021 € 5 mln. 4,5775% Euribor  

(3-maands) 

ING Roll-over NWB  

€ 5 mln. 

01-12-2010 01-06-2020 € 5 mln. 3,89% Euribor  

(6- maands) 

ABN-AMRO Roll-over BNG  

€ 5 mln. 

01-03-2011 01-03-2023 € 5 mln. 4,14% Euribor  

(6-maands) 

ABN-AMRO Roll-over BNG  

€ 5 mln. 

01-09-2011 01-09-2021 € 5 mln. 4,15% Euribor  

(6-maands) 

ABN-AMRO Roll-over BNG  

€ 5 mln. 

01-11-2012 02-11-2026 € 7,5 mln. 2,745% Euribor  

(6-maands) 

ABN-AMRO Roll-over NWB  

€ 7,5 mln. 

01-07-2014 01-07-2025 € 7,5 mln. 2,955% Euribor  

(6-maands) 

Rabobank Roll-over NWB  

€ 7,5 mln.  

(2 x € 3,75 mln.)  

 

Alle derivaten betreffen plain vanilla interest rate swaps (standaard renteswaps waarbij een van 

de partijen een vaste en een van de partijen een variabele rente betaald) waarbij de stichting een 

vaste rente betaalt en een variabele rente gebaseerd op Euribor ontvangt. 

Voor nadere toelichting inzake de renteherzieningsdata- en aflossingsdata, het tegenpartijrisico 

inzake rente-instrumenten wordt verwezen naar onderstaande toelichtingen. 
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Basisrenteleningen 

Ultimo 2018 heeft OFW voor € 24,0 miljoen aan zogeheten basisrenteleningen opgenomen. Zie 

voor toelichting van de basisrenteleningen hetgeen hiervoor onder de leningenportefeuille is 

opgenomen. 

 

Renterisico bij herfinanciering 

Het rente- en looptijdenbeleid van OFW is erop gericht jaarlijks niet meer dan 15 procent 

renterisico bij herfinanciering te lopen. Het renterisico (in % van de restant hoofdsom aan het 

begin van het jaar) wordt berekend als de som van: 

- het bedrag aan aflossingen van leningen in een jaar, vermeerderd met 

- de restant hoofdsom van rentetypisch langlopende financiering die in een jaar een 

renteaanpassing krijgen, en 

- de restant hoofdsom van rentetypisch kortlopende financiering (zijnde variabel rentende 

leningen) die in een jaar minimaal één renteaanpassing krijgen en rekening houdend met 

de rentederivaten. 

 

Op basis van de leningenportefeuille ziet het renterisico er als volgt uit: 

 

 
 

Het renterisico voor de komende jaren bedraagt maximaal 16 procent in 2020. Hiermee is het 

risico in 2020 circa 1% boven het gestelde maximum van 15 procent per jaar. Voor de overige 

jaren blijft het onder het gestelde maximum. 

Indien de rente per 31 december 2018 met 1% zou stijgen, waarbij alle andere variabelen 

constant blijven, zal de rentelast met € 2,2 miljoen (2017: € 2,3 miljoen) stijgen.  

 

Tegenpartijrisico 

Het tegenpartijrisico is het risico dat een tegenpartij in gebreke blijft en hierdoor haar 

verplichtingen niet meer kan nakomen. De partijen waarbij de leningen zijn afgesloten bestaat uit 

de volgende instellingen: 
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Leningen  

krediet-

instellingen 

  

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten  39% 

Nederlandse Waterschapsbank N.V. 43% 

Overige bankinstellingen  9% 

Financiële instellingen (niet zijnde banken) 9% 

  

Totaal 100% 

  

 

Valutarisico 

OFW is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valutarisico’s. 

 

Prijsrisico 

OFW heeft geen beleggingen en loopt derhalve geen prijsrisico. 

Uit bovenstaande opstelling blijkt dat het tegenpartij risico is geconcentreerd bij de NV Bank 

Nederlandse Gemeenten en Nederlandse Waterschapsbank NV. De NV Bank Nederlandse 

Gemeenten is een bank van en voor overheden en instellingen van maatschappelijk belang. 

BNG is een structuurvennootschap. Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De 

Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, 

provincies en een hoogheemraadschap. Nederlandse Waterschapsbank NV is een financiële 

dienstverlener voor de overheidssector. Alle aandelen van de bank zijn in handen van overheden. 

Het tegenpartijrisico (het risico dat een tegenpartij zijn geld opeist bij een faillissement van deze 

partij) is hiermee gemitigeerd. 

