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van SVn Thom de Graaf gaf in het jaarverslag aan dat het lastig was 

 particuliere eigenaren te bereiken en te ontzorgen. 

Voor deelnemende gemeenten organiseerde SVn diner pensants 

waar deskundigen de verbeteringsopgave in de gebouwde omgeving 

 bespraken met bestuurders en beleidsmakers. SVn had in 2010 al een  

financieringsinstrumentvoorVerenigingenvanEigenaren(VvE’s)eneen

Maatwerkleningvoormensendiegeenfinancieringkondenaangaan.

Beide instrumenten werden sporadisch ingezet. 

‘Maar’316vanderuim430gemeenten(ruim70%)warendeelnemer,

 evenals 7 provincies. De portefeuille van SVn bedroeg destijds 

€ 571  miljoen in 12.000 leningen. De eigen SVn-organisatie telde ruim 

20mensen.DaarnaastwerdendienstenalsIT,Finance,Treasury,HRen

JZ/Compliance uitbesteed. 

SVn in 2020
Nu,tienjaarlater,staatSVnmetcirca180medewerkers(170,1fte)opeigen

benen.WezijnverhuisdvanHoevelakennaarAmersfoort.Steedsminder

dienstenwordenuitbesteed.Inmiddelszijn95%vanallegemeentenen

9provinciesdeelnemerenishetRijkeenbelangrijkepartner.De

portefeuillevanSVnbedraagtinmiddels€1,1miljardin72.000leningen.

SamenmetdeelnemersheeftSVnfinancieringsinstrumentenontwikkeld

opverschillendebeleidsterreinen:hetverwijderenvanasbest,langerthuis

Voorwoord van het 
bestuur
Hettweededecenniumvande21eeeuwligtachterons.Eengeëigend

 moment om de balans over de afgelopen tien jaar op te maken. Waar 

stond Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse 

gemeenten(SVn),tienjaargeledenenwaarstaanwenu?Watisindie

ontwikkeling van de afgelopen tien jaar de rode draad en wat betekent dit 

voordetoekomstvanSVn?

SVn in 2010
In 2010 was sprake van een laagconjunctuur en een recessie. De 

 woningmarkt zat totaal op slot. Woningprijzen daalden bij gebrek aan 

vraag,alleendestartershielpendemarktnogenigszinsopgang.De

 Starterslening van SVn was in die tijd daarvoor een belangrijk instrument. 

HetverstrekkenenbeherenvandeStartersleningwasin2010ende

 crisisjaren erna onze belangrijkste activiteit. 

In de zijlijn was er ook al de in 2009 ontwikkelde Duurzaamheidslening. 

Slechts 40 tot 50 gemeenten hadden duurzaamheid op dat moment hoog 

op de agenda staan en daarvoor een regeling bij SVn. In 2010 verstrekte 

SVn 300 Duurzaamheidsleningen aan particulieren. Toenmalig  voorzitter 



SVn jaarverslag 2019 Voorwoord1

5

wonen en bovenal de energietransitie zijn daarbij de  belangrijkste. Ook 

ontwikkelingenvankrimp,circulairbouwenenvrijkomendeagrarische

bebouwingzijnthema’sdieingesprekkenmetonzedeelnemersaanbod

komen. Steeds vaker ook zien we regelingen  ontstaan waarbij complexe 

opgaven met elkaar worden verbonden. Geen landelijk product maar 

 toegesneden op de lokale situatie. 

In 2020 zit de woningmarkt wederom op slot en is de positie van 

 koopstarters zelfs slechter dan ooit. Daarom blijft de Starterslening van 

SVneenbelangrijkinstrumentvoorgemeenten.Alssteuninderug,niet

als oplossing voor het gebrek van aanbod starterswoningen. 

HetaantalDuurzaamheidsleningenvan2010verbleektinmiddels

bijdeDuurzaamheidsleningenenEnergiebespaarleningen(via

hetNationaalEnergiebespaarfonds)dieanno2019zijnverstrekt.

Hetverzorgenvanfinancieringenmetlagerehoofdsommenop

het thema  duurzaamheid is nu de  belangrijkste activiteit van 

SVn.Eentweedegroteontwikkelinginhetafgelopendecennium

is de opkomst en ontwikkeling van  fondsmanagement. 

 Middelen  ondergebracht in een afzonderlijke  juridische entiteit met 

een eigen  governance en aansturing waar publiek en privaat geld el-

kaar  aanvullen. Inmiddels voert SVn het management over acht fondsen 

met een totaal vermogen van € 875 miljoen. Waaronder het Nationaal 

Energiebespaarfonds(NEF),deEuropeseJESSICA-fondsen,hetFûns

SkjinneFryskeEnerzjy(FSFE)enhetBNGDuurzaamheidsfonds.Daarnaast

beheertSVndeFinancieringsfaciliteitBinnenstedelijkeTransformatiemet

een  beschikbaar vermogen van € 38 miljoen.

De rode draad
DerodedraadvandeafgelopentienjaarisdatSVnfinancieringenverstrekt

waar stimulering vanuit de overheid gewenst is en  maatschappelijke impact 

heeft.Datbepalenwijnietmaaronzedeelnemers.Wijwerkenaanthema’s

waarcommerciëlegeldverstrekkers(nog)geenproductenvoorontwikkelen

ofaanbieden.SVnisvaakvoorlopermetfinancieringsoplossingendieeen

maatschappelijkgewensteontwikkelingopgangbrengen,versnellenof

stimuleren.ZomaakthetNationaalEnergiebespaarfondsnugebruikvande

VvEmethodiekdiejarengeledenalisontwikkeld.Hebbenweeen

 Verzilverlening die ook kan worden 

 ingezet voor de  verduurzaming van 

 woningen en  verstrekken we al 

jarenAsbestleningeninde

gemeenteHaarlemmermeer.

Verder is er de  Maatwerklening 

voor  huishoudens die mee moeten doen aan een  bloksgewijze 

 woningverbetering of  funderingsherstel maar op dat  moment niet 

financierbaarwaren.UitgangspuntenvoorSVnzijndemaatschappelijke

impact en  zorgvuldig omgaan met publieke  gelden. Door te werken 

met bouwdepots  weten onze deelnemers dat hun gelden  worden 

 besteed aan datgene  waarvoor ze zijn bedoeld. Onze uitdaging ligt niet 

alleeninhetfinancierenvan mensendiefinancierbaarzijnmaarook

Wij werken aan  thema’s waar 
commerciële  geldverstrekkers 
(nog) geen producten voor 
 ontwikkelen of aanbieden. 
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samen met  overheden  oplossingen te bieden aan huishoudens die 

 minder  draagkrachtig zijn. In de energietransitie wordt dit de grootste 

opgave.Uiteindelijkmoetiedereenmee‘indegrootsteverbouwing

vanNederland’.Nietalleenonzeaandachtsgebieden,maarookonze

omgevingen(hetvertrouwenin)definanciëlewereldzijndeafgelopen

tienjaarveranderd.Definanciëlecrisisenschandalenhebbenterecht

 geleid tot een veel  scherper beleid en  toezicht op het  verstrekken van 

leningen.Dezorgplichtenprivacywetgevingstellenhogeeisenaan

onzeprocessen,communicatieenvastlegging.Onzeklanten(burgers,

bedrijvenendeelnemers)vragenmeerdigitaledienstverleningen

 adequate  beveiliging van het digitale verkeer.

SVn naar 2030
Deoptelsomvanaldezeontwikkelingenindeafgelopentienjaar,

is dat onze rol als maatschappelijk partner van deelnemers sterk is 

 vergroot en dat de organisatie is gegroeid en geprofessionaliseerd. 

Onze  dienstverlening is verbreed maar daarmee zijn ook de kosten 

 toegenomen. 

SVn heeft geen winstoogmerk. Waar voorheen hogere kosten  werden 

gecompenseerddoorrente-inkomstenisdatmetdehuidige(negatieve)

rente niet mogelijk. Bovendien biedt dit geen  langetermijnperspectief. 

VanafdeoprichtingvanSVn,bijna25jaargeleden,heeftSVnhaar

 beheervergoeding niet verhoogd of geïndexeerd voor loon- en 

 kostenontwikkeling. Ondanks de bredere dienstverlening en  hogere 

kostendooronderanderedetoenemendeeisenvoorfinanciële

 instellingen. Met onze deelnemers gaan we in 2020 hierover in gesprek. 

HetafgelopendecenniumwasvoorSVneenboeienddecenniummet

 volop uitdagingen en successen. We zijn benieuwd waar SVn in 2030 

staat.

Aanhetbeginvanditdecennium,bijhetuitbrengenvanditjaarverslag,

zijnweopgeschriktdoordecoronacrisis.Onzekeretijdenvooriedereen,

zo ook voor onze deelnemers en voor SVn. De ontwikkelingen zijn op dit 

moment nog zeer onzeker en onderhevig aan veranderingen. Gegeven 

de hoge mate van onzekerheid over de ontwikkeling van de coronacrisis 

is het ook niet mogelijk een redelijke inschatting te geven van de impact 

 hiervan op SVn. Wel is duidelijk dat het onze verwachting voor 2020 

 negatief  beïnvloedt.
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2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Verstrektefinancieringenin€ 173 mln. 159 mln. 129 mln. 165 mln. 205 mln. 249 mln. 149 mln. 147 mln. 153 mln. 209 mln.

Aantalfinancieringen 15.095 12.741 10.115  10.700  12.450  10.400  5.800 5.100 4.800 5.800

Gemiddelde hoofdsom 11.500 12.500 12.700  15.400  16.500  23.900  25.700 28.800 31.900 36.000

Bestuursverslag
SVn is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Samen met 

gemeentenenandereoverhedenbiedenwijfinancieringsoplossingendie

maatschappelijkewaardehelpencreëren.Zodragenwebijaanhet

 verbeteren van de kwaliteit van wonen en leven in Nederland.

Deelnemers en samenwerkingspartners
Op 31 december 2019 zijn 340 Nederlandse gemeenten en 9  provincies 

deelnemer bij SVn. SVn voert namens hen 738 regelingen uit met een 

eigendoelstellingenfunding.WijwerkendaarbijsamenmethetRijk,

woningcorporaties,geldverstrekkers,kennispartijenen

 belangenorganisaties.

Organisatie
De omgeving van SVn is continu in beweging. SVn beweegt en verandert 

mee. Sociaaleconomische ontwikkelingen maar ook wijzigingen in wet- 

enregelgeving,verwachtingenenwensenvanklantenenstakeholders

 bepalen mede onze koers. In 2019 hebben we een grote verbeterslag 

 uitgevoerd op het gebied van automatisering en digitalisering  waardoor 

onzedienstverleningsnellerenefficiënterisgeworden.Daarnaastzijn

we beter in staat om in te spelen op vragen van onze stakeholders. 

Maatschappelijkegedrevenheidgekoppeldaanefficiëntebedrijfsvoering

en adequate risicobeheersing zijn leidend om uitvoering te geven aan de 

wensen en ambities van onze deelnemers.

Prestaties
KerntaakvanSVnishetontwikkelen,hetverstrekkenenbeherenvan

leningen voor gemeenten en andere overheden. In 2019 is het aantal 

verstrekteleningenmetruim26%toegenomentenopzichtevan2018

en ten opzichte van 2010 bijna verdrievoudigd. Tegelijkertijd neemt 

de  gemiddelde hoofdsom per lening over een langere periode steeds 

verderaf.Dezetrendzetdoor.SVnverstrektsteedsminderhypothecaire

financieringen(Startersleningen)ensteedsmeerconsumptieve

leningen(Duurzaamheidsleningen).Opbasisvandehuidigeafspraken

met de  deelnemers is het niet mogelijk om leningen met veel lagere 

 hoofdsommen tenminste kostendekkend te verstrekken. 

Tabel: Verstrekte financieringen 2010-2019
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Evenalsin2018hebbenwij

in 2019 grote investeringen 

in onze IT  gedaan. Dit is een 

langetermijninvestering die 

reeds in 2019 maar zeker ook daaropvolgende  jaren zal leiden tot een 

meerefficiëntebedrijfsvoering.Metdezelfdepersonelecapaciteitkunnen

wijmeer(ensneller)leningenverstrekkenenregelingeningemeenten

 introduceren. Lage  hoofdsommen bij een toegenomen aantal  verstrekte 

leningen,negatievemarktrente,aangescherpteregelgevingvoorfinanciële

instellingen en de kosten voor de IT-investering leiden net als de jaren 

ervoortoteennegatieffinancieelresultaat.

Maatschappelijk partner en focusthema’s 
SVn is maatschappelijk partner van haar deelnemers en 

samenwerkingspartners.Hetpartnerschapiszichtbaarinonzemissieen

visie.Aspectenvanhetpartnerschapzijnonderanderehetaansluiten

bijderelevantenetwerken,hetdelenvansuccesvolleaanpakkenen

kennis al dan niet in co-creatie met stakeholders en het bieden van 

toegesnedenfinancieringsoplossingen.Onzerelatiemanagerszijnop

dethema’s‘vooruitgeschovenposten’.Resultatenzijnonderanderede

oprichtingvanhetPlatformWoonstarters,participereninverschillende

proeftuinenvooraardgasvrijewijken,bijdragenaanenorganiserenvan

 informatiebijeenkomsten van en voor deelnemers en stakeholders en 

 digitale nieuwsbrieven. 

Wefocussenopeenaantalthema’swaarinwemeerzichtbaarzijnen

kennisorganiserenendelen.Onzefocusthema’skomenvoortuitde

 opgave van onze deelnemers in de gebouwde omgeving. 

Defocusthema’szijn:

 � Energietransitieenklimaatdoelen

 � Starters

 � Langer zelfstandig thuis

 � Asbest

Energietransitie en klimaatdoelen
De energietransitie is dé opgave voor Nederland in de komende  jaren. 

Onderdeel van de klimaataanpak is een verdere CO2-reductie en 

 energiebesparing in de gebouwde omgeving: de grootste verbouwing van 

Nederland. De aandacht voor de energietransitie zowel lokaal als landelijk 

leidt tot een groei van het aantal aanvragen en verstrekte leningen die zijn 

gerelateerd aan energiebesparing of -opwekking. Veel gemeenten  hebben 

een Duurzaamheidsregeling en de provincies Limburg en  Gelderland 

bieden Stimuleringsleningen waarin verduurzaming gecombineerd wordt 

met het levensloopbestendig maken van de woning en indien nodig 

veilige verwijdering van asbest. Daarnaast loopt een groot deel van deze 

leningenviahetNationaalEnergiebespaarfonds.

Starters
DeStartersleningwaslanghetbelangrijksteSVnproduct.Hetaantal

 verstrekte Startersleningen is de afgelopen tien jaar gehalveerd mede 

De energietransitie is dé 
opgave voor Nederland in 
de komende jaren
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door het wegvallen van de rijksbijdrage. Terwijl de positie van  starters 

op de koopwoningmarkt ten opzichte van doorstromers zodanig is 

verslechterddatwordtgesprokenovereen‘verlorengeneratie’.Zo

slecht als nieuwe toetreders op de koopwoningmarkt vandaag de dag 

kunnenwordengeholpen,zoveelbetergaathetmetdestartersdiein

decrisisperiodeeenwoningmetStartersleningkochten.Alsgevolgvan

waardestijging,rentedaling,economischegroeienwerkgelegenheid

wordenStartersleningendieindecrisisjarenzijnverstrekt,sneller

 afgelost. 