 

Reële waarde 

De reële waarde van de in de balans verantwoorde financiële instrumenten zoals leningen u/g, 

vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. De 

reële waarde van de schulden/leningen aan overheid en kredietinstellingen bedraagt ultimo 2018 

€ 279 miljoen en is daarbij gebaseerd op de kasstromen van de leningenportefeuille (exclusief 

interestderivaten) gebruikmakend van de actuele rentes. 

De reële waarde van de effectieve renteswaps per 31 december 2018 bedraagt € 5,4 miljoen 

negatief (2017: € 6,4 miljoen negatief) en is opgenomen bij Financiële instrumenten.  

De reële waarde van de overige langlopende schulden (w.o. de terugkoopverplichting inzake 

verkocht onder voorwaarden) benadert de boekwaarde ervan. 

 

13 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 
Investeringsverplichtingen 

Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor nieuwbouw, renovatie en aankoop van 

woningen tot een bedrag van € 4,5 miljoen. 

 

Obligo Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

De obligo uit hoofde van geborgde leningen door de borgsteller bedraagt ultimo 2018 € 8,4 

miljoen (2017: € 8,8 miljoen). De hoogte van het obligotarief is vastgesteld op 3,85 % 

(2017: 3,85%) over het schuldrestant van de geborgde lening, met uitzondering van het 

leningtype variabele hoofdsom en voor collegiale financiering. Dit obligo is opeisbaar indien blijkt 
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dat het totale garantievermogen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) niet 

voldoende is om de aanspraken op het WSW te dekken.  
 

Borgstelling 

De langlopende schulden per 31 december 2018 van OFW zijn voor een bedrag van € 221 miljoen 

(2017 € 232 miljoen) geborgd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). 

 

Toelichting op de winst- en verliesrekening 

14 Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 
14.1 Huuropbrengsten 

 2018 2017 

   

Huuropbrengsten DAEB-vastgoed in exploitatie   

Woningen en woongebouwen 28.294*) 28.616 

Onzelfstandige woongelegenheden en onroerende zaken, niet 

woongelegenheden 

 

3.884*) 

 

3.304 

   

 32.178 31.920 

Af: huurderving wegens leegstand 315 252 

   

Subtotaal huuropbrengsten DAEB-vastgoed in exploitatie 31.863 31.668 

   

   

Huuropbrengsten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie   

Woningen en woongebouwen 147 149 

Onroerende zaken, niet woongelegenheden 213 426 

   

 360 575 

Af: huurderving wegens leegstand 4 106 

   

Subtotaal huuropbrengsten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 356 469 

   

Totaal huuropbrengsten 32.219 32.114 

   

Huurderving in % van de netto huur 1,0% 1,1% 

Huurachterstand in % van de netto huur 1,3% 1,1% 

   

*) In 2018 zijn de woningen die intramuraal verhuurd worden, opgenomen onder de categorie 

onzelfstandige wooneenheden. In 2017 waren deze woningen onder woningen en woongebouwen 

opgenomen.  

De netto huur is per 1 juli 2018 verhoogd met gemiddeld 1,1% (2017: 1,1%).  

Alle opbrengsten zijn in Nederland gerealiseerd. 
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14.2 Opbrengsten servicecontracten 

 2018 2017 

   

Overige goederen, leveringen en diensten 1.303 1.171 

Derving wegens leegstand en oninbaarheid 0 0 

   

Totaal opbrengsten servicecontracten 1.303 1.171 

   

 

14.3 Lasten servicecontracten 

 2018 2017 

   

Overige goederen, leveringen en diensten 1.187 1.177 

   

Totaal lasten servicecontracten 1.187 1.177 

   

 

14.4 Lasten verhuur- en beheeractiviteiten 

 2018 2017 

   

Toegerekende personeelskosten 1.017 560 

Toegerekende overige organisatiekosten 222 578 

Toegerekende afschrijvingen 152 96 

Verhuurderheffing 0 2.927 

   

Totaal lasten verhuur- en beheeractiviteiten 1.391 4.161 

   

 

14.5 Lasten onderhoudsactiviteiten 

 2018 2017 

   

Onderhoudslasten (niet-cyclisch) 992 1.009 

Onderhoudslasten (cyclisch) 4.058 3.120 

Toegerekende personeelskosten 1.460 903 

Toegerekende overige organisatiekosten 752 1.025 

Toegerekende afschrijvingen 285 204 

   

Totaal lasten onderhoudsactiviteiten 7.547 6.261 

   

 

Toelichting 

Bij de toerekening van kosten over de verschillende activiteiten in 2018 is gebruik gemaakt van 

de ‘Handleiding toepassen functionele indeling winst- en verliesrekening corporaties’ van SBR 

Wonen. Dit heeft een aantal verschuivingen van de toegerekende kosten ten opzichte van 2017 

tot gevolg. Zo is bijvoorbeeld de verhuurdersheffing niet onder de post lasten verhuur- en 

beheeractiviteiten verantwoord maar onder de overige directe operationele laten 

exploitatiebezit.  
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 2018 2017 

Specificatie onderhoudslasten DAEB   

Onderhoudslasten (niet-cyclisch) 983 1.004 

Onderhoudslasten (cyclisch) 4.035 3.074 

Toegerekende personeelskosten 1.349 894 

Toegerekende organisatiekosten 830 1.015 

Toegerekende afschrijvingen 286 202 

   

Sub-totaal onderhoudsactiviteiten DAEB 7.483 6.189 

   

Specificatie onderhoudslasten niet-DAEB   

Onderhoudslasten (niet-cyclisch) 5 5 

Onderhoudslasten (cyclisch) 28 46 

Toegerekende personeelskosten 14 9 

Toegerekende organisatiekosten 11 10 

Toegerekende afschrijvingen 0 2 

   

Sub-totaal onderhoudsactiviteiten niet-DAEB 58 72 

   

Totaal lasten onderhoudsactiviteiten 7.541 6.261 

   

 

14.6 Overige directe operationele lasten exploitatiebezit 

 2018 2017 

   

Verzekeringen 101 116 

OZB 1.288 1.276 

Verhuurderheffing 3.309 0 

Heffing saneringssteun 306 0 

Bijdrage toezicht Aw en huurcommissie 38 0 

   

Totaal overige directe operationele lasten exploitatiebezit 5.042 1.392 
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15 Netto resultaat verkoop vastgoedportefeuille 
 2018 2017 

DAEB-vastgoed in exploitatie   

Opbrengst verkopen bestaand bezit 4.363 4.174 

Af: direct toerekenbare kosten -189 -157 

Af: boekwaarde -3.747 -3.356 

Af: toegerekende organisatiekosten -73 -174 

   

Verkoopresultaat DAEB bestaand bezit 354 487 

   

Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie   

Opbrengst verkopen bestaand bezit 268 3.074 

Af: direct toerekenbare kosten -19 -55 

Af: boekwaarde -262 -3.385 

Af: toegerekende organisatiekosten -12 -23 

   

Verkoopresultaat niet-DAEB bestaand bezit -25 -389 

   

Nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille 329 98 

   

Aantal verkochte eenheden bestaand bezit;  

- DAEB woningen 

- DAEB niet-woongelegenheden 

- Niet-DAEB woningen 

- Niet-DAEB garages/overig bezit 
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16 Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
16.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

 2018 2017 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie   

Waardeverminderingen -5.096 -11.868 

Terugname waardeverminderingen 1.138 0 

   

Totaal overige waardeveranderingen vastgoed in ontwikkeling 

bestemd voor eigen exploitatie 

 

-3.958 

 

-11.868 
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16.2 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

 2018 2017 

DAEB-vastgoed in exploitatie   

Toename marktwaarde 52.827 33.739 

   

Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen DAEB-vastgoed 

in exploitatie 

52.827 33.739 

   

   

Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie   

Toename marktwaarde 457 -18 

   

Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen niet-DAEB-

vastgoed in exploitatie 

 

457 

 

-18 

   

   

   

Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille 

53.284 33.721 

   

 

Bij de berekening van de marktwaarde in verhuurde staat van de vastgoedportefeuille is, met 

uitzondering van BOG, MOG, ZOG en studenteneenheden, uitgegaan van het Handboek 

modelmatig waarderen marktwaarde (basisvariant). Op basis van dit handboek is voor 

respectievelijk 2018 een zogenaamd doorexploiteer- en uitpondscenario per 

marktwaardecomplex berekend. De hoogste van deze twee waarden is bepalend voor de 

waardering van de marktwaarde.  