Langer zelfstandig thuis
Onderzoek laat bij herhaling zien dat de verhuisbereidheid van  ouderen 

laag is mede vanwege het ontbreken van woningaanbod. Ouderen zijn 

honkvasterdanjongeren.Metdevergrijzingzaldedynamiekopde

woningmarkt afnemen en zullen ouderen hun woning vaker aanpassen. 

Daarnaastkrijgtookdezegroeptemakenmetdeverduurzamingsopgave,

woningonderhoud en soms de verwijdering van asbest. Dit alles  tegen de 

achtergrondvanpensioenendieonderdrukstaan,stijgendezorgkosten

enbeperktefinancieringsmogelijkheden.Hoewelin2019ruim110

 gemeenten een SVn Blijverslening en 42 gemeenten een  Verzilverlening 

viaSVnaanboden,blijktindepraktijkdewegnaardezeproducten

moeilijktevinden.Ondanksdebeschikbaarheidenvoorlichting.Het

financierenvan‘langerthuiswonen’bevindtzichduidelijknogineen

begin stadium. Succesvol is de introductie van de provinciale  regelingen 

als Duurzaam Thuis in Limburg en de Toekomstbestendig Wonen in 

Gelderland.Eeninteressanteontwikkeling,omdatconsumenteneen

brederpakketkrijgenaangebodenmetdenadrukopfijnencomfortabel

wonen. Dit biedt perspectief voor de toekomst.   

Asbest
In 2018 was de verwachting dat er een asbestfonds zou worden  opgericht. 

Op4juni2019heeftdeEersteKamerhetwetsvoorstelverworpendat

een verbod op asbestdaken mogelijk maakt. Daarmee is een nieuwe 

situatie ontstaan en stagneert de oprichting van een asbestfonds voor 

particulierenenagrariërs.In2019zijndoorSVninopdrachtvanhet

 verantwoordelijke ministerie van Infrastructuur en Milieu de contouren 

van een asbestfonds voor particulieren en bedrijven geschetst. In 2020 

krijgt dit een vervolg.

Fondsen
FondsmanagementiseenbelangrijkeactiviteitvanSVn.Onder

 fondsmanagement verstaan we het managen van fondsen die overheden 

samen met andere partijen inzetten om hun beleidsdoelen te realiseren. 

SVn voert het fondsmanagement over:

 � NationaalEnergiebespaarfonds

 � JESSICA-fondsenED,FREDenSOFIE

 � FûnsSkjinneFryskeEnerzjy(FSFE)

 � DuurzaamheidsfondsVvE’sDenHaag

 � FondsDuurzaamFunderingsherstel

 � BNG Duurzaamheidsfonds
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HetNationaalEnergiebespaarfondsisveruithetgrootsteensnelst

groeiendefonds,eind2019iscirca€400miljoenaanleningenverstrekt.

In2019zijndeScholenEnergiebespaarleningendemogelijkheidtothet

financierenvanlaadpalenbijVvE’saanhetfondstoegevoegd.In2019is

vanhetministerievanBinnenlandseZaken(BZK)eensubsidieontvangen

vooreenderdetranche(€400mln.)inaanloopnaarhetWarmtefonds,

waarmee het totale fondsvermogen op minstens € 1 miljard komt. 

Vooruitblik 2020
In 2020 gaan we onze rol als maatschappelijk partner van overheden 

 uitbouwen en onze dienstverlening verder optimaliseren. Samen met 

onzedeelnemersenstakeholdersblijftdefocusliggenopdethema’s;

energietransitie,langerzelfstandigthuis,asbestenstarters.

De energietransitie en klimaatdoelen 
De rijksoverheid heeft een Warmtefonds aangekondigd waarbij het 

 nemen van energiebesparende maatregelen voor iedere  woningeigenaar 

bereikbaar wordt. SVn kan samen met andere partijen een  bijdrage 

 leveren om woningeigenaren te stimuleren energiebesparende 

maatregelentenemendoorfinancieringtebieden.

Langer zelfstandig thuis
Nederland vergrijst en het aantal ouderen zal de komende jaren 

toenemen.Ditheeftgevolgenvoordewoningmarkt,dewoonomgeving,

dezorgvraagenzovoorts.Hetbelangvanlangercomfortabelinde

huidigewoningkunnenblijvenwonenneemtdaarbijtoe.Eigenarenvan

 woningen zullen hier steeds vaker op inspelen door hun woning aan 

te passen. Gemeenten kunnen daarbij een ondersteunende rol in de 

ontzorgingenfinancieringbieden.SVnbiedthiervoordeBlijversleningen

de  Verzilverlening aan. Verduurzaming en het levensloopbestendig maken 

van de woning zijn voor deelnemers mooie aanknopingspunten om op 

lokaal niveau met ouderen in gesprek te gaan.

Starters
De woningmarkt zit op slot en starters blijken daarvan het grootste 

slachtoffer.Belangrijksteoorzakenzijnhetontbrekenvanvoldoende

woningaanbod en de stijgende woningprijzen in combinatie met 

zwaarderefinancieringseisen.In2019hebbenwijsamenmetandere

 partijen het initiatief genomen tot de oprichting van het Platform 

 Woonstarters. Daarmee gaan we in 2020 door. De Starterslening blijft een 

relevant instrument om jonge koopstarters een steun in de rug te geven. 

Tot slot
Andersdanineerderejarenhebbenweervoorgekozendetweejaarlijkse

Deelnemersbijeenkomst in 2020 niet te laten plaatsvinden maar na te 

gaanoferandere,beteremanierenzijnomhetgesprekaantegaanmet

www.platformwoonstarters.nl
www.platformwoonstarters.nl
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onze deelnemers. Daarbij denken we aan meer regionale bijeenkomsten 

maar ook aan digitale consultaties en discussies.

In2019isonsIT-systeemvolledigvernieuwd.Hetbasiswerkisgedaan.We

zijn nu onder meer in staat veel meer leningaanvragen in behandeling te 

nemenensneller(bijnapapierloos)aftehandelen.In2020gaatSVnhaar

nieuwe digitale omgeving verder optimaliseren. 

De afgelopen jaren hebben wij geïnvesteerd in IT en de  verzelfstandiging. 

Onzedienstverleningisverbreedenonzeprocessenzijnefficiënter

 geworden. Daarmee gaan we in 2020 gewoon door. Vanwege 

aanhoudendelageenzelfsnegatieverente,veelleningenmetlage

 hoofdsommen en strengere wet en regelgeving zijn de kosten structureel 

hoger geworden. SVn streeft naar een positief resultaat waarbij de baten 

en lasten in evenwicht zijn en de continuïteit gewaarborgd blijft. Daarom 

ishetnoodzakelijkomdebeheervergoeding,welkesinds1996gelijkis

gebleven,aantepassen.

Stella Vos-van Daatselaar 
en Jan Willem van Beek
april 2020
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3Terug naar inhoudsopgave

Deelnemers en samenwerkingspartners
SVn heeft deelnemers en samenwerkingspartners. Deelnemers zijn per 

definitieoverheden.Op31december2019teltNederland355gemeenten.

Daarvanzijn340ofwel96%deelnemervanSVn.Verderzijn9provincies

(75%)deelnemer.SVnwerktnauwsamenmethetRijk.Daarnaastzijn23

woningcorporaties als samenwerkingspartner bij SVn aangesloten.

Feiten, cijfers en 
prestaties

Figuur: Aantallen deelnemers en samenwerkingspartners

9
provincies

340
gemeenten

23
corporaties
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(Bedragen x € 1 mln.) 2019 2018

Portefeuillecijfers  financieringen Aantal € Aantal €

SVn Plusleningen 22 4 25 7

Stimuleringsleningen en 
 Transformatie faciliteit

17.874  220 13.069 179

Startersleningen 25.777 700 28.111 770

Duurzaamheidsleningen 28.190 154 22.856 131

Portefeuille SVn 71.863    1.078 64.061 1.087

Portefeuille fondsmanagement 21.758 381 14.661 262

Portefeuille SVn en 
 fondsmanagement

93.621              1.459 78.722  1.349

2019 2018

Productie Aantal € Aantal €

Stimuleringsleningen(incl.
Transformatie)

5.824 64 4.203 49

Startersleningen 2.256 61 2.551 68

Duurzaamheidsleningen 7.015 48 5.987 42

Productie SVn 15.095 173 12.741 159

Productie fondsmanagement 8.311 171 6.514    127

Productie SVn en  fondsmanagement 23.403               344 19.255       286

Leningen 
In 2019 verstrekt SVn voor € 173 miljoen aan leningen. Dit is hoger dan 

hetniveauvan2018(€159miljoen).Hetaantalverstrekteleningenstijgt

metruim18%.DeproductievanDuurzaamheidsleningen(7.015)en

StimuleringsleningeninclusiefdeFinancieringsfaciliteitBinnenstedelijke

Transformatie(5.824)istoegenomen.DeproductieFondsmanagement

leningenisforsgestegenvan€127miljoen(6.514leningen)in2018naar

€171miljoen(8.311leningen)in2019.Ditwordtgrotendeelsverklaarddoor

eentoenemendeproductievanhetNationaalEnergiebespaarfonds.De

toenemendeaandachtvoorklimaat,energiebesparingenenergieopwekking

zijn de belangrijkste redenen voor de stijging van het aantal verstrekte 

 leningen.

In2019zijnminderStartersleningen(2.256)verstrektdanin2018(2.551).

Tot2017werdenerjaarlijksmeer(danin2018en2019)Startersleningen

verstrekt.Voordedalingisgeeneenduidigeverklaring;deoorzaakhiervan

verschiltnamelijkperwoningmarktgebied.Eenaantalgroteregemeenten

heeft met het aantrekken van de woningmarkt hun Startersregeling 

beëindigd.Landelijkzienweechterdatvooralinstedelijkegebieden

de  positie van de starter op de woningmarkt is verslechterd. Dat wordt 

verklaarddooreenachterblijvendwoningaanbod,stijgendewoningprijzen

enstrengerefinancieringseisen.

Tabel: Cijfers productie en portefeuille
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(Aantallen en %) 2019 2018

aantal % aantal %

Aantalwoningeigenarendat
in aanmerking kwam voor 
een hertoets

8.252 100% 7.659 100%

Vroegtijdigafgelost(voorhet
toetsmoment)

2.581 31% 1.954 26%

5.671 69% 5.705 74%

Aantalwoningeigenarendat
volledigrenteenaflossing
gaat betalen

4.818 59% 4.741 62%

853 10% 964 12%

Aantalwoningeigenarendat
gedeeltelijk betaalt

226 3% 459 6%

627 7% 505 6%

Aantalwoningeigenarendat
niet betaalt

 627 7% 505 6%

- - - -

Hertoets financiële draagkracht en aflossingen 
 Startersleningen in 2019
WoningeigenarenmeteenStartersleningkunnennahetderde,zesde,

tiendeenvijftiendejaareenhertoetsaanvragenomhunfinanciële

 draagkracht te laten toetsen. SVn toetst of de woningeigenaar op het 

toetsmomentvoldoendefinanciëleruimteheeftomrenteenaflossingop

de lening te betalen. 

Toelichting hertoetsgegevens Startersleningen:

 � In 2019 komen 8.252 eigenaren in aanmerking voor een hertoets.

 � In31%vandegevallen(2.581)issprakevanvolledigeaflossingvande

lening voor het toetsmoment.

 � Bij59%vandeeigenaren(4.818)iservoldoendefinanciëledraagkracht

omvolledigerenteenaflossingtegaanbetalen.

 � Vanderesterende10%betaaltde3%(gedeeltelijk)renteenheeft7%

onvoldoendefinanciëledraagkrachtomrenteofrenteenaflossingte

betalen.

Tabel: Hertoetsgegevens Startersleningen
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3Terug naar inhoudsopgave

48%

40%

7%

5%

2e

31%

64%

2%

3%

3e

64%

15%

10%

11%

1e

De langjarige gemiddelden laten zien dat na het eerste hertoetsmoment 

(nadriejaar)over64%vandeleningendevolledigerenteenaflossing

wordtbetaaldendatgemiddeld15%vandeleningenvolledigisafgelost.

Bij21%vandewoningeigenarenisdebetaalcapaciteitnadriejaarnog

onvoldoende om de volledige maandlasten te kunnen betalen. Na het 

tweedehertoetsmoment(nazesjaar)heeft12%onvoldoendeinkomen

omdevolledigeofgedeeltelijkemaandlasttekunnenbetalenenis40%

vandeleningenvolledigafgelost.Nahetderdehertoetsmoment(na

tienjaar)heeftnogslechts5%onvoldoendeinkomenomdevolledige

ofgedeeltelijkemaandlasttekunnenbetalenenis64%vandeleningen

volledig afgelost.

Bijzonder beheer
Eind2019bedraagthetaantalleningenmeteenbetalingsachterstandvan

driemaandenofmeer215(2018:184).Ditbetreft0,3%(2018:0,3%)van

hetaantalleningeninbeheer.Hieruitblijktdathetbetaalgedragvanonze

klanten goed is.

In2019zijntienwoningen(2018:42)metverliesverkocht.Vooreen

 woningverkoop met verlies op een Starterslening dienen we een 

verliesdeclaratiebijhetWaarborgfondsEigenWoningen(WEW)in.

Figuur: Resultaten hertoetsmomenten

Afgelost AlleenrenteGeenrenteenaflossing Renteenaflossing

Na derde 
 hertoetsingsmoment

Na tweede 
 hertoetsingsmoment

Na eerste 
 hertoetsingsmoment
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(bedragen x € 1 mln.) 2019 2018 Mutatie t.o.v. 2019

€ € €

Stimuleringsfondsen 390 339 51

Startersfondsen 677 670 7

Duurzaamheidsfondsen 211 180 31

Corporatiefondsen 26 30 -4

Totaal revolverend  vermogen 1.304 1.219 85

Aangewendbedrag 933  904  28 

Aangewend% 72% 74%

Omvang revolverende fondsen en aanwending
Onderstaande tabel geeft een geaggregeerd overzicht van de  revolverende 

fondsen die SVn voor deelnemers en  samenwerkingspartners beheert. Dit 

is exclusief de fondsen waar SVn het fondsmanagement over voert. 

Eind2019is72%vanhetbeschikbarefondsvermogenvan€1.304miljoen

uitgezet in leningen met een lage rente of renteloze leningen. Ten opzichte 

van2010(€568miljoen)stijgthetbeschikbarefondsvermogenmet130%.

In 2019 storten deelnemers in totaal € 135 miljoen bij en onttrekken zij 

€ 61 miljoen aan hun revolverende fondsen bij SVn.

Binnenstedelijke transformatie
NieuwvoorSVnin2019isdeFinancieringsfaciliteitBinnenstedelijke

Transformatie voor projecten die aantoonbaar bijdragen aan de 

woningproductieinregio’smeteengrootwoningtekort.Deregeling

draagt bij aan het sneller realiseren van projecten door het beschikbaar 

stellenvandeelfinancieringindelastigeontwikkelfase.