 

16.3 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder 

voorwaarden 

 2018 2017 

Vastgoed verkocht onder voorwaarden   

Toename marktwaarde 130 112 

Afname marktwaarde 0 0 

   

Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen verkocht onder 

voorwaarden 

130 112 
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17 Nettoresultaat overige activiteiten 
 2018 2017 

   

Opbrengst overige activiteiten 19 22 

Kosten activiteit -37 -27 

   

Nettoresultaat overige activiteiten -18 -5 

   

 

18 Overige organisatiekosten 
 2018 2017 

   

Toegerekende personeelskosten 410 554 

Toegerekende afschrijvingen 66 57 

Toegerekende overige organisatiekosten 468 949 

   

Totaal overige organisatiekosten 944 1.560 

   

 

19 Leefbaarheid 
 2018 2017 

   

Directe kosten leefbaarheid 18 49 

Toegerekende personeelskosten 217 141 

Toegerekende afschrijvingen 29 13 

Toegerekende overige organisatiekosten 77 46 

   

Totaal overige organisatiekosten 341 249 

   

 

 

20 Financiële baten en lasten 
20.1 Waardeveranderingen van financiële vaste activa van effecten en van verplichtingen 

 2018 2017 

   

Waardeveranderingen VOV-verplichtingen -108 -93 

   

Totaal waardeveranderingen van financiële vaste activa van 

effecten en van verplichtingen 

-108 -93 
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20.2 Rentebaten/rentelasten en soortgelijke kosten 

 2018 2017 

   

Rentebaten rekening-courant en deposito’s 0 0 

Overige rentebaten 11 0 

   

Totaal rentebaten en soortgelijke opbrengsten 11 0 

   

   

Rentelasten leningen overheid en kredietinstellingen 8.133 8.933 

   

Totaal rentelasten en soortgelijke kosten 8.122 8.933 

   

 

21 Belastingen 
Stichting Oost Flevoland Woondiensten vormt samen met OFW Holding BV en OFW 

Vastgoedbeheer en Projectontwikkeling BV een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. 

De vennootschapsbelasting is in elk van de rechtspersonen opgenomen voor dat deel dat de 

desbetreffende rechtspersoon als zelfstandig belastingplichtige verschuldigd zou zijn, rekening 

houdend met voor de vennootschap geldende fiscale faciliteiten. Het gewogen gemiddelde 

toepasselijke belastingtarief bedraagt 25 procent (2017: 25%). 

Het effectieve belastingtarief, zijnde de belastinglast in de winst- en verliesrekening uitgedrukt als 

% van het jaarresultaat voor belastingen, bedraagt 3.9% (2017: 2,9%). 

 

21.1 Belastingen 

 2018 2017 

   

Mutatie latente belastingen   

- Mutatie tijdelijke verschillen -462 254 

- Verliescompensatie -1.822 -1.158 

   

 -2.284 -904 
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De acute belastingen over het boekjaar is als volgt bepaald: 

Resultaat voor belastingen volgens de jaarrekening  58.607 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen -53.414  

Overige waardeveranderingen 3.958  

Afschrijvingen -1.431  

Verkoopresultaat bestaand bezit/mutaties HIR 625  

Vrijval herfinancieringspremie -134  

Modernisering aan te merken als onderhoud -21  

Fiscale onderhoudsvoorziening -372  

Verschil marktwaarde-nominale waarde leningen -68  

Waardemutatie verplichtingen V.O.V. woningen 108  

   

Totaal permanente en tijdelijke verschillen  50.749 

   

Belastbaar bedrag  7.858 

Bij: aftrekbeperking algemene kosten  8 

Bij: heffing saneringssteun  306 

   

Belastbaar bedrag ter bepaling vennootschapsbelasting 

boekjaar 

  

8.172
 

   

   

Acute belastingen boekjaar  2.033 

Verrekening met cumulatieve verliezen voorgaande jaren  -2.033 

   

Belastingen             0 

   

 

Na verliesverrekening resteert ultimo 2018 € 5.504 (2017: € 13.346) als verrekenbaar verlies met 

toekomstige winsten. 

 

21.2 Resultaat deelnemingen 

 2018 2017 

   

Resultaat deelneming OFW Holding BV 0 0 

   

Resultaat deelnemingen 0 0 
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22 Overige toelichtingen 
22.1 Afschrijvingen materiële en immateriële vaste activa 

 2018 2017 

   

Software 203 99 

Bedrijfsgebouwen 124 123 

Inventaris 146 206 

Vervoermiddelen 73 75 

   

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 546 503 

   

 

22.2 Lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 

De posten lonen en salarissen betreft voor € 496 (2017: € 397) ingehuurd personeel. 

 2018 2017 

   

Lonen en salarissen 2.530 2.444 

Sociale lasten 336 317 

Pensioenlasten 310 315 

   

Totaal lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 3.176 3.076 

   

 

Personeelsbestand 

Per 31 december 2018 bedroeg het aantal werknemers (exclusief ingehuurd personeel) bij OFW, 

omgerekend naar volledige mensjaren 41,4 (31-12-2017: 40,6). Deze personeelsomvang is als 

volgt onder te verdelen naar verschillende teams: 

 

 2018 2017 

   

Directie 1,0 1,0 

Management 2,0 4,8 

Office Management en Communicatie 2,4 3,0 

Vastgoed-projecten 5,0 4,0 

Vastgoed-onderhoud 14,0 12,0 

Finance 3,4 3,6 

ICT 0,0 1,8 

Bestuurssecretaris/adviseur strategie en kwaliteit/business 

controller 

2,2 1,0 

Klant Contact Centrum 5,4 5,2 

Wonen 6,0 4,2 

   

 41,4 40,6 

   

 

Alle personeelsleden zijn werkzaam in Nederland. 
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22.3 Pensioenlasten 

De medewerkers hebben een pensioenregeling die is ondergebracht bij SPW. Deze 

pensioenregeling betreft een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling. Indexatie 

(aanpassing met prijsstijging) van de toegekende aanspraken en rechten vindt uitsluitend plaats 

indien en voor zover de middelen van het pensioenfonds daartoe ruimte laten en het 

pensioenfonds daartoe heeft besloten. Indien de omstandigheden bij het pensioenfonds daar 

aanleiding toe geven kan het bestuur besluiten tot het korten van aanspraken. De 

pensioenregeling wordt volgens de Pensioenwet gekarakteriseerd als uitkeringsovereenkomst.  

De verplichting van OFW bestaat uit de door het door het pensioenfonds SPW vastgestelde 

premies. Ultimo 2018 bestaat er geen latente verplichting of vordering aan het pensioenfonds.  

Per 31 december 2018 bedroeg de geschatte dekkingsgraad van SPW 115.9% (31 december 2017: 

113,4%). De geschatte dekkingsgraad is de marktwaarde van de beleggingen uitgedrukt in een 

percentage van de voorziening pensioenverplichtingen volgens de grondslagen van DNB. Het 

minimum vereist eigen vermogen (dekkingsgraad) volgens DNB is 105%. Als de dekkingsgraad 

van een fonds te laag is, moeten pensioenfondsen maatregelen treffen. 

Op termijn moet een dekkingsgraad van 125% gerealiseerd worden. SPW heeft hiertoe een 

herstelplan ingediend dat voorziet in een herstel over een periode van circa 10 jaren. 

 

23 Transacties met verbonden partijen 
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen OFW, haar 

deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen 

transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet zakelijke grondslag.  

 

24 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 
Fiscale eenheid 

De stichting vormt tezamen met haar dochterondernemingen een fiscale eenheid voor de heffing 

van vennootschapsbelasting en omzetbelasting; elk der vennootschappen is volgens de 

standaardvoorwaarden aansprakelijk voor te betalen belasting van alle bij de fiscale eenheid 

betrokken vennootschappen. 

 

25 Bezoldiging bestuurders en commissarissen  
Aan bezoldigingen met inbegrip van pensioenlasten als bedoeld in artikel 2:383, lid 1, BW, is in 

het boekjaar ten laste van Oost Flevoland Woondiensten gekomen voor: 
 

 2018 2017 

   

Bestuurders  164 168 

Commissarissen en voormalige commissarissen 71 67 

   

 235 235 

   

 

Het bedrag van bestuurdersbezoldiging is € 164 (2017: € 168).  

Het totaalbedrag (inclusief BTW) kan als volgt per individueel lid van de raad van commissarissen 

worden gespecificeerd: 
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  2018 2017 

Naam Functie   

L.M. Bouwmeester-den Broeder voorzitter 19 19 

G.W. Bakker lid 13 12 

M.J.A. Visser  lid 13 12 

P.H.M. Huijsmans  lid 13 12 

A.J. Kerkvliet  lid 13 12 

    

  71 67 

    

 

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 

Met ingang van 1 januari 2013 is de voormalige Wet openbaarmaking uit publieke middelen 

gefinancierde topinkomens (WOPT) gewijzigd in de Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). 

De bezoldiging volgens de WNT van de directeur-bestuurder ligt boven de norm van 

bezoldigingsklasse E (maximum 2019: € 142.000). Zij maakt gebruik van de overgangsregeling van 

de WNT. Na vier jaar, gerekend vanaf 1 januari 2014, wordt de beloning in drie jaar teruggebracht 

naar het dan van toepassing zijnde normbedrag. Het bezoldigingsmaximum van de WNT op basis 

van deze overgangsregeling voor 2018 bedroeg € 153.000.  

De bezoldiging volgens de WNT van de voorzitter en de leden van de raad van commissarissen 

ligt in 2018 niet boven de norm van respectievelijk 15% en 10% van bezoldigingsklasse E.  