SVn-vermogen
Per 31 december 2019 bedraagt de omvang van het SVn-vermogen 

€64miljoen.EendeelvanhetSVn-vermogenzettenweinomhet

10%eigenNationaleHypotheekGarantie(NHG)-risicovandein2014

tot en met 2016 verstrekte Startersleningen gedurende de gehele 

 looptijd van de lening voor onze rekening te nemen. Is er sprake van 

eenverliesdeclaratie,danbelastenwedezenietdooraandeelnemers

en  samenwerkingspartners. In 2016 heeft SVn deze regeling met vier 

jaar  verlengd tot 1 januari 2021 en is de regeling verruimd voor de 

in2016gewijzigdeStarterslening.DenietdoorNHGgegarandeerde

 verliesdeclaraties op de Combinatielening bekostigt SVn tijdens deze 

 periode eveneens uit het SVn-vermogen. Ook de SVn Plusleningen 

(€4miljoen)enVerzilverlening(€0,6miljoen)zijnuithetSVn-vermogen

gefinancierd.

Tabel: Omvang revolverende fondsen
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Fondsmanagement
In2019isSVnfondsmanagervoordevolgendefondsen,metdaarbij

 vermeld het fondsvermogen:

Defondsenzijnzelfstandigejuridischeentiteiten.Elkfondssteltseparaat

een jaarverslag en jaarrekening op.

(Bedragen x € 1 mln.) 2019

NationaalEnergiebespaarfonds 600

JESSICA-fondsen(ED,FREDenSOFIE) 52

FûnsSkjinneFryskeEnerzjy(FSFE) 90

DuurzaamheidsfondsVvE’sDenHaag 8

FondsDuurzaamFunderingsherstel 100

BNG Duurzaamheidsfonds 25

Totaal fondsvermogen per 31-12-2019  875 

Tabel: Fondsmanagement
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SVn jaarverslag 2019 Bedrijfsopbrengsten,  lasten 
& resultaat

4Terug naar inhoudsopgave

(Bedragen x € 1.000) 2019 2018

€ €

Renteresultaat 8.547 5.854

Opbrengst afsluitkosten 2.002 2.287

Beheervergoeding 5.135 5.170

Overige baten 6.981 5.749

22.665 19.060

Vrijval voorzieningen - 620

Totaal bedrijfsopbrengsten 22.665 19.680

Resultaat
Hetfinancieelresultaatnavennootschapsbelastingisin2019

€2,4miljoennegatief(2018:€2,0miljoennegatief).Ditresultaatwordt

 voornamelijk verklaard door transitiekosten voor  verzelfstandiging en 

doorhetontwikkelenenimplementerenvandevernieuwdeIT-systemen.

Ook wordt het resultaat beïnvloed door een negatieve rente en naar 

 verhouding meer leningen met een lagere hoofdsom. SVn blijft de 

komendejarenforsinzettenopeenmeerefficiënteeneffectieve

 bedrijfsvoering. Daarnaast is de vergoedingenstructuur aan herijking toe.

Bedrijfsopbrengsten, 
lasten &  resultaat Tabel: Bedrijfsopbrengsten

Bedrijfsopbrengsten
Debedrijfsopbrengstenbedragen€22,7miljoen(2018:€19,7miljoen):

Toelichting:

 � In2019realiseertSVneenpositiefrenteresultaatvan€8,6miljoen

(2018:€5,9miljoen).Destijgingvanhetrenteresultaatwordt

 verklaard door een hogere rente consumptieve leningen als gevolg 

van  toegenomen productie. In 2018 is een deel van de  portefeuille 

renteswapsafgewikkeld.Hierdooriseendeelvandenegatieve

 marktwaarde in het renteresultaat verwerkt. 

 � De overige baten zijn toegenomen als gevolg van de groei van 

 fondsmanagementactiviteiten. 
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& resultaat

4Terug naar inhoudsopgave

(Bedragen x € 1.000) 2019 2018

€ €

Personeelskosten 14.623 10.706

Overige bedrijfslasten 10.976 11.556

Totaal bedrijfslasten 25.599 22.262

Bedrijfslasten
Debedrijfslastenbedragen€25,7miljoen(2018:€22,3miljoen)enzijnals

volgttespecificeren:

Toelichting:

 � In2019bedraagtdeformatiegemiddeld170,1fte(2018:138,6).

Dit is inclusief personeel ingezet voor de projectactiviteiten IT en 

 verzelfstandiging. Vanaf 2019 heeft SVn ook medewerkers in dienst 

voorIT,AccountingenTreasury.In2018werdendezediensten

uitbesteedaanFBNL.Hetaantalaanvragenenverstrekteleningenvia

SVnenSVn-Fondsmanagementistenopzichtevan2018metbijna30%

toegenomen. Om deze groei goed te kunnen verwerken is er meer 

 personeel binnen Operations ingezet.

 � In 2018 en 2019 zijn projectkosten voor IT en verzelfstandiging 

 verantwoord onder overige bedrijfslasten.

 � In de overige bedrijfslasten zijn daarnaast kosten verantwoord voor 

fondsmanagement,automatiseringenadviezenomtevoldoenaan

wet- en regelgeving.

Tabel: Bedrijfslasten
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Deelnemers

Raad van toezicht

Klant & markt Fondsmanagement Operations

Bestuur

Strategie en Ontwikkeling Human Resources

Finance en Treasury Facilitair

Risk Juridische zaken en 
 Compliance

Marketing en 
 Communicatie

Directiesecretariaat PRO management

ICT

Organisatie 
Organisatiestructuur 
SVn heeft een raad van toezichtmodel met een bestuur en een raad 

vantoezicht(RvT).Inverbandmethetverzelfstandigingsprocesvan

SVnzijnindeloopvan2019dewerkzaamhedenaccounting,treasury

enITvanFondsenbeheerNederland(FBNL)overgenomen.Sindsmei

2019neemtSVngeendienstenmeerafvanFBNL.Inapril2019ishet

nieuwe  IT-platform live gegaan. Verder is er invulling gegeven aan een 

eigenITregieorganisatie.Ultimo2019bedraagtdeformatie164fte

(2018:157fte).Gemiddeldwasditin2019170,1fte.Indeeerstehelft

van 2019 is  projectcapaciteit ingezet in verband met het vervangen 

van het  IT-platform. In de tweede helft is de nodige capaciteit ingezet 

voorverdereinvullingenverfijningvanhetnieuweIT-systeem.Door

bedrijfsprocessenefficiënterinterichtenisdeformatiemindergegroeid

dan,opbasisvande30%toenamevanproductie,verwachtzoukunnen

worden.

Uitvoering activiteiten door Fondsenbeheer Nederland
SVnnamtotmei2019dedienstenaccounting,reasuryenITvanFBNL

af.VoordezedienstenhadSVnServiceLevelAgreementsmetFBNL

 afgesloten. Vanaf mei 2019 voert SVn deze diensten in eigen beheer uit.

Figuur: Organogram
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Juridische zaken en compliance
Dewet-enregelgevingvoorfinanciëledienstverleningwordtsteedsverder

aangescherpt. Dit heeft een grote impact op onze  bedrijfsvoering en –

processenenvraagtomeencontinuealertheidbinnendeorganisatie.Het

merendeel van de hiervoor benodigde juridische en  compliance  –kennis 

heeftSVnzelfinhuis.Specifiekeaanvullendekenniswordtingehuurd.

Productgoedkeuringsproces
SVn heeft een productgoedkeurings- en revisiebeleid. Nieuwe  producten 

brengenwijpasopdemarktnaeenzorgvuldigeafwegingvanderisico’s

entoetsingvanoverigerelevanteaspecten,zoalsdezorgplicht.Bestaande

producten worden periodiek gereviseerd en doorlopend  getoetst aan 

 relevante wet- en regelgeving en gedragscodes. In het  kader van de 

 vervanging van het IT-platform is alle productcommunicatie herzien 

waaronderproductvoorwaarden,aanvraagformulieren,offertesenakten.

In 2020 vindt er een volledige revisie plaats van de bestaande producten.

Visie op belonen
SVn kent een eigen arbeidsvoorwaardenregeling en hanteert een 

zorgvuldig,beheerstenduurzaambeloningsbeleiddatpastbijdestrategie

en de kernwaarden van SVn. In het beloningsbeleid staat het klantbelang 

centraalenwordtrekeninggehoudenmetdebelangenvanSVn,haar

deelnemers,metdemaatschappelijkgeaccepteerdegebruikenenmetwet-

enregelgeving.Hetbeloningsbeleidmoetstimulerendatconsumenten,

deelnemersofanderecliëntenzorgvuldigwordenbehandeld.

Vier uitgangspunten vormen de kern van ons  beloningsbeleid:
 � Hetbeloningsbeleidmoeteenbillijkeenconsistentebeloningstoekenning

bevorderenmetevenwichtigebeloningsverhoudingen.Hiervoorhanteren

weeenfunctiewaarderingssysteemwaarmeefunctieswordengewogen

engeëvalueerd;

 � Performance management: het beloningsbeleid ondersteunt de 

 bedrijfsstrategie en is een afspiegeling van zowel individuele als 

collectieveprestaties.Eencombinatievanprestatie-indicatorenop

individueelencollectiefniveau(het‘wat’)encompetentiesenandere

gedragsfactoren(het‘hoe’)moetendeindividuelebeloningsniveaus

bepalen,zodatsprakeisvaneenduidelijkverbandtussenprestatie

enbeloning.Externebenchmarkingisgerichtophetbepalenvan

(bijbenadering)demediaanvanderelevantemarktvoorbestaande

activiteitenenfuncties,ditopbasisvantotalebeloning;

 � SVn vaart een gematigde koers bij het vaststellen van de hoogte van 

salarissen. Dit neemt niet weg dat SVn in staat moet zijn op het  juiste 

moment de juiste mensen met de juiste bekwaamheden te kunnen 

aantrekken,behoudenenmotiveren;

 � Focusoptotalebeloning:debeloningbestaatnaasteenvaste

beloning ook uit het pensioenbudget en de overige secundaire 

 arbeidsvoorwaarden. Dit bepaalt de waardebepaling van het totale 

 beloningspakket.
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Toezicht op beloningen
De uitgangspunten en richtlijnen uit de visie op belonen zijn nader 

 uitgewerkt in het beloningsbeleid van SVn. De accountant stelt vast of SVn 

aan deze normen voldoet.

Deraadvantoezicht(RvT)vanSVndraagtzorgvooreenbeloningsbeleid

voor het bestuur van SVn. Dit voldoet aan de Wet Normering 

Topinkomens(WNT)endeWetBeloningFinanciëleOndernemingen

(WBFO).HetbestuurzieteroptoedathetbeloningsbeleidvanSVnvoldoet

aan de visie op belonen en dat het beloningsbeleid van SVn correct wordt 

uitgevoerd. Voor 2019 ligt het WNT-maximum op € 194.000. SVn blijft ook 

binnendenormenvandeWBFO.

SVn heeft geen 13e maand. Ter vervanging van de regeling voor variabele 

beloning kregen alle medewerkers in dienst van SVn over het jaar 2018 en 

2019eennettouitkeringvan€850,-.Verderzijndesalarissenper1-1-2020

met2,6%extraverhoogd.

Wet- en regelgeving
Wet op het financieel toezicht
IndeWetophetfinancieeltoezicht(Wft),artikel3.5eerstelid,isopgenomen

dat het in Nederland bij de uitoefening van een bedrijf in  principe  verboden 

isvanhetpubliekopvorderbaregeldenaantetrekken,terbeschikking

tekrijgenofterbeschikkingtehebben.DeNederlandscheBank(DNB)

kanhiervoorechtereenontheffingverlenen;in2006isaanSVnonthef-

fingverleendendezeismeerderekerenverlengd.Deontheffingbetreft

 zogenaamde niet-professionele partijen die bij SVn  gelden  aanhouden. De 

NederlandscheBank(DNB)heeftdeontheffingper1januari2018opnieuw

verlengdvooreenperiodevantweejaar(31december2019).Aande

gesteldevoorwaardenindeontheffingisin2019voldaan.Voordeperiode

na2019isgeennieuweontheffingaangevraagd.

Regeling eed en belofte financiële sector
Deraadvantoezicht(RvT)hetbestuurenallemedewerkersvanSVnhebben

deeedofbelofte‘financiëlesector’afgelegd.

Vergunningen
SVnbeschiktovereenvergunningvoorhetaanbiedenvanhypothecairen

consumptiefkredietonderdeWetfinancieeltoezicht(Wft),ondertoezicht

vandeAutoriteitFinanciëleMarkten(AFM).SVnheeftookeenvergunning

voorhetbemiddeleninconsumptiefenhypothecairkrediet.
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Bestuur SVn
Samenstelling bestuur
HetbestuurvanSVnbestaatin2019uitdeheerJanWillemvanBeeken

mevrouw Stella Vos-van Daatselaar.

Bezoldiging gegevens bestuur
De bezoldigingsgegevens van het bestuur zijn in de jaarrekening bij de 

toelichting op de winst- en verliesrekening opgenomen. Zie de tabel op 

 pagina 70.

Nevenfuncties bestuursleden
Mevrouw Stella Vos-van Daatselaar heeft geen nevenfuncties.

De heer mr. Jan Willem van Beek is lid van de raad van commissarissen 

van Woonkracht10. 
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Auditcommissie
(Raad van toezicht)

Operationeel 
Risicocomité

Fondsmanagement

Operationeel 
Risicocomité

Relatiemanagement

Operationeel 
Risicocomité

Operations

Operationeel 
Risicocomité

IT

Risicocomité / Bestuur / MT SVn

Operationeel Risicocomité
Staf

Risicomanagement 
Beheerste en integere bedrijfsvoering
SVn is een stichting met een maatschappelijke doelstelling en werkt met 

voornamelijk publieke middelen toevertrouwd door onze deelnemers. 

SVnheeftgeenwinstoogmerk.Hetinzettenvandemiddelenvanonze

deelnemers,samenwerkingspartnersenexternefondsenvraagtomgrote

zorgvuldigheid. SVn is zich bewust van het feit dat het nastreven van een 

maatschappelijke doelstelling en het in beheer hebben van voornamelijk 

publieke middelen een beheerste en integere bedrijfsvoering vereist.

Risicoprofiel
SVnhechtsterkaaneenlaagrisicoprofiel.Hetisnietaltijdmogelijk

om géén risico te lopen. Nieuwe oplossingen brengen een zekere 

(beperkte)matevanrisicometzichmee,waarbijSVnaltijdvoldoende

 weerstandsvermogen aanhoudt om tegenvallers op te kunnen  vangen. 

Metbehulpvanscenario-analysewordenmeerderesituatiesen

restrisico‘sinkaartgebracht.Derestrisico’swordengetoetstaanhet

weerstandsvermogenvanSVnomtebepalenofervoldoendebuffer

 aanwezig is. De toets op het weerstandsvermogen is integraal onderdeel 

vandeplanningencontrolcyclus.