 

De informatie in het kader van de WNT (bedragen exclusief BTW) is als volgt: 

Naam  Functie Datum 

in 

dienst 

Deel-

tijd-

factor 

Belo-

ning 

Belastbare 

onkosten-

vergoeding 

Voorziening 

betaalbaar 

op termijn 

Uitkering 

wegens 

einde 

dienst-

verband 

Mevr. G.N. 

Sweringa 

Directeur-

bestuurder 

1-1-

1997 

1 132 - 21 n.v.t. 

Mevr. L.M. 

Bouwmee

ster-den 

Broeder 

Voorzitter 

RvC 

1-1-

2011 

n.v.t. 16 - - n.v.t. 

De heer 

G. W. 

Bakker 

Lid RvC 1-1-

2018 

n.v.t. 11 - - n.v.t. 

Mevr. 

M.J.A. 

Visser 

Lid RvC 1-7-

2012 

n.v.t. 11 - - n.v.t. 

De heer 

P.H.M. 

Huijsmans 

Lid RvC 1-1-

2014 

n.v.t. 11 - - n.v.t. 

De heer 

A.J. 

Kerkvliet 

Lid RvC 1-1-

2014 

n.v.t. 11 - - n.v.t. 

De bezoldiging volgens de WNT-norm van de directeur-bestuurder bedroeg in 2017: 

- beloning € 133 

- voorziening betaalbaar op termijn € 25 

 

De bezoldiging volgens de WNT-norm van de raad van commissarissen bedroeg in 2017: 

- beloning € 56    
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26 Honoraria van de accountant 
De volgende honoraria van Deloitte Accountants BV zijn ten laste gebracht van de Oost Flevoland 

Woondiensten, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW. Dit zijn de accountantskosten 

die in 2018 en 2017 in rekening zijn gebracht. 

 

 

 

 

 

 

Deloitte 

Accountants B.V. 

 

2018 

Deloitte 

Accountants B.V. 

 

2017 

   

Onderzoek van de jaarrekening 66 118 

Andere controleopdrachten 11 11 

Adviesdiensten op fiscaal terrein 0 0 

Andere niet-controlediensten 0 0 

   

 77 129 
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Enkelvoudige balans DAEB per 31 december 2018 in duizenden euro’s 

Activa  31-12-2018 

Vaste Activa    

    

Immateriële vaste activa    

Software  570  

    

   570 

Vastgoedbeleggingen    

DAEB-vastgoed in exploitatie  571.371  

Onroerende zaken verkocht  

onder voorwaarden 

  

0 

 

Vastgoed in ontwikkeling 

bestemd voor eigen exploitatie 

  

40 

 

    

   571.411 

    

Materiële vaste activa    

Onroerende en roerende zaken 

ten dienste van de exploitatie 

  

1.659 

 

    

   1.659 

Financiële vaste activa    

Netto vermogenswaarde niet-

DAEB 

  

7.055 

 

Latente belastingvorderingen   

2.144 

 

Leningen u/g  659  

    

   9.858 

    

Som der vaste activa   583.498 

    

Vlottende Activa    

Voorraden 

Overige voorraden 

  

549 

 

    

   549 

Vorderingen    

Huurdebiteuren  411  

Vorderingen op 

groepsmaatschappijen 

  

0 

 

Overige vorderingen  154  

Overlopende activa  166  

    

   731 

    

Liquide middelen  794  

    

Som der vlottende activa   2.074 

    

Totaal activa   585.572 
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Passiva  31-12-2018 

Eigen vermogen    

Overige reserves  153.034  

Herwaarderingsreserve  191.373  

    

Totaal eigen vermogen   344.407 

    

    

Voorzieningen    

Voorziening onrendabele 

investeringen en 

herstructureringen 

 8.705  

Voorziening latente 

belastingverplichtingen 

 1.570  

    

Totaal voorzieningen   10.275 

    

    

Langlopende schulden    

Schulden/leningen 

kredietinstellingen 

 202.140  

Verplichtingen uit hoofde van 

onroerende zaken verkocht onder 

voorwaarden 

  

0 

 

Overige schulden  3.617  

    

    

Totaal langlopende schulden   205.757 

    

    

Kortlopende schulden    

Schulden aan kredietinstellingen  18.895  

Schulden aan leveranciers  772  

Schulden aan 

groepsmaatschappijen 

  

0 

 

Belastingen en premies sociale 

verzekering 

  

352 

 

Overlopende passiva  5.114  

    

    

    

Totaal kortlopende schulden   25.133 

    

    

Totaal passiva   585.572 
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Enkelvoudige winst- en verliesrekening DAEB over 2018  

in duizenden euro’s  

  2018 

    