Risico organisatie 
Voorhetidentificerenvanrisico’sgebruiktSVnhetBusinessControl

Framework(BCF).HetBCFiseengecoördineerdesetvanactiviteitenom

risico’steidentificerenentemonitorenzodatdezerisico’safdoendeworden

beheerst.Destrategieénrisico’svertalenweinsamenhangdoornaarde

afdelingenenverantwoordelijken.Eigenaarschapvoorhetbeheersenvan

derisico’sbeleggenweopdezewijze.Gedurendehetjaarmonitorenwede

mate van beheersing en de risico-ontwikkeling in de  risicocomités. 

Integraal Risicomanagement
HetbestuurenmanagementvanSVnbesluitenoverdetevoerenstrategie.

Hetidentificerenvandebelangrijksterisico’senhoedezetebeheersen,

is hier een onderdeel van. Dit proces voeren we jaarlijks uit en ad-hoc bij 

materiëlewijzigingenindeomgevingvanSVn.

Figuur: Risicocomités
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Governance | three-lines-of-defense
Om een beheerste en integere bedrijfsvoering te borgen is SVn ingericht 

naar het three-lines-of-defense model. 

 � Uitgangspuntvanhetmodelisdatdeeerstelijnverantwoordelijk

isvoordebeheersingvanderisico’s.Ditdoendeafdelingendoor

de  beheersmaatregelen te borgen in processen met duidelijke 

 verantwoordelijkheden. 

 � Detweedelijnsteltdeafdelingeninstaatomrisico’steherkennen,

te beoordelen en te beheersen. Tevens heeft de tweede lijn een 

 adviserende en monitoringstaak. 

 � De derde lijn wordt ingevuld door onze accountant die controleert of 

hetsysteemvanrisicobeheersingeninternecontroledaadwerkelijk

 functioneert. 

Risicorapportage
Risicomanagementiseenintegraalonderdeelvandebedrijfsvoering

en daarmee een belangrijk middel in de uitvoering van de strategie. 

Centraal hierin staat de risicorapportage die in de risicocomités wordt 

besproken. De risicorapportage geeft inzicht in de mate van beheersing 

en  adresseert risico-issues. Dit resulteert in risico-eigenaarschap in alle 

geledingen van de organisatie en een verbeterd risico-inzicht in zowel    lijn- 

als  projectactiviteiten.

Risicobereidheid
SVnwordtblootgesteldaanstrategische,operationele,financiëleen

compliancerisico’s.Eenrisicobewustebesluitvormingkannietzonder

eenduidelijkomschrevenrisicobereidheid,gevoeddoordestrategie

enhetrisicoprofiel.Hetriskappetitedashboardisonderdeelvande

 risicorapportage.

Belangrijkste risico’s
Detabelopdevolgendepaginageeftdebelangrijksterisico’sweer

verdeeldoverderisicotypenstrategisch,operationeel,juridischen

financieel.

Figuur: 
Three-lines-of-defense Auditcommissie

(Raad van toezicht)

Risk
Risk, Compliance 

en control

Management 
Afdelingen en 

teams

Audit
Externe

Accountant

Risicocomité / Bestuur / MT SVn

1e lijn 2e lijn 3e lijn
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Ditzijndebelangrijksterisico’somdatzehetmeestrelevantzijnvoorde

uitvoeringvandestrategievanSVn,gezienovereentijdshorizonvan

tenminste12maanden.Derisico’sstaannietopvolgordevan

belangrijkheidofprioriteit.Definanciëlerisico’s,renterisico,

 liquiditeitsrisico en kredietrisico lichten we op pagina 50 nader toe.

Niet-financiële risico’s 
Debelangrijksteniet-financiëlerisico’szijn:

 � strategisch risico

 � marktrisico

 � operationeel risico

 � businesscontinuityrisico

 � uitbestedingsrisico

 � compliance risico

Strategisch risico

SVnopereertineencomplexenpolitiek-dynamischeomgeving.SVn

stemthaarstrategiedaarzogoedmogelijkopaf.Hetafgelopenjaarzijn

onderanderefocusthema’sdoorontwikkeldwaardoorSVnsnellerkan

 inspringen op landelijke en regionale ontwikkelingen.

Marktrisico 

De rol van SVn ten opzichte van de markt is complementair. 

 Marktontwikkelingen volgen we nauwlettend en zijn een belangrijke input 

voorde(door)ontwikkelingvanproductenenfondsen,altijdinnauw

 overleg met de wensen van onze deelnemers.

Operationeel risico 

SVnheefthethandboekAdministratieveOrganisatiegeactualiseerd

enbeschiktovereenInternalControlFramework.Debelangrijkste

beheersmaatregelentestenweopeffectiviteitenwaarnodigzetten

Categorie Risicotype Risico-omschrijving

Niet 
financieel 

Strategisch
Strategisch risico

Marktrisico

Operationeel
Operationeel risico

Business continuity

Juridisch
Uitbestedingsrisico

Compliance risico

Financieel Financieel

Renterisico

Liquiditeitsrisico

Kredietrisico

Tabel: Belangrijkste risico’s
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weactiesingangomdeeffectiviteitteverbeteren.Inhetkadervande

 jaarrekening voert de externe accountant jaarlijks een audit uit op de 

primaireprocessen,decontrole-omgevingendeIT-omgevingvanSVn.De

verklaring van de accountant is onderdeel van dit jaarverslag. 

IT en business continuity risico  

HetIT&businesscontinuityrisicoiseensamengesteldrisico.HetIT

risicoheeftbetrekkingopdematevanbeschikbaarheid,integriteit

envertrouwelijkheidvanITsystemenendegerelateerdegegevens.

Hetbusinesscontinuityrisicomanifesteertzichdooronverwachte

 gebeurtenissen waardoor de dienstverlening van SVn in gevaar komt 

 vanwege onvoldoende organisatorische weerstand en veerkracht. 

SVnwildezerisico’stoteenminimumbeperken.Doormiddelvan

 leveranciersmanagement wordt de dienstverlening van onze IT 

 leveranciers bewaakt. SVn heeft een proces ingericht waarmee we 

 incidenten snel kunnen melden en adequaat afhandelen. Bij de 

afhandelingstaathetleereffectcentraalomherhalingtevoorkomen.Bij

grote(IT)incidenteniserdemogelijkheidom(tijdelijk)overteschakelen

naar een ander platform om de dienstverlening snel te herstellen en 

in geval van een ernstige calamiteit heeft SVn de beschikking over een 

 uitwijklocatie.

Uitbestedingsrisico 

Om het uitbestedingsrisico te minimaliseren heeft SVn 

 dienstverleningsovereenkomsten afgesloten met haar leveranciers waarin 

ook de informatiebeveiliging wordt geborgd. Door middel van service level 

agreements(SLA’s)monitorenweperiodiekdecontractvoorwaardenen

dekwaliteitvandeuitbestedediensten(vooralophetgebiedvanIT).We

evalueren alle leveranciers. De uitkomst van de evaluatie gebruiken we bij 

contractverleningofcontractbeëindiging.

Compliance risico 

Hetcompliancerisicoishetrisicovanhetniettijdig,volledigenjuist

anticiperen op juridische ontwikkelingen en het implementeren van de 

maatregelenindeeigenorganisatie.HierdoorbestaatdekansdatSVn

niet aantoonbaar voldoet aan de actuele wet- en regelgeving. SVn wil dit 

risico maximaal beheersen al blijft er sprake van toenemende druk vanuit 

wet-enregelgeving.Dezedrukheeftimpactophetbeleid,productenen

IT-omgevingvanSVn.Deaandachtgaatuitnaarcompliantzijnenblijven,

bijvoorbeeldophetgebiedvanprivacy.Ditdoenweonderanderedoor

aanpassingen door te voeren in procedures en deze zoveel mogelijk te 

vertalennaaronze(nieuwe)IT-systemen,dienalevingborgenoplange

termijn.
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Governancestructuur
SVn heeft een raad van toezicht-model met een bestuur en een raad van 

toezicht(RvT).Naastdestatutenzijnreglementenvastgesteldwaarin

taken,bevoegdhedenenwerkwijzevandeverschillendeorganenen

commissieszijnopgenomen.Hetgaatomdevolgendereglementen:

reglementRvT,reglementbestuur,reglementauditcommissie,reglement

remuneratiecommissieenreglementcommissiedigitalisering&IT.

Informatie over de raad van toezicht
DeRvTheefttottaaktoezichttehoudenophetbeleidvanhetbestuur

enopdealgemenegangvanzaken.DeRvTstaathetbestuurmetraad

terzijde.DeledenvandeRvTrichtenzichbijdevervullingvanhuntaak

op het belang van de stichting en de aan haar verbonden onderneming 

of organisatie.

DeRvTvanSVnbestaatin2019uitvijfleden.Tenminstevijfkeerperjaar

vindtereenvergaderingplaats.Extravergaderingenkunnenopieder

gewenstmomentwordenbelegd.Erzijnin2019diverseonderwerpen

besprokenenvoorbereidindeauditcommissie(viervergaderingen),

deremuneratiecommissie(tweevergaderingen)endecommissie

digitalisering&IT(drievergaderingen).In2019heeftdeRvTzeskeer

 vergaderd. 

De volgende onderwerpen zijn onder andere aan de orde gekomen:

 �  Jaarverslag 2018

 � Regulierekwartaalrapportages,kwartaalrapportages

risicomanagementenkwartaalrapportagestreasury

 � Jaarplantreasury

 � Riskappetitemethodiekendashboard

 � TransitieprocesontvlechtingFondsenbeheerNederlandenSVn

 �  Planning en voortgang ontwikkeling nieuw IT platform SVn

 � CustomerDueDiligence(CDD)beleid

 �  Kennissessie wet- en regelgeving

 �  Verzekeringen

 � Remuneratierapport2018

 �  Klimaatakkoord

 �  Begroting 2020/uitvoeringsplan 2020

 � Fondsmanagement,standvanzakenbestaandedoorSVngemanagede

fondsen 

 � HerbenoemingdeheerGreitemannalslidvandeRvT

 � ZelfreflectieRvT

Raad van toezicht
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Governance
SVnhechtaanhaarreputatiealsdeskundige,solideenintegere

financiëlepartnervandeelnemendegemeenten,provincies,hetRijk

en overige  samenwerkingspartners. SVn voldoet aan de  Corporate 

Governance Code voor zover van toepassing en waar dit  noodzakelijk 

is en beschikt over een goed toegeruste  werkorganisatie. De  keten 

vangoedbeschrevenprocedures,dekwaliteitsbewakingdaarop,

 risicomanagement en de eindcontrole door de externe  accountant 

 waarborgen een  gecontroleerde bedrijfsvoering voor de inter-

ne  procesgang. De  eindcontrole  resulteert onder andere in het 

 accountantsverslag naar aanleiding van de  jaarrekeningcontrole.

Benoeming van de leden van de RvT en mutaties
ConformdestatutenwordenledenvanRvTbenoemddoorde

 deelnemers. Deelnemers zijn Nederlandse  publiekrechtelijke 

rechtspersonen,zoalsgemeenten,provinciesen

 samenwerkingsverbanden van gemeenten. De leden worden benoemd 

voor een periode van maximaal vier jaar. Na vier jaar zijn de zittende 

leden herbenoembaar voor maximaal nog één termijn van vier jaar. De 

ledentredenafvolgenseendoordeRvTopgesteldroostervanaftreden.

Daarinisgeregelddathetaftredenvandeledengespreidplaatsvindt,

mederekeninghoudendmetspecifiekedeskundighedenvandeleden.

De heer Greitemann is in 2019 herbenoemd voor een periode van vier 

jaar.

Commissies
Auditcommissie:deheerGreitemann(voorzitter)endeheerKremers

Remuneratiecommissie:deheerCrone,mevrouwKemnaendeheer

VanVeldhuizen(voorzitter)

Commissie Digitalisering & IT:mevrouwKemna(voorzitter)endeheer

Greitemann

Bezoldiging gegevens RvT
DebezoldigingsgegevensvandeRvTzijnindejaarrekeningbijde

 toelichting op de winst- en verliesrekening opgenomen. Zie de tabel op 

pagina 71.
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Nevenfuncties leden raad van toezicht per 31-12-2019
De heer drs. F.J.M. Crone

 � BurgemeestervanLeeuwarden(tot26augustus2019)

 � LidEersteKamerderStatenGeneraal

 � Lid raad van toezicht Platform 31

 � Voorzitter raad van toezicht Koninklijk Nederlands Meteorologisch 

Instituut(KNMI)

De heer dr. G.O. van Veldhuizen

 � BurgemeestervanEnschede

 � VoorzitterAlgemeenenDagelijksBestuurRegioTwente

 � VoorzitterAlgemeenenDagelijksBestuurVeiligheidsregioTwente

 � Voorzitter Presidium Twenteraad

 � VoorzitterPortefeuilleberaadBelangenbehartigingRegioTwente

 � LidLobby-overlegprovincieOverijssel/RegioTwente

 � LidFoundersberaadNovel-T

 � Lid van de Twentetop

 � Vicevoorzitter Twenteboard

 � VoorzitterAlgemeenenDagelijksBestuurDistrictelijkVeiligheids

Overleg(DVO)Twente

 � Voorzitter Netwerkstad Twente

 � Lid(vicevoorzitter)DagelijksBestuurEuregio

 � Lid MONT

 � LidvanhetnetwerkMayorsforPeace

 � Voorzitter bestuurlijk overleg Kennispunt Twente

 � Vicevoorzitter Bestuurscollege Oost Nederland van de Politie

 � VoorzitterAlgemeenenDagelijksBestuurInstituutFysiekeVeiligheid

(IFV)

 � LidRegionaalVeiligheidsoverlegPolitie

 � Voorzitter Bestuurlijke Begeleidingsgroep Veiligheidsnetwerk Oost 

Nederland

 � Vicevoorzitter beleidsdriehoek Oost Nederland

 � LidHagueSecurityDelta

 � LidRijksherenoverleg

 � Lid van bestuur BNG Cultuurfonds

 � AdviseurAdvisoryBoardWorldTradeCenterTwente(WTC)

 � VoorzittervanderaadvantoezichtvandeVechtsportAutoriteit

 � Stoker bij stichting Immer Weiter

De heer J.R.J. Greitemann

 � VoorzitterOMERSDutchCoöperatiefUA

 � VoorzitterOMERSInfrastructureEuropeanHoldingsBV

 � VoorzitterBorealisNovusHoldingsBV

 � Voorzitter Borealis Novus Parent BV

 � VoorzitterBorealisSumosanHoldingsBV

 � VoorzitterBorealisSiegfriedHoldingsBV

 � VoorzitterBorealisArkHoldingsBV

 � Voorzitter Borealis Turtle Investments BV

 � VoorzitterBorealisTurtleHoldingsBV

 � Voorzitter Borealis Turtle Parent BV
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 � VoorzitterBorealisABPHoldingsBV

 � VoorzitterBorealisSGNHoldingsBV

 � VoorzitterBorealisSpainHoldingsBV

 � VoorzitterBorealisMaverickHoldingsBV

 � VoorzitterOMERSDragoHoldingsBV

 � VoorzitterFarmoorHoldingsBV

 � VoorzitterOMERSFarmoor2HoldingsBV

 � VoorzitterOMERSFarmoor3HoldingsBV

 � VoorzitterOMERSFarmoor4HoldingsBV

 � VoorzitterOMERSFarmoor5HoldingsBV

 � VoorzitterBorealisSmartHoldingsBV

 � VoorzitterOMERSEagleHoldingsBV

 � VoorzitterOMERSFreightHoldingsBV

 � VoorzitterOMERSFreightParentBV

 � BestuurderYourSolutionHoldingBV

 � Bestuurder YourSolution BV

 � LidTreasuryCommissieEvides

De heer dr. J.J.M. Kremers

 � VoorzittervandeRaadvanCommissarissenvanRobeco

 � VoorzittervandeRaadvanCommissarissenvanUberPayments

Europe

 � LidRaadvanCommissarissenNIBCBank

 � KroonlidCollegevanToezichtAdvocatuur

 � AdviseurCommonwealthBankofAustraliaEurope

 � LidvandeRaadvanCommissarissenvandeNederlandseSpoorwegen

(NS)

 � LidvandeCommissieKapitaalmarktvandeAutoriteitFinanciële

Markten(AFM)

 � LidSeniorAdvisoryBoard,OliverWymanFinancialServices

Mevrouw drs. J.M.A. Kemna RE CISA IPD-C 

 � LidAuditenRiskCommitteevanVerenigingGéant

 � ExternlidvanhetAuditCommitteevanhetMinisterievanFinanciën

(tot31-12-2019)

 � ExternlidvanhetAuditCommitteevanhetMinisterievanJustitieen

Veiligheid(tot31-12-2019)

 � Lid van de raad van toezicht van het Nederlands Instituut voor ICT in 

dezorg(Nictiz)

 � LidvandeRaadvanCommissarissenvandecoöperatievezorgverzeke-

raar Menzis N.V.

 � LidvandeRaadvanCommissarissenvanBinckbankN.V.(tot7-8-2019)

 � President Commissaris van MN Services N.V.

 � Non-ExecutiveDirectorASAInternationalPLC
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Rooster van aftreden – Raad van toezicht SVn

Aard zetel Thans bezet door 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

 Voorzitter De heer drs. F.J.M. Crone A * vz H AF
01-01 vanaf 01-

01
01-01 31-12

Vicevoorzitter De heer dr. G.O. van Veldhuizen A H AF
01-01 01-01 31-12

Lid De heer J.R.J. Greitemann A H AF
01-06 01-06 01-06

Lid
Mevrouw drs. J.M.A. Kemna 
RE CISA IPD-C

A
01-04 01-04

Lid De heer dr. J.J.M. Kremers A
01-04 01-04

*

A

AF
H

Jaarvanaanvanglidmaatschapraadvantoezicht(totenmet2016wasderaadvantoezichthetbestuur).

Jaarvanherbenoeming(tweedetermijn).

Aftredendvanwegebereikenstatutairvastgesteldemaximumbenoemingsperiode.

BenoemingvandeheerFerdCronetotvoorzittervanSVnper1januari2015meteeneerstezittingstermijntotenmetdecember2017.

Verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten

SVninAmersfoort

Accountant 

MazarsPaardekooperHoffmanAccountantsN.V.inAmsterdam
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(Bedragen x € 1.000) 2019 2018

ACTIVA € €

(1) IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
Software 3.819 -

(2) MATERIELE VASTE ACTIVA
Kantoorinventaris en hardware 1.634 1.124

1.634  1.124

(3) FINANCIËLE VASTE ACTIVA
SVn Plusleningen 4.363   6.632
Stimuleringsleningen 218.527 177.797
Startersleningen 699.816 770.356
Duurzaamheidsleningen 153.675 131.443
Overige leningen 1.125  1.567
Overigefinanciëlevasteactiva 13.349  10.048

1.090.855  1.097.843

VLOTTENDE ACTIVA 
(4)BouwfondsStartersfonds 16 16
(5)Vorderingenenoverlopendeactiva 9.053 10.458
(6)Liquidemiddelen 303.326 223.681

311.908  234.155

Activa 1.408.703  1.333.122

Balans 31 december 2019
Na bestemming van het resultaat 
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(Bedragen x € 1.000) 2019 2018

PASSIVA € €

(7) EIGEN VERMOGEN
SVn-fonds 64.050       66.497

(8) VOORZIENINGEN
VROMRentedekkingsfonds 1.424  2.130
BZKRentedekkingsfonds 4.690 5.950
OverigeRentedekkingsfondsen  749 851

6.863  8.931

(8) LANGLOPENDE SCHULDEN 
Stimuleringsfondsen 389.774 339.557
Startersfondsen 677.157 669.978
Duurzaamheidsfondsen 211.052 179.953
Corporatiefondsen 25.579 29.830
Overige langlopende schulden 850 1.071

1.304.412  1.220.389

(9) KORTLOPENDE SCHULDEN     33.378      37.305 

Passiva 1.408.703  1.333.122

Na bestemming van het resultaat 

Vervolg balans 31 december 2019
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Winst- en  verliesrekening

vervolg tabel volgende bladzijde

(Bedragen x € 1.000) 2019 2018

€ €

Rente en soortgelijke baten 43.172 36.290

Rente en soortgelijke lasten 34.625 30.436

Renteresultaat 8.547  5.854

Overige bedrijfsopbrengsten 

1. Opbrengst afsluitkosten 2.002 2.287

2. Beheervergoeding 5.135 5.170

3. Overige baten 6.981 5.749

14.118  13.206 

Vrijval Voorzieningen - 620

(11)Somderbedrijfsopbrengsten 22.665  19.680
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vervolg winst- en  verliesrekening

(Bedragen x € 1.000) 2019 2018

€ €

Personeels- en andere beheerskosten

1. Personeelskosten

1.1 Lonen en salarissen 5.436 4.909

1.2 Sociale lasten 819 794

1.3 Pensioen lasten 920 882

1.4 Kosten inleen 6.861 3.689

1.5 Overige personeelskosten            587 432

14.623  10.706

Overige bedrijfslasten 

1.BeheerslastenFondsenbeheer 1.940 5.646

2. Overige kosten 9.036 5.910

10.976  11.556

(10)Somderbedrijfslasten 25.599 22.262

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen (2.934) (2.582)

Vennootschapsbelasting (487) (615)

(2.447)  (1.967)
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(Bedragen x € 1.000) 31-12-19 31-12-18

Kasstroom uit operationele activiteiten € €

Resultaat (2.447) (1.967)

Aanpassingen voor:

Afschrijvingenenoverigewaardeverminderingen 875 110

Mutatie voorzieningen:

 � Netto Contante Waarde verstrekte leningen  53  162

 � Beheervergoeding  (509) (635)

 � RenteopStartersleningen  (1.612) (2.600)

 � MutatieRentedekkingsfondsen -     (620)

(2.068) (3.693)

Mutatie revolverende fondsen:

 � Beheervergoeding (4.626) (4.435)

 � Mutatie niet revolverend (12.466) (2.621)

 � RenteopStimuleringsleningen 26.995 20.279

9.903 13.223

Mutatie in werkkapitaal:

 � Overige vorderingen 1.405   (5.386)

 � Overige schulden (4.148) 12.850

(2.743) 7.463

Kasstroomoverzicht

vervolg tabel volgende bladzijde
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(Bedragen x € 1.000) 31-12-19 31-12-18

vervolg kasstroom uit operationele activiteiten € €

Kasstroom uit operationele activiteiten  3.520  15.136 

(Des)Investeringeninvasteactiva  (5.204) 112

Kasstroom uit investeringsacitiviteiten  (5.204) 112

Verstrekte leningen  (173.453)  (158.586) 

Ontvangenaflossingenleningen  180.441  169.766 

 6.988  11.180 

Ontvangen stortingen in rekening-courant  135.422  141.405 

Onttrekkingen uit rekening-courant  (61.081)  (63.037) 

74.341  78.368 

Kasstroomuitfinancieringsactiviteiten  81.329  89.548 

 Toename geldmiddelen  79.645  104.796 

Stand 1 januari  223.681  118.885 

Mutatie boekjaar  79.645  104.796 

Stand 31 december  303.326  223.681 

vervolg kasstroomoverzicht
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Algemeen
Tenzijandersweergegeven,wordenbedragenindejaarrekeningvermeld

in duizendtallen.

Doelstelling en activiteiten
Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse  gemeenten 

(SVn),statutairgevestigdteHoevelaken(KvK41.04.26.10),iseen

 organisatie met een maatschappelijke doelstelling. Volgens de statuten 

luidt de doelstelling:

Deze doelstelling leidt tot de volgende vier kerntaken:

 � Hetbeherenvanrevolverendefondsen.

 � Hetverstrekkenenbeherenvan‘zachte’financieringen.

 � De ontwikkeling van producten en diensten voor de deelnemers en 

samenwerkingspartners.

 � Hetgevenvanvoorlichtingenconcreteondersteuningaandeelnemers

en samenwerkingspartners.

 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de  grondslagen 

voorfinanciëleverslaggevingdieinNederlandalgemeenaanvaard

zijn.DaaromisrekeninggehoudenmetdeRichtlijnenvoorde

 jaarverslaggeving. Ook wordt voldaan aan de wettelijke vereisten van Titel 

9Boek2BurgerlijkWetboek(BW).

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat 

vinden plaats op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Tenzij 

bijdedesbetreffendegrondslagvoordespecifiekebalanspostanders

wordtvermeld,wordendeactivaenpassivaopgenomentegende

 verkrijgingsprijs.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze  betrekking 

hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op 

 balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen 

diehunoorsprongvindenvoorheteindevanhetverslagjaar,worden

in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening 

 bekend zijn geworden. De jaarrekening is opgesteld op basis van de 

 continuïteitsveronderstelling.

Waarderingsgrondslagen

Het verbeteren van de kwaliteit van de 
 volkshuisvesting en de stedelijke en 
 plattelandsvernieuwing in brede zin in Nederland.
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Stelselwijziging
In de jaarrekening zijn ten opzichte van voorgaande jaren geen 

 stelselwijzigingen doorgevoerd.

Presentatiewijziging
In de jaarrekening is ten opzichte van voorgaande jaren geen 

 presentatiewijziging doorgevoerd. 

Financiële instrumenten
SVnpast(kostprijs)hedge-accountingtoeenwaardeertdefinanciële

instrumenten daarom tegen kostprijs. Op het moment van aangaan 

vaneenhedgerelatie,wordtdoorSVnhedgedocumentatieopgesteld.

Waardeveranderingenindemarktwaardevandefinanciëleinstrumenten

worden niet opgenomen in de balans en de winst- en verliesrekening voor 

zoverheteffectievepositiesbetreft.SVnsteltperiodiekdeeffectiviteit

van de hedgerelatie vast. Dit gebeurt door het vergelijken van de kritische 

kenmerken van het hedge-instrument met die van de afgedekte positie. 

Demarktwaardevandefinanciëleinstrumentenwordtvermeldonderde

‘nietuitdebalansblijkendeverplichtingen’.

 

Renterisico
Hetrenterisicoishetrisicodatdewaardevaneenfinancieelinstrument

fluctueertalsgevolgvanveranderingenindemarktrenteenhetrisico

vanmeer-ofminderopbrengstenvanwegefluctuatiesvanderenteopde

geld-enkapitaalmarkt.Hetrenterisicobeleidisgerichtophetbeheersen

van dit risico waaraan de activiteiten worden blootgesteld als gevolg van 

renteschommelingen.SVngebruiktrenteswapsomderenterisico’ste

beperken.VoornaderetoelichtingoverdedoorSVngebruikterenteswaps,

zie pagina 63.

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de 

jaarrekening vormt het management van SVn zich verschillende  oordelen 

en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de  jaarrekening 

 opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 

lid1BurgerlijkWetboek(BW)vereisteinzichtnoodzakelijkis,isdeaardvan

deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende  veronderstellingen 

opgenomenbijdetoelichtingopdedesbetreffendejaarrekeningpost.

Toekomstige rente-inkomsten
De vergoeding voor gemaakte kosten voor het verstrekken van 

 consumptieve leningen wordt gedurende de looptijd van de lening uit een 

opslagoverdeschuldrestvandefinancieringontvangen.Voorde

 toekomstig te ontvangen vergoeding wordt gebruik  gemaakt van 

 schattingen ten aanzien van het verwachte verloop van de 

 leningenportefeuille.

Hetverwachteverloopvandeleningenportefeuillewordtbepaaldop

basis van het contractuele verloop van de leningenportefeuille minus de 

verwachte(vroegtijdige)aflossingen.
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Voorziening voor Rentedekkingsfonds
TenaanzienvandevoorzieningvoorRentedekkingsfondsenwordteen

schattinggemaaktvandevroegtijdigeaflossingenendetoekomstige

hertoetsuitkomsten om de toereikendheid van de voorziening te bepalen. 

Indien de werkelijkheid afwijkt van het geschatte verloop kan dit leiden tot 

een vrijval van en/of extra toevoeging aan de voorziening. Mutaties in de 

voorziening worden in de winst- en verliesrekening verantwoord.

Renteswaps
Deeffectiviteitvanderenteswapswordtbeoordeeldopbasisvan

hetverwachteverloopvandeportefeuilleStartersleningen.Hierbij

wordt gebruik gemaakt van schattingen ten aanzien van het  verwachte 

verloopvandeleningenportefeuille.Hetverwachteverloopvande

 leningenportefeuille wordt bepaald op basis van het contractuele verloop 

vandeleningenportefeuilleminusdeverwachte(vroegtijdige)aflossingen.

Tevenswordtindeschattingrekeninggehoudenmetuitstaandeoffertes

en de verwachte uitval daarop. Op de relatie tussen hedgeditem en 

hedge-instrument wordt kostprijs hedge-accounting toegepast. Bij een 

effectievehedgerelatieblijvenwaardeveranderingenvanderenteswaps

off-balance.Indiendehedgerelatie(deels)ineffectiefis,wordtditdeel

 zonder kostprijs hedge-accounting gewaardeerd op kostprijs of lagere 

marktwaarde.Dewaarde-mutatievanhetineffectievedeelwordtten

laste of ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht. 

 

(Im)materiële vaste activa 
Demateriëlevasteactivawordengewaardeerdopverkrijgingsprijs,

 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 

rekeninghoudendmeteenrestwaarde.Erwordtafgeschrevenvanaf

het  moment van ingebruikneming. Op balansdatum wordt  beoordeeld 

of er  aanwijzingen zijn dat er aanleiding is voor een bijzondere 

 waardevermindering van het actief.

De geschatte economische levensduur is voor: 

Bouwkundige investeringen 10 jaar 

Inventarissen en inrichting 10 jaar

Software   5 jaar

Hardware   3 jaar

Grondslagen voor 
de waardering van 
 activa en passiva
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Financiële vaste activa
Deonderfinanciëlevasteactivaopgenomenportefeuillefinancieringen

enverstrekteleningenwordeninitieelgewaardeerdtegenreëlewaarde.