Huuropbrengsten  31.863  

Opbrengsten servicecontracten  1.230  

Lasten servicecontracten  -1.139  

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten  -1.375  

Lasten onderhoudsactiviteiten  -7.489  

Overige directe operationele lasten exploitatiebezit  -5.032  

    

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille   18.058 

    

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille  4.173  

Toegerekende organisatiekosten  -84  

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille  -3.747  

    

Nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille   342 

    

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille  -3.958  

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille 

  

52.827 

 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden  

  

0 

 

 

    

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille   48.869 

    

Opbrengsten overige activiteiten   0  

Kosten overige activiteiten  -37  

    

Nettoresultaat overige activiteiten   -37 

    

Overige organisatiekosten   -934 

Leefbaarheid   -341 

    

Financiële baten en lasten     

Waardeveranderingen van financiële vaste activa, 

van effecten en van verplichtingen 

  

0 

 

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten  11  

Rentelasten en soortgelijke kosten  -8.134  

    

Saldo financiële baten en lasten   -8.123 

    

Resultaat voor belastingen   57.834 

    

Belastingen   -2.261 

Resultaat deelnemingen   750 

    

 

Resultaat na belasting  

   

56.323 
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Kasstroomoverzicht DAEB over 2018 (directe methode) 

in duizenden euro’s 

 2018  

Kasstroom uit operationele activiteiten   

Ontvangsten van huurders 33.802  

Ontvangsten overige 924  

Renteontvangsten 0  

Saldo ingaande kasstromen  34.726 

   

Lonen en salarissen -2.024  

Sociale lasten -290  

Pensioenlasten -307  

Onderhoudsuitgaven -5.181  

Overige bedrijfsuitgaven -6.195  

Rente-uitgaven -8.689  

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat -334  

Verhuurdersheffing -3.309  

Leefbaarheid -20  

Vennootschapsbelasting 0  

Saldo uitgaande kasstromen  -26.349 

   

Saldo kasstroom uit operationele activiteiten  8.377 

   

Kasstroom uit investeringsactiviteiten   

Verkoopontvangsten bestaand bezit 4.178  

Verkoopontvangsten VOV-woningen 0  

Verkoopontvangsten grond 0  

Uitgaven nieuwbouw -773  

Uitgaven woningverbetering -1.682  

Aankoop woongelegenheden VOV 0  

Overige investeringen -703  

Saldo kasstroom uit investeringsactiviteiten  1.020 

   

Kasstroom uit financiële vaste activa   

Ontvangsten deelnemingen 0  

Ontvangsten overig 0  

Saldo kasstroom uit FVA  0 

   

Kasstroom uit financieringsactiviteiten   

Ontvangsten uit langlopende schulden 14.000  

Ontvangsten uit rekening courant kredietinstellingen 0  

Aflossing langlopende schulden -24.802  

Saldo kasstroom uit financieringsactiviteiten  -10.802 

   

Mutatie geldmiddelen  -1.405 

Wijzigingen kortgeldmutaties  0 

   

Mutatie geldmiddelen   

Saldo liquide middelen 1 januari  2.199 

Netto kasstroom  -1.405 

Saldo liquide middelen 31 december  794 
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Enkelvoudige balans Niet-DAEB per 31 december 2018 in duizenden euro’s, 

Activa  31-12-2018 

Vaste Activa    

    

Immateriële vaste activa    

Software  0  

    

   0 

Vastgoedbeleggingen    

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie  5.124  

Onroerende zaken verkocht  

onder voorwaarden 

  

1.599 

 

Vastgoed in ontwikkeling 

bestemd voor eigen exploitatie 

   

    

   6.723 

    

Materiële vaste activa    

Onroerende en roerende zaken 

ten dienste van de exploitatie 

  

0 

 

    

   0 

Financiële vaste activa    

Deelnemingen in 

groepsmaatschappijen 

  

102 

 

Latente belastingvorderingen  28  

Leningen u/g  0  

    

   130 

    

Som der vaste activa   6.853 

    

Vlottende Activa    

Voorraden 

Overige voorraden 

  

147 

 

    

   147 

Vorderingen    

Huurdebiteuren  4  

Vorderingen op 

groepsmaatschappijen 

  

0 

 

Overige vorderingen  0  

Overlopende activa  2  

   6 

    

    

Liquide middelen  1.698  

    

Som der vlottende activa   1.851 

    

Totaal activa   8.704 
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Passiva  31-12-2018 

Eigen vermogen    

Overige reserves  6.376  

Herwaarderingsreserve  679  

    

Totaal eigen vermogen   7.055 

    

    