Vervolgens worden deze leningen gewaardeerd tegen de  geamortiseerde 

kostprijs. Deze waarderingsgrondslag is in de praktijk gelijk aan de 

nominalewaardevandeschuldrestperbalansdatum.Eventuele

 bijzondere waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de 

geamortiseerde kostprijs en verantwoord in de winst- en verliesrekening. 

Aanwijzingvooreenbijzonderewaardeverminderingkunnenworden

afgeleid uit betaalgedrag op de lening.

Overige vorderingen en overlopende activa
Vorderingenwordenbijeersteverwerkinggewaardeerdtegendereële

waardevandetegenprestatie.Handelsvorderingenwordennaeerste

verwerkinggewaardeerdtegendegeamortiseerdekostprijs,welkegelijk

kanzijnaandenominalewaarde,onderaftrekvandenoodzakelijk

 geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze 

 voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van 

de vorderingen.

 

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien 

middelenniettervrijebeschikkingstaan,wordthiermeebijdewaardering

rekening gehouden.

SVn fonds
Dit betreft het eigen vermogen.

Voorzieningen
OnderdevoorzieningenzijndeRentedekkingsfondsenopgenomen.

DeRentedekkingsfondsenbetreffeneenvooruitontvangen

exploitatiesubsidiemetalsdoelhetdekkenvanmaximaal50%vande

rentekortingen op de verstrekte Startersleningen. De subsidie valt vrij ten 

gunste van het resultaat in de periode waarin de daadwerkelijk gegeven 

rentekorting(degesubsidieerdelasten)wordtverwerkt.Hetfondsheeft

een langlopend karakter.

Lang- en kortlopende schulden
Schuldenwordeninitieelgewaardeerdtegenreëlewaarde.Vervolgens

worden de schulden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

Deze waarderingsgrondslag is in de praktijk gelijk aan de nominale waarde 

van de schuld per balansdatum.

De kortlopende schulden hebben allen een resterende looptijd korter dan 

een jaar.
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Financiële instrumenten en risicobeheersing
HettreasurystatuutbevatdedoorhetbestuurvanSVnvastgestelde

beleidskaders.Inhettreasurystatuutisonderanderemetlimieten

vastgelegdwatdemaximaalgeaccepteerderisico’szijnenwelke

instrumentenenmethodeswordengehanteerdomrisico’stebeheersen.

 � Renterisico:

HetrenterisicobeleidvanSVnisgerichtophetbeheersenvan

renterisico’s.SVngebruiktrenteswapsomderenterisico’stebeperken.

 � Liquiditeitsrisico:

PeriodieksteltSVnliquiditeitsprognosesop.Liquiditeitsrisico’sworden

beheerst door tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing. 

 � Krediet en tegenpartijrisico:

De uitzettingen van overtollige liquide middelen en het afsluiten van 

renteswapsvindenplaatsbijfinanciëleinstellingendieondertoezicht

staanvanDeNederlandscheBank(DNB).Dezemoetenvoldoenaan

minimale(ratings)vereistenzoalsvastgesteldinhettreasurystatuut.

Meestaliszekerheidontvangenindevormvangemeentegarantie,

NationaleHypotheekGarantie(NHG)ofWaarborgfondsSociale

Woningbouw(WSW)-garantie,waarnodigaangevuldmethetrechtvan

hypotheek.

 

 � Concentratierisico:

De uitbreiding van het productpalet draagt bij aan het mitigeren van het 

concentratierisico.AlsdeexposurevanSVnbijéénfinanciëleinstelling

bovendeinternenormvanrenteswapsenuitzettingendreigttekomen,

danzaleenadditionelerelatiemeteenfinanciëleinstellingworden

 aangegaan.

Algemeen
Hetsaldo(resultaat)wordtbepaaldalshetverschiltussenhettotaalvande

baten en het totaal van de lasten. De baten worden verantwoord in het jaar 

waarinzijzijngerealiseerd;lastenreedszodrazijvoorzienbaarzijn.Baten

die worden ontvangen in de vorm van rente-inkomsten of diensten worden 

gewaardeerdtegendereëlewaarde,voorzoverdezebepaalbaaris.

Rentemarge
Rentebatenenrentelastenwordenopbasisvanhettoerekeningsbeginsel

verantwoord in de winst- en verliesrekening voor alle rentedragende 

instrumenten. Voor consumptieve leningen worden kosten gemaakt die 

zijntoeterekenenaanhetverstrekkenvandeleningen.Hiervoorwordt

Grondslagen voor 
 resultaatbepaling
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gedurende de looptijd van de lening een vergoeding als opslag in de rente 

ontvangen. De naar verwachting toekomstig te ontvangen vergoeding 

wordt op basis van schuldrest en het verwachte verloop van de lening als 

opbrengst verantwoord.

Opbrengst uit afsluitkosten
Dit betreft de aan geldnemers in rekening gebrachte kosten voor de 

verstrekkingvanfinancieringen.Deopbrengstenuitafsluitkostenvoor

hypothecairefinancieringenwordenalsopbrengstverantwoordophet

momentvanhetpasserenvande(hypotheek)akte.

Lonen en salarissen
Lonen,salarissenensocialelastenwordenopgrondvande

 arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening voor 

 zover ze verschuldigd zijn aan de werknemers. Van toerekenbaarheid is 

 sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben 

 plaatsgevonden door de werknemers.

Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa
De afschrijvingen worden lineair op basis van de verwachte  economische 

levensduurinhetresultaatverantwoord.Opaanschaffingeninhet

 verslagjaar wordt tijdsevenredig afgeschreven.

 

Belastingen
De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief 

overhetresultaatvanhetboekjaar,waarbijrekeningwordtgehouden

met permanente verschillen tussen de winstberekening volgens de 

jaarrekeningendefiscalewinstberekening.Daarnaastwordtvoorfiscale

verliezeneeninschattinggemaaktinhoeverreerindetoekomstfiscale

winst beschikbaar zal zijn om een latente belastingvordering te realiseren.

Hetkasstroomoverzichtwordtopgesteldvolgensdeindirectemethode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide  middelen. 

Afschrijvingenopmateriëlevasteactiva,beheervergoeding,rente

op  leningen en overige mutaties op voorzieningen en  revolverende 

 fondsen leiden niet tot een kasstroom. Om die reden zijn deze  mutaties 

gecorrigeerdindekasstroomuitbedrijfsoperaties.Deverstrekteleningen,

nettoontvangenaflossingenopleningeneninvesteringeninmateriële

Grondslagen voor de 
opstelling van het 
kasstroomoverzicht
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(Bedragen x € 1.000) 2019 2018

€ €
Aanschafwaardeop1januari - -
Afschrijvingtot1januari - -
Boekwaarde 1 januari - -

Investeringen 4.400 -
Desinvesteringen - -
Afschrijvingen 581 -
Boekwaarde per 31 december 3.819 -

Aanschafwaarde31december 4.400 -

Afschrijvingtot31december 581 -

Boekwaarde per 31 december 3.819 -

vaste activa zijn opgenomen als kasstroom uit  investeringsactiviteiten.

Ontvangen stortingen en onttrekkingen van deelnemers en 

 samenwerkingspartners zijn opgenomen als kasstroom uit 

financieringsactiviteiten.

(1) Immateriële vaste activa

Software

Indeimmateriëlevasteactivazijninvesteringeninsoftwareopgenomen.

Toelichting op de 
 balans
Activa A

CT
IV

A
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(2) Materiële vaste activa

Kantoorinventaris en hardware

Indemateriëlevasteactivazijnbouwkundigeinvesteringen;inventarisen

hardware opgenomen. A
CT

IV
A

(Bedragen x € 1.000) 2019 2018

€ €
Aanschafwaardeop1januari 1.326 1.438
Afschrijvingtot1januari 202 92
Boekwaarde 1 januari 1.124 1.346

Investeringen 804 -
Desinvesteringen - (112)
Afschrijvingen 294 110
Boekwaarde per 31 december 1.634 1.124

Aanschafwaarde31december 2.130 1.326

Afschrijvingtot31december 496 202

Boekwaarde per 31 december 1.634 1.124
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(bedragen x € 1.000) Stand per 1 januari Verstrekte leningen Aflossingen Stand per 31  december

€ € € €

SVn Plusleningen [A]
2018 9.459 - (2.827) 6.632

2019 6.632 - (2.269) 4.363

Stimuleringsleningen [B]
2018 151.310 48.889 (22.402) 177.797

2019 177.797 64.312 (23.582) 218.527

Startersleningen [C]
2018 831.508 67.743 (128.895) 770.356

2019 770.356 61.139 (131.679) 699.816

Duurzaamheidsleningen [D]
2018 107.967 41.954 (18.478) 131.443

2019 131.443 48.002 (25.770) 153.675

Overige leningen [E]
2018 1.969 - (402) 1.567

2019 1.567 - (442) 1.125

Overige financiële vaste activa [F]
2018 6.810 - 3.238 10.048

2019 10.048 - 3.301 13.349

Totaal 2018 1.109.023 158.586 (169.766) 1.097.843

Totaal 2019 1.097.843 173.453 (180.441) 1.090.855

(3) Financiële vaste activa
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[A] SVn Plusleningen

Dit betreft leningen verstrekt uit het SVn-vermogen. De gemiddelde 

rentevoetover2019is1,5%(2018:1,5%).

[B] Stimuleringsleningen

Dit betreft de verstrekte leningen uit de revolverende fondsen van 

deelnemers.WaaronderdealgemeneStimuleringslening,deBlijverslening

en de Verzilverlening. Daarnaast ook de Duurzaam Thuislening van 

Limburg,deToekomstbestendigWonenleningvanGelderlandende

leningenverstrektvanuitdeFinancieringsfaciliteitBinnenstedelijke

 Transformatie. Deze leningen worden verstrekt voor risico van de 

 deelnemers. Daarnaast zijn er op verzoek van de gemeenten aanvullende 

zekerhedenontvangen.Degemiddelderentevoetover2019is1,6%(2018:

1,6%).

[C] Startersleningen

Dit betreft de verstrekte Startersleningen die voor een deel zijn 

verstrekt uit revolverende startersfondsen van deelnemers en 

samenwerkingspartners.EenanderdeelisverstrektdoorSVn,waarbij

dekostenwordengedektuitbijdragenvandeRijksoverheidenvan

 deelnemers. De eerste drie jaar betaalt de consument geen rente en 

aflossing.DeStartersleningiseentweedehypotheekmetzekerheidinde

vormvanNationaleHypotheekGarantie.

 

 

[D] Duurzaamheidsleningen

Dit betreft de verstrekte leningen uit de revolverende 

 duurzaamheidsfondsen van deelnemers. Deze leningen worden 

verstrektvoorrisicovandedeelnemers,daarnaastzijneropverzoek

van de  deelnemers aanvullende zekerheden ontvangen. De gemiddelde 

rentevoetover2019is1,1%(2018:1,1%).

[E] Overige leningen

DitbetreftdoorSVnaanVerenigingenvanEigenarenenwoningeigenaren

(VvE’s)verstrekteleningentegenmarktconformevoorwaarden.Inalle

 gevallen is zekerheid ontvangen in de vorm van een  gemeentegarantie 

NationaleHypotheekGarantie(NHG)ofWaarborgfondsSociale

Woningbouw(WSW),waarnodigaangevuldmethetrechtvanhypotheek.

Degemiddelderentevoetover2019is2,8%(2018:2,8%).

A
CT

IV
A

(Bedragen x € 1.000) 2019 2018
€ €

UitGemeentelijkefondsen 485.708 512.204

UitProvincialefondsen 56.729 60.077

UitCorporatiefondsen 20.197 24.655

DoorSVngefinancieerd 137.182 173.420

Lopende leningen 699.816 770.356

Tabel: Verstrekte Startersleningen naar deelnemers, samenwerkingspartners en SVn



56

SVn jaarverslag 2019 Jaarrekening8Terug naar inhoudsopgave

[F] Overige financiële vaste activa

Ditbetreftonderandereaktebetalingen,toekomstigevorderingen

 fondsmanagement en toekomstige rente-inkomsten met een langlopend 

karakter.

Toekomstige vordering fondsmanagement

Onder de overige vorderingen is een toekomstige vordering op het 

NationaalEnergiebespaarfondsopgenomenvancirca€4,1miljoen

(2018:€3,7miljoen).IndefundmanagementagreementtussenSVn

enhetNationaalEnergiebespaarfondsisvastgestelddatdetotaal

 overeengekomen kosten van de fondsmanager over de looptijd van het 

NationaalEnergiebespaarfondsgedektzullenworden.SVnontvangt

haar vergoeding op basis van een percentage over de schuldrest van de 

uitstaandeEnergiebespaarleningen.HetverloopvandedoorSVnten

behoevevanhetNationaalEnergiebespaarfondsgemaaktekostenis

 daarmee niet gelijk aan het verloop van de door het Nationaal 

Energiebespaarfondstebetalenvergoeding.Indeeerstejarenfinanciert

SVnvoor.DevorderingbetreftdedoorSVn,indetoekomst,teontvangen

vergoeding. Deze vergoeding wordt ontvangen volgens de afspraken 

indefundmanagementagreement.Hetkaraktervandevorderingis

 overwegend langlopend.

Toekomstige rente-inkomsten

Onder de overige vorderingen zijn de opbrengsten uit consumptieve 

financieringenopgenomenvancirca€8,2miljoen(2018:€5,4miljoen).

SVn maakt kosten voor het verstrekken van consumptieve leningen.

HiervoorontvangtSVngedurendedelooptijdeenvergoedingalsopslag

inderente.Hetverloopvandezekostenisdaarmeenietgelijkaanhet

verloop van de door de consumenten betaalde vergoeding. De vordering 

betreftdedoorSVn,indetoekomst,teontvangenvergoeding A
CT

IV
A
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(Bedragen x € 1.000) 2019 2018

€ €

Te ontvangen rente - 1

Te vorderen BTW - 424

Te vorderen VPB 725 -

Overige vorderingen 8.328 10.033

Boekwaarde per 31 december 9.053 10.458

(Bedragen x € 1.000) 2019 2018

€ €

Saldi bij bankinstellingen 303.326 223.681

Boekwaarde per 31 december 303.326 223.681

(Bedragen x € 1.000) 2019 2018

€ €

Schuldrest per 1 januari 16 12

Bij:

Gestort door Bouwfonds -  - 

- -

Mutaties

Af

Opgenomen bedragen - -

Beheervergoeding - (4)

- (4)

Schuldrest per 31 december  16  16 

(5) Vorderingen en overlopende activa

Onder de overige vorderingen zijn de toekomstige vorderingen 

fondsmanagement(2019:€2,6miljoen,2018:€1,4miljoen)en

toekomstigerente-inkomsten(2019:€1,9miljoen,2018:€1,3miljoen)met

een kortlopend karakter opgenomen.

(6) Liquide middelen

De saldi van de liquide middelen zijn direct opeisbaar en ter vrije 

 beschikking.

Vlottende activa

(4) Bouwfonds Startersfonds

Dit betreft een door Bouwfonds ter beschikking gesteld fonds om 

 Bouwfonds Startersleningen uit te verstrekken. De leningen worden 

verstrekt door SVn. De kosten die hiermee gemoeid zijn worden uit het 

Bouwfonds Startersfonds betaald.

Het verloop van het Bouwfonds Startersfonds is als volgt:

A
CT

IV
A
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(Bedragen x € 1.000) 2019 2018

€ €

Stand per 1 januari 66.497 68.464

Mutaties

Kapitaalstorting - -

Resultaatlopendboekjaar (2.447) (1.967)

Boekwaarde per 31 december 64.050 66.497

SVn fonds

Het verloop van het ‘SVn-fonds’ is als volgt:

(7) Eigen Vermogen

(7) Voorzieningen 

Rentedekkingsfondsen

DeRentedekkingsfondsenomvattendegeraamdeNettoContante

Waarde(NCW)vanmaximaal50%vanderentekortingenopdeverstrekte

leningen. Onttrokken wordt de daadwerkelijk gegeven rentekorting van

maximaal50%vandeverstrekteleningenvanhetbetreffendeboekjaar.

Daarnaastworden,metuitzonderingvanhetVROMRentedekkingsfonds,

beheerkostenoverdezeleningenuitdeRentedekkingsfondsen

 onttrokken. Voor de leningen zijn voldoende ervaringscijfers  beschikbaar 

om een betrouwbare inschatting van de toereikendheid van de 

Rentedekkingsfondsentegeven.

Op basis van de ervaringscijfers is in 2019 een inschatting van het 

 toekomstige verloop van de portefeuille Startersleningen gemaakt. Op 

basis van deze inschatting is de omvang van de voorziening berekend en 

beoordeeld.DeRentedekkingsfondsenzijnnaarverwachtingtoereikend

om de toekomstige rentederving te compenseren. Na de volgende tabel 

wordenperRentedekkingsfondsdemutatiestoegelicht.

PA
SS

IV
APassiva
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Voorzieningen
(Bedragen x € 1.000)

Boekwaarde per 
1 januari

NCW  verstrekte 
leningen

Mutatie rente Beheer 
 vergoeding

Dotatie/
Onttrekking

Boekwaarde per 
31  december

€ € € € € €

VROM Rentedekkingsfonds [A]
 � 2018 1.784 - (891) - 1.237 2.130

 � 2019 2.130 - (706) - - 1.424

BZK Rentedekkingsfonds [B]
 � 2018 9.177 - (1.437) (574) (1.216) 5.950

 � 2019 5.950 - (803) (457) - 4.690

Overige Rentedekkingsfonds [C]
 � 2018 1.663 162 (272) (61) (641) 851

 � 2019 851 53 (103) (52) - 749

Totaal 2018 12.624 162 (2.600) (635) (620) 8.931

Totaal 2019 8.931 53 (1.612) (509) - 6.863

[A] VROM Rentedekkingsfonds

In 2019 is een deel van de leningen het derde  hertoetsmoment 

gepasseerd.Eendeelvandeleningenblijftnahetderdehertoetsmoment

steunnodighebben.HetVROMrentedekkingsfondsisnaarverwachting

voldoende toereikend.

[B] BZK Rentedekkingsfonds

In 2019 zijn de eerste BZK Startersleningen het tweede hertoetsmoment 

gepasseerd,dehertoetsuitslagenliggeninlijnmetdeverwachtingen.Het

BZK rentedekkingsfonds is naar verwachting voldoende toereikend.

[C] Overige Rentedekkingsfondsen

DeproductieSVnafkoopleningenbedroegin2019€0,2miljoen.Hiervoor

iseenbedragvan€0,1miljoenaandeoverigeRentedekkingsfondsen

toegevoegd. 

Het verloop van de voorzieningen is als volgt:

PA
SS

IV
A
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(bedragen x € 1.000)
Schuldrest per 
1 januari

Mutatie 
 deelnemers

Bijgeboekte rente Mutatie niet 
 revolverend

Beheer 
 vergoeding

Schuldrest per 
31  december

€ € € € € €

Stimuleringsfondsen [A]

 � 2018 278.215 59.014 3.196 18 (886) 339.557

 � 2019 339.557 53.155 2.866 (4.825) (979) 389.774

Startersfondsen [B]

 � 2018 670.148 (9.510) 14.973 (3.012) (2.621) 669.978

 � 2019 669.978 (5.379) 22.141 (7.013) (2.570) 677.157

Duurzaamheidsfondsen [C]

 � 2018 146.588 32.448 1.344 374 (801) 179.953

 � 2019 179.953 31.383 1.050 (358) (976) 211.052

Corporatiefondsen [D]

 � 2018 32.772 (3.584) 766 (1) (123) 29.830

 � 2019 29.830 (4.818) 937 (270) (101) 25.578

Totaal 2018 1.127.723 78.368 20.279 (2.621) (4.431) 1.219.318

Totaal 2019 1.219.318 74.341 26.995 (12.466) (4.626) 1.303.561

(8) Langlopende  schulden

Fondsen

Het verloop van de fondsen is als volgt:

PA
SS

IV
A
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(bedragen x € 1.000) 2019 2018

€ €

UitgezetinStimuleringsleningen 208.991 177.607

UitgezetinStartersleningen 546.742 572.296

UitgezetinDuurzaamheidsleningen 156.673 129.698

UitgezetinCorporatieStartersleningen 20.187 24.654

Saldi op Gemeenterekeningen      298.791 250.159

Saldi op Provincierekeningen 38.440 31.728

Saldi op Corporatierekeningen 5.392 5.176

FinancieringsfaciliteitBinnenstedelijke
 Transformatie

28.345 28.000

1.303.561 1.219.318

(bedragen x € 1.000) 2019 2018

€ €

Overige langlopende schulden 850 1.071

850 1.071

Saldi op rekeningen van deelnemers en samenwerkingspartners zijn 

bedoeld om uit te zetten in leningen. In principe zijn deze gelden dagelijks 

opvraagbaar. Gezien het karakter en verwachte verloop zijn deze gelden 

als langlopende schuld gepresenteerd. Onder de stimuleringsfondsen is 

deFinancieringsfaciliteitBinnenstedelijkeTransformatieopgenomenvoor

een bedrag van € 28 miljoen.

De fondsen worden als volgt aangehouden:

Overige langlopende schulden

Dit betreft gelden die worden aangehouden ter zekerheid van uitgezette 

leningen.

De stand van de overige langlopende schulden is als volgt:

PA
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(bedragen x € 1.000) 2019 2018

€ €

Bouwdepots 27.985 31.849

Te betalen BTW 117 -

Te betalen VpB - 238

Overige kortlopende schulden en 
 overlopende passiva

5.276 5.218

Boekwaarde per 31 december 33.378 37.305

(bedragen x € 1.000) 2019 2018

€ €

Toegezegd:Uitgebrachte,nogniet
geaccepteerde offertes

10.116 15.473

Geaccepteerde: Nog niet  gepasseerde 
offertes

 - 39

Overigelanglopendefinanciëlevaste
activa

10.116 15.512

(10) Kortlopende  schulden Niet uit de  balans blijkende  verplichtingen

Overige schulden en overlopende passiva

Desaldiopdebouwdepotsbetreffenvoornamelijknoguittebetalen

gelden op reeds verstrekte leningen.

Komende productie

PA
SS

IV
A



63

SVn jaarverslag 2019 Jaarrekening8Terug naar inhoudsopgave

Financiële instrumenten (renteswaps)

Financiëleinstrumentenwordeningezetomlopenderenterisico’s(uit

hoofdevanverstrekteoftoegezegdeleningen)aftedekken.Hetgebruik

komtvoortuithetbeleid,vastgesteldinhetTreasurystatuut,datgericht

is op het beheersen van het renterisico. Daarbij neemt SVn geen open 

positiesin.SVnlooptgeenandereliquiditeits-en/ofrenterisico’sdanuit

hoofde van de reguliere bedrijfsvoering.

De marktwaarde van de renteswaps per balansdatum bedraagt 

€12,5miljoennegatief(2018:€14,4miljoennegatief).Denegatieve

 marktwaarde in de renteswaps wordt gecompenseerd door een positieve 

marktwaarde in de onderliggende verstrekte leningen. In de afgesloten 

swapovereenkomsten zijn geen verplichtingen opgenomen om op verzoek 

vandebankbijtestortenterdekkingvanderisico’sdievoortkomenuitde

afgeslotenovereenkomsten(marginverplichtingen).

Perbalansdatumiseeneffectiviteitstoetsuitgevoerdopdekritische

kenmerkenvandehegderelatie.Uitdezetoetsisgeblekendatde

ingezettefinanciëleinstrumenten,derenteswaps,effectiefzijn.Opbasis

van kostprijs hedge-accounting en het hedgebeleid is om die reden geen 

verwerking via de winst- en verliesrekening van toepassing.

Omdeonderliggenderenterisico’svoordeportefeuilleStartersleningen

in te dekken heeft SVn per ultimo van het jaar de volgende renteswap 

overeenkomsten lopen:

 �  Met een totale per balansdatum uitstaande hoofdsom van nominaal 

€121,5miljoen(2018:€142,5miljoen)waarbijeenvasterentewordt

betaaldvangemiddeld2,53%(2018:2,38%)eneenvariabelerente

gebaseerdopde6-maandsEuriborwordtontvangencq.betaaldbij

eennegatieve6-maandsEuribor.Deovereenkomstenhebbeneen

looptijd tot 01-04-2030.

 �  Voor renteswaps met een per balansdatum uitstaande hoofdsom van 

nominaal€33,8miljoen(2018:€33,8miljoen)zijnmutualbreakclauses

overeengekomen.Eendergelijkebreakclauseisgebruikelijkbij

 contracten met een looptijd langer dan tien jaar.

 �  De eerstvolgende breakclause is op 15 januari 2020.

Overige verplichtingen

Ultimo2019zijnlanglopendeverplichtingenaangegaanvoor€8,7miljoen.

Hetbetreftverplichtingenuithoofdevanhuurcontracten(€2,6miljoen,

waarvan€0,7miljoenmeteenlooptijdlangerdanvijfjaar),IT-en

infrastructuurcontracten(€5,4miljoen)enleasecontracten(€0,7miljoen).

Wet op het financieel toezicht

IndeWetophetfinancieeltoezicht(Wft),artikel3.5eerstelid,

is  opgenomen dat met uitzondering van organisaties met een 

bankvergunningoforganisatiesdiespecifiekindewetwordengenoemd,

het verboden is in Nederland in de uitoefening van een bedrijf van het 

publiekopvorderbaregeldenaantetrekken,terbeschikkingtekrijgen

ofterbeschikkingtehebben.Hetiswelmogelijkeenontheffingbij
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PA
SS

IV
ADeNederlandscheBank(DNB)aantevragen.Sinds2006heeftDe

NederlandscheBank(DNB)SVneenontheffingverleendenmeerdere

kerenverlengd.Deactiviteitenwaarvoorontheffingisverkregen,

betreffenactiviteitenvoorspecifiekzogenaamdeniet-professionele

 partijen die bij SVn gelden aanhouden. Bij banken is op dergelijke gelden 

hetdepositogarantiestelselvantoepassing.Aandegesteldevoorwaarden

indetotenmet2019geldendeontheffingisin2019voldaan.

Bankgaranties

SVn heeft een garantstelling afgegeven aan De Nederlandsche Bank NV 

(DNB)van€1miljoeninhetkadervandeontheffingWetophetfinancieel

toezicht. Deze garantstelling liep tot en met 31 december 2019.  Daarnaast 

heeft SVn een garantstelling afgegeven aan de verhuurder van het 

bedrijfspandvan€0,1miljoen.

Belastingen

DeBelastingdienstheeftaangegevenSVnnietalsfiscaalondernemer

te zien. In de jaarrekening van 2019 heeft SVn de gevormde latentie 

ultimo 2018 vrij laten vallen. In de jaarrekening van 2019 heeft SVn een 

 belastingdruk van nihil opgenomen.
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(bedragen x € 1.000) 2019 2018

€ €

Renteresultaat 8.547 5.854

Overige bedrijfsopbrengsten

1. Opbrengst afsluitkosten 2.002 2.287

2. Beheervergoeding 5.135 5.170

3. Overige baten 6.981 5.749

14.118 13.206

Vrijval voorzieningen - 620

Totaal bedrijfsopbrengsten 22.665 19.680

Toelichting op 
de winst- en 
 verliesrekening 
Financieel resultaat
SVnbehaaltover2019eennegatieffinancieelresultaatvan€2,4miljoen

(2018:negatief€2,0miljoen).HetSVn-vermogendaaltdaarmeenaar

€64,1miljoen.

(11) Bedrijfsopbrengsten
Debedrijfsopbrengstenbedragen€22,7miljoen(2018:€19,7miljoen)en

zijnalsvolgttespecificeren:
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Vervolg toelichting op de winst- en  verliesrekening 

(bedragen x € 1.000) 2019 2018

€ €

Rentebaten

Liquide middelen - 1

Financiëlevasteactiva  36.712 31.214

Overige rentebaten 6.460 5.075

43.172 36.290

Rentelasten

Langlopende schulden 28.323 21.305

Renteswaps 4.165 7.102

Overige rentelasten  2.137 2.029

34.625 30.436

Renteresultaat 8.547 5.854

Toelichting renteresultaat:
In2019heeftSVneenpositiefrenteresultaatvan€8,6miljoen

gerealiseerd(2018:€5,9miljoen).Destijgingvanhetrenteresultaat

wordt verklaard door hogere rente consumptieve leningen als gevolg van 

 toegenomen productie. In 2018 is een deel van de portefeuille renteswaps 

afgewikkeld.Hierdooriseendeelvandenegatievemarktwaardeinhet

rente resultaat verwerkt. 
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(bedragen x € 1.000) 2019 2018

€ €

Stimulerings-,Starters,-en
 Duurzaamheidsleningen

36.600 31.031

1Overige leningen 112 183

36.712 31.214

(bedragen x € 1.000) 2019 2018

€ €

(financiering)Stimulerings-,Starters,-en
 Duurzaamheidsleningen

28.322 21.297

Overige lasten  1  8 

28.323 21.305

(bedragen x € 1.000) 2019 2018

€ €

Lonen en salarissen 5.436 4.909

Sociale lasten 819 794

Pensioen lasten      920 882

Kosten inleen 6.861 3.689

Overige personeelskosten   587 432

14.623 10.706

BeheerslastenFondsenbeheer 1.940 5.646

Overige kosten 9.036 5.910

10.976 11.556

Totaal bedrijfslasten  25.599 22.262 W
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 uitgesplitst:

De rentelasten uit schulden aan klanten kunnen als volgt worden 

 uitgesplitst:

Toelichting overige bedrijfsopbrengsten:

 � De overige baten zijn toegenomen als gevolg van de groei van 

 fondsmanagementactiviteiten.

(12) Bedrijfslasten
Debedrijfslastenbedragen€25,6miljoen(2018:€22,3miljoen)enzijnals

volgttespecificeren:

1) Onder de overige leningen zijn opgenomen: 
SVn-Pluslening, VROM VvE lening,  R enovatielening 
en de Annuïteitenlening.
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Toelichting op de bedrijfslasten:

 � In2019bedraagtdeformatiegemiddeld170,1fte(2018:138,6).