Voorzieningen    

Voorziening onrendabele 

investeringen en 

herstructureringen 

  

0 

 

 

Voorziening latente 

belastingverplichtingen 

  

20 

 

    

Totaal voorzieningen   20 

    

    

Langlopende schulden    

Schulden/leningen 

kredietinstellingen 

  

0 

 

Verplichtingen uit hoofde van 

onroerende zaken verkocht onder 

voorwaarden 

  

1.599 

 

Overige schulden  0  

    

    

Totaal langlopende schulden   1.599 

    

    

Kortlopende schulden    

Schulden aan kredietinstellingen  0  

Schulden aan leveranciers  11  

Schulden aan 

groepsmaatschappijen 

  

0 

 

Belastingen en premies sociale 

verzekering 

 4  

Overlopende passiva  15  

    

    

Totaal kortlopende schulden   30 

    

Totaal passiva   8.704 
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Enkelvoudige winst- en verliesrekening Niet-DAEB over 2018  

in duizenden euro’s  

  2018 

    

Huuropbrengsten  356  

Opbrengsten servicecontracten  73  

Lasten servicecontracten  -48  

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten  -16  

Lasten onderhoudsactiviteiten  -58  

Overige directe operationele lasten exploitatiebezit  -10  

    

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille   297 

    

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille  250  

Toegerekende organisatiekosten  -1  

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille  -262  

    

Nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille   -13 

    

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille  0  

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille 

  

457 

 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden  

  

130 

 

    

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille   587 

    

Opbrengsten overige activiteiten   19  

Kosten overige activiteiten  0  

    

Nettoresultaat overige activiteiten   19 

    

Overige organisatiekosten   -10 

Leefbaarheid   0 

    

Financiële baten en lasten     

Waardeveranderingen van financiële vaste activa, 

van effecten en van verplichtingen 

  

-108 

 

 

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten  0  

Rentelasten en soortgelijke kosten  1  

    

Saldo financiële baten en lasten   -107 

    

Resultaat voor belastingen   773 

    

Belastingen   -23 

Resultaat deelnemingen   0 

    

 

Resultaat na belasting  

   

750 
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Kasstroomoverzicht Niet-DAEB over 2018 (directe methode) 

in duizenden euro’s 

 2018  

Kasstroom uit operationele activiteiten   

Ontvangsten van huurders 428  

Ontvangsten overige 1  

Renteontvangsten 0  

Saldo ingaande kasstromen  429 

   

Lonen en salarissen -20  

Sociale lasten -3  

Pensioenlasten -3  

Onderhoudsuitgaven -44  

Overige bedrijfsuitgaven -91  

Rente-uitgaven 0  

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat 0  

Verhuurdersheffing 0  

Leefbaarheid 0  

Vennootschapsbelasting 0  

Saldo uitgaande kasstromen  -161 

   

Saldo kasstroom uit operationele activiteiten  268 

   

Kasstroom uit investeringsactiviteiten   

Verkoopontvangsten bestaand bezit 465  

Verkoopontvangsten VOV-woningen 166  

Verkoopontvangsten grond 0  

Uitgaven nieuwbouw 0  

Uitgaven woningverbetering 0  

Aankoop woongelegenheden VOV -298  

Overige investeringen 0  

Saldo kasstroom uit investeringsactiviteiten  333 

   

Kasstroom uit financiële vaste activa   

Ontvangsten deelnemingen 0  

Ontvangsten overig 0  

Saldo kasstroom uit FVA  0 

   

Kasstroom uit financieringsactiviteiten   

Ontvangsten uit langlopende schulden 0  

Ontvangsten uit rekening courant kredietinstellingen 0  

Aflossing langlopende schulden 0  

Saldo kasstroom uit financieringsactiviteiten  0 

   

Mutatie geldmiddelen  601 

Wijzigingen kortgeldmutaties  0 

   

Mutatie geldmiddelen   

Saldo liquide middelen 1 januari  1.097 

Netto kasstroom  601 

Saldo liquide middelen 31 december  1.698 
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Ondertekening van de jaarrekening 

 

Dronten, 8 mei 2019 

Directeur-bestuurder 

 

 

ir. G.N. Sweringa 

 

 

Vaststelling door de Raad van Commissarissen, 

Dronten, 8 mei 2019 

 

 

 

Ing. G.W. Bakker MRE 

 

 

P.H.M. Huijsmans RA AA 

 

 

Ing. A.J. Kerkvliet 

 

 

Drs. J.G. Tabak 

 

 

Drs. M.J.A. Visser 
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11 Overige gegevens 
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 











 

 

 