Dit is inclusief personeel ingezet voor de projectactiviteiten IT en 

 verzelfstandiging. In 2018 werden deze diensten uitbesteed aan 

FBNL.HetaantalaanvragenenverstrekteleningenviaSVnen

SVn-Fondsmanagementistenopzichtevan2018metbijna30%

 toegenomen. Om deze groei goed te kunnen verwerken is er meer 

personeel binnen Operations ingezet.

 � In 2018 en 2019 zijn projectkosten voor IT en verzelfstandiging 

 verantwoord onder overige bedrijfslasten.

 �  In de overige bedrijfslasten zijn daarnaast kosten verantwoord voor 

fondsmanagement,automatiseringenadviezenomtevoldoenaan

wet- en regelgeving.

Accountantshonoraria

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria in de 

resultatenrekening(exclusiefBTW)verwerkt:

BovenstaandehonorariabetreffendewerkzaamhedendiebijSVn

door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld 

in artikel 1,lid1Wettoezichtaccountantsorganisaties(Wta)endein

rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de 

accountantsorganisatie(MazarsAccountantsN.V.)behoort.Deze

 honoraria hebben betrekking op de controle van de jaarrekening over 

hetboekjaar2018,ongeachtofdewerkzaamhedenreedsgedurendehet

boekjaar zijn verricht. Onder de andere controlewerkzaamheden zijn door 

de accountantsorganisatie Mazars honoraria in rekening gebracht voor 

de controle van het kostprijsmodel van SVn en werkzaamheden voor de 

controlevandejaarrekeningenvandeJESSICA-fondsenwaaroverSVnhet

fondsmanagement verricht.

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het  resultaat

 In de statuten zijn geen bepalingen opgenomen omtrent de 

 resultaatbestemming. De bestemming van het resultaat is derhalve 

 voorbehouden aan het bestuur van SVn.

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019

Dejaarrekening2019is,naverkregengoedkeuringvanderaadvan

toezicht,doordebestuurdervastgesteldop15april2020.Hetbestuur

heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld en stelt voor om 

het resultaat over het boekjaar 2019 ten bedrage van € 2.447.000 

te  onttrekken aan het vrij besteedbaar vermogen. Dit is aldus in de 

 jaarrekening verwerkt.

(Bedragen x € 1.000) 2019 2018

€ €

Controle van de jaarrekening 50 41

Anderecontrolewerkzaamheden 32 23

Fiscaleadvisering

Andereniet-controlediensten

82 64
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Gebeurtenissen na balansdatum met belangrijke financiële gevolgen 

HetuitbrekenvanhetCoronavirusendepreventievemaatregelen

 genomen door de overheid zorgen voor grote economische onzekerheid 

op tenminste de korte termijn en waarschijnlijk ook de langere termijn. 

SVn volgt de richtlijnen van de overheid op. Dit houdt onder andere in dat 

het merendeel van onze medewerkers thuiswerken tot 6 april. 

Op  dagelijkse basis wordt door het bestuur gevolgd welke impact het 

Corona-virusopdeorganisatie,medewerkers,aanvragenenproductie

van zowel SVn als de fondsen onder management heeft. Waar nodig 

 kunnen we de inzet van externe medewerkers afschalen. SVn heeft 

 voldoende weerstandsvermogen om de huidige corona-crisis  voorlopig 

zonder externe steun te kunnen doorstaan. Indien de corona-crisis 

langere periode aanhoudt en leidt tot een forse daling van het aantal 

aanvragen,danzalSVnindienmogelijkgebruikmakenvanhetpakket

aan steunmaatregelen van het rijk. De ontwikkelingen zijn op dit moment 

echterzeeronzekerenonderhevigaanveranderingen.Aangeziendeze

situatie niet kon worden voorzien op balansdatum is de eventuele impact 

hiervan op het fonds niet verwerkt in de jaarrekening per 31 december 

2019. Gegeven de hoge mate van onzekerheid over de ontwikkeling van 

de Corona-crisis is het ook niet mogelijk een redelijke schatting te geven 

van de impact hiervan op het fonds.

Aantal werknemers per balansdatum

Per31december2019waren163,8werknemerswerkzaamvoorSVn,

hiervanwarener91,7fteopbasisvaneenvolledigdienstverband

indienst(2018:156,8en87,0).In2019warenergemiddeld170,1

werknemerswerkzaamvoorSVn(gemiddeld2018:138,6).

Wnt-verantwoording SVn
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 

semipubliekesector(WNT)isvantoepassingopSVn.Inhetgevalvan

SVn zijn de leden van het bestuur aangemerkt als  leidinggevende 

topfunctionarisenzijndeledenvandeRvTaangemerktals

 toezichthoudende topfunctionarissen.

(bedragen x € 1.000) 2019 2018

aantal aantal

Directie en staf 45,2 32,9

Klant en markt 29,0 29,8

Operations 89,6 94,1

Totaal aantal medewerkers per 31-12 163,8 156,8

Totaal aantal medewerkers intern 91,7 87,0
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Leidinggevende topfunctionarissen

Tabel: Leidinggevende topfunctionarissen

2019 2018

Leidinggevend topfunctionaris mr. J. W. van Beek mevr. S.B. Vos-van Daatselaar  mr. J. W. van Beek  mevr. S.B. Vos-van Daatselaar

Functie(s) Directeur Directeur Directeur Directeur

Duur dienstverband 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12

Omvangdienstverband(infte) 1 1 1 1

Gewezentopfunctionaris? Nee Nee Nee Nee

(Fictieve)dienstbetrekking? Nee Nee Nee Nee

Zoniet,langerdan6maanden
binnen18maandenwerkzaam?

Ja Ja  Ja Ja

Bezoldiging (x € 1)

Beloning 161.836 162.158 158.414 151.280

Belastbare onkostenvergoedingen - 59 - 111

Beloningen betaalbaar op termijn 
(pensioen)

31.321 27.963 29.885 24.936

Totaal bezoldiging 193.157 190.179 188.299 176.327

Toepasselijk Wnt-maximum 194.000 194.000 189.000 189.000

Motivering indien overschrijding nvt nvt nvt nvt
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Toezichthoudende topfunctionarissen

Tabel: Toezichthoudende  topfunctionarissen

2019
Toezichthoudend 
topfunctionaris

 Drs. 
F.J.M. Crone

 Dr. 
G.O. van Veldhuizen 

 Dhr. 
J.R.J. Greitemann 

Mevr. drs. J.M.A. 
Kemna RE CISA IPD-C

 Dr. 
J.J.M. Kremers

Functie(s)  Voorzitter Vicevoorzitter  Lid  Lid  Lid 

Duur dienstverband 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12

Bezoldiging (x € 1)

Beloning  14.000 10.000 14.000 12.000 12.000

Belastbare onkostenvergoedingen  -  -  -  -  - 

Beloningen betaalbaar op termijn  -  -  -  -  - 

Totaal bezoldiging  14.000 10.000 14.000 12.000 12.000

Toepasselijk Wnt-maximum 29.100 19.400 19.400 19.400 19.400

Motivering indien overschrijding nvt nvt  nvt  nvt  nvt 

2018
Toezichthoudend 
topfunctionaris

 Drs. 
F.J.M. Crone

 Dr. 
G.O. van Veldhuizen 

 Dhr. 
J.R.J. Greitemann 

Mevr. drs. J.M.A. 
 Kemna RE CISA IPD-C

 Dr. 
J.J.M. Kremers

Ing. 
J.E. van der Maas

Functie(s)  Voorzitter Vicevoorzitter  Lid  Lid  Lid Lid

Duur dienstverband 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/4 – 31/12 1/4 – 31/12 1/1 – 15/4

Bezoldiging (x € 1)

Beloning  14.000 10.000 14.000 9.000 9.000 4.000

Belastbare onkostenvergoedingen  -  -  -  -  - 

Beloningen betaalbaar op termijn  -  -  -  -  -  - 

Totaal bezoldiging  14.000 10.000 14.000 9.000 9.000 4.000

Toepasselijk Wnt-maximum 28.350 18.900 18.900 14.175 14.175 5.437

Motivering indien overschrijding nvt nvt  nvt  nvt  nvt nvt
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Controleverklaring van de onafhankelijke  accountant
Hiervoorwordtverwezennaardehiernaopgenomenverklaring.

Stella Vos-van Daatselaar 
en Jan Willem van Beek
15 april 2020

Overige gegevens



 Controleverklaring 
van de  onafhankelijke 
 accountant
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Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Stimuleringsfonds 

VolkshuisvestingNederlandseGemeententeHoevelakengecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een 

getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 

Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten 

per31 december2019envanhetresultaatover2019inovereenstemming

met Titel 9 Boek 2 BW en de bepalingen krachtens de WNT. 

De jaarrekening bestaat uit:

 � debalansper31 december2019;

 � dewinst-en-verliesrekeningover2019;en

 �  de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

financiëleverslaggevingenanderetoelichtingen.

De basis voor ons oordeel
WijhebbenonzecontroleuitgevoerdvolgenshetNederlandsrecht,

 waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze 

 verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

‘Onzeverantwoordelijkhedenvoordecontrolevandejaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Stimuleringsfonds  Volkshuisvesting 

Nederlandse Gemeenten zoals vereist in de Verordening inzake de 

onafhankelijkheidvanaccountantsbijassurance-opdrachten(ViO)en

andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. 

Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels 

accountants(VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en 

geschikt is als basis voor ons oordeel.

 Controleverklaring 
van de 
 onafhankelijke 
 accountant
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Ingevolgedeontheffingalsbedoeldinartikel3:5,vierdeIidvandeWetop

hetfinancieeltoezicht,diedoorDeNederlandscheBankop20december

2012isverleendenop19december2017isverlengd,verklarenwijdat

detotalewaardevandefinanciëleverplichtingendiezijnontstaandoor

Naastdejaarrekening(hoofdstuk9)enonzecontroleverklaringdaarbij,

omvathetjaarverslagandereinformatie,dieonderanderebestaatuithet

verslag van het bestuur en de overige gegevens. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de 

andere informatie:

 � Metdejaarrekeningverenigbaarisengeenmateriëleafwijkingen

bevat.

 � AlleinformatiebevatdieopgrondvanTitel9Boek2BWisvereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze 

kennisenonsbegrip,verkregenvanuitdejaarrekeningcontroleof

anderszins,overwogenofdeandereinformatiemateriëleafwijkingen

bevat.

Verklaring 
 betreffende overige 
bij of  krachtens de 
wet  gestelde eisen

Verklaring over de 
in het jaarverslag 
 opgenomen andere 
informatie

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in 

Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720. Deze 

 werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 

 controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Hetbestuurisverantwoordelijkvoorhetopstellenvandeandere

informatie,waaronderhetverslagvanhetbestuurendeoverigegegevens

in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
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hetindeuitoefeningvanhetbedrijfbuitenbeslotenkringaantrekken,

ter  beschikking verkrijgen of ter beschikking hebben van  opvorderbare 

 gelden van anderen dan professionele marktpartijen steeds is  gedekt 

door een garantstelling zoals bedoeld in de voorschriften die De 

NederlandscheBankaandeontheffingheeftverbonden.

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Hetbestuurisverantwoordelijkvoorhetopmakenengetrouwweergeven

van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW van het in 

NederlandgeldendeBurgerlijkWetboek(BW).Inditkaderishetbestuur

verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 

noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken 

zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de 

 onderneming in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te 

zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur 

dejaarrekeningopmakenopbasisvandecontinuïteitsveronderstelling,

tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te  liquideren 

ofdebedrijfsactiviteitentebeëindigenofalsbeëindiginghetenige

 realistische alternatief is.

 

Hetbestuurmoetgebeurtenissenenomstandighedenwaardoorgerede

twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in 

continuïteitkanvoortzetten,toelichtenindejaarrekening.

Hetbestuur isverantwoordelijkvoorhetuitoefenenvantoezichtophet

procesvanfinanciëleverslaggevingvandevennootschap.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
 jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren 

van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte 

 controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate 

van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet 

allemateriëlefoutenenfraudeontdekken.

Beschrijving van 
 verantwoordelijkheden 
met betrekking tot de 
jaarrekening
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nietalsdoelomeenoordeeluittesprekenoverdeeffectiviteitvande

internebeheersingvandestichting;

 � Hetevaluerenvandegeschiktheidvandegebruiktegrondslagenvoor

financiëleverslaggevingenhetevaluerenvanderedelijkheidvan

schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 

jaarrekening staan.

 � Hetvaststellendatdedoorhetbestuurgehanteerde

 continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van 

de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 

destichtinghaarbedrijfsactiviteitenincontinuïteitkanvoortzetten.Als

wijconcluderendatereenonzekerheidvanmaterieelbelangbestaat,

zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen 

opderelevantegerelateerdetoelichtingenindejaarrekening.Alsde

toelichtingeninadequaatzijn,moetenwijonzeverklaringaanpassen.

Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die 

 verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.  Toekomstige 

 gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat 

eenonderneminghaarcontinuïteitnietlangerkanhandhaven;

 � Hetevaluerenvandepresentatie,structuureninhoudvan de

jaarrekening endedaarinopgenomentoelichtingen;en

 � Hetevalueren ofdejaarrekeningeengetrouwbeeldgeeftvandeon-

derliggende transacties en gebeurtenissen.

Afwijkingenkunnenontstaanalsgevolgvanfraudeoffoutenenzijn

materieelindienredelijkerwijskanwordenverwachtdatdeze,afzonderlijk

ofgezamenlijk,vaninvloedkunnenzijnopdeeconomischebeslissingen

die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 

beïnvloedtdeaard,timingenomvangvanonzecontrolewerkzaamheden

endeevaluatievanheteffectvanonderkendeafwijkingenoponsoordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd 

en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in 

overeenstemmingmetdeNederlandsecontrolestandaarden,ethische

voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 

 onder andere uit: 

 � Hetidentificereneninschattenvanderisico’sdat de

jaarrekening afwijkingenvanmaterieelbelangbevatalsgevolgvan

foutenoffraude,hetinreactieopdezerisico’sbepalenenuitvoeren

van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie 

die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het 

risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter 

danbijfouten.Bijfraudekansprakezijnvansamenspanning,valsheid

ingeschrifte,hetopzettelijknalatentransactiesvastteleggen,het

opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de 

internebeheersing;

 � Hetverkrijgenvaninzichtindeinternebeheersingdierelevantisvoor

de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die 

passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben 



79

SVn jaarverslag 2019 Controleverklaring van de 
onafhankelijke  accountant

10Terug naar inhoudsopgave

Amsterdam,15april2020

Mazars N.V.

J.C. van Oldenbeek MSc RA

WijcommunicerenmethetbestuurendeRaadvanToezichtonder

 andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en 

overdesignificantebevindingendieuitonzecontrolenaarvorenzijn

gekomen,waarondereventuelesignificantetekortkomingenindeinterne

 beheersing. 

Wijbevestigenaan hetbestuur endeRaadvanToezichtdatwijde

 relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben 

 nageleefd. 

Wijcommunicerenookmet deRaadvanToezichtoverallerelaties

en  andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen 

 beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om 

onze onafhankelijkheid te waarborgen.
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