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Voorwoord 

Een nieuwe aanbodsite, een nieuwe website, een doorontwikkeld asset management, een grote 

ontwikkelportefeuille. Het is een greep uit een goed gevuld 2018, dat zich afspeelde tegen een 

achtergrond van stijgende aantallen studenten en een forse extra woningvraag in ons werkgebied. 

 

Het verslagjaar was ook het eerste waarin DUWO volledig draaide op basis van het ondernemingsplan 

D4U. Dat leidde tot in totaal dertien projecten, waarvan een belangrijk deel in 2018 al werd afgerond. Ze 

dienen als grondslag voor verdere activiteiten in 2019 en worden aangevuld met nieuwe projecten. Dit 

jaarverslag laat zien wat er allemaal is bereikt, ook in relatie tot de doelen uit het werkplan 2018. 

 

Op de tweede dag van het verslagjaar was al sprake van een grote mijlpaal, omdat toen de nieuwe 

aanbodsite ROOM de lucht in ging. Eén centrale plek waarop studentenwoningen online kunnen worden 

gezocht en gehuurd. Niet alleen van DUWO, maar van alle studentenhuisvesters. De eerste nieuw aan te 

sluiten studentenhuisvester is Idealis, die per 1 januari 2019 haar woningen op ROOM aanbiedt. Het ligt in 

de verwachting dat ook andere aanbieders van studentenwoningen zullen toetreden. Uit 

gebruikersgegevens bleek dat ROOM meteen vanaf de start zeer goed door studenten werd gevonden en 

gebruikt. Ondertussen werd ook gewerkt aan toevoeging van de mogelijkheid voor hospiteren (in 2019) 

en aan onze doelstelling om op termijn een coöperatieve vereniging op te richten die ROOM juridisch tot 

een aparte entiteit zal maken.  

 

In 2018 kwam een verbeterde versie van het portefeuillebeleid tot stand, dat leidde tot een geactualiseerd 

portefeuilleplan, waarin de effecten van ons asset management zijn opgenomen. Begin van het 

verslagjaar werd van het asset management een eerste versie, 1.0 ‘goed’, opgeleverd. Aansluitend is hard 

gewerkt aan de volgende versie, 2.0 ‘beter’, die we precies een jaar na de eerste zullen opleveren. In deze 

doorontwikkeling speelt ook duurzaamheid een belangrijke rol.  

Met de 1.0-versie zijn we onmiddellijk aan de slag gegaan in de DUWO-vestigingen, zodat de eerste 

plannen al konden worden opgesteld. Met behulp van het asset management moet de uiteindelijke 

wensvoorraad tot stand komen, iets wat ondertussen goed financieel is onderbouwd, met tevens  

voldoende ruimte beschikbaar voor nieuwbouw.  

In het verlengde daarvan kunnen we verheugd melden dat er sinds het verslagjaar ook een duidelijk 

duurzaamheidsbeleid ligt. Voor ons gaat de weg naar de vereiste CO2-neutraliteit niet alleen langs een 

scala aan gebouw-gebonden ernergiebesparende maatregelen of duurzame (innovatieve) 

energieopwekking, maar vooral ook langs een beroep op onze huurders. Jongeren van nu staan immers 

open voor duurzaamheid (zo blijkt ook uit eigen enquêtes onder de doelgroep) en onze huurders zijn jong. 

Bevorderen van duurzaam bewonersgedrag is voor ons dan ook een belangrijke pijler van ons 

duurzaamheidsbeleid.   

 

De nadruk op kwaliteitsverbetering en duurzaamheid van bestaand bezit leidden tot een jaar met 

aanmerkelijk minder opleveringen van woningen dan in voorgaande jaren. Effectief voegde DUWO in het 

verslagjaar 186 woningen toe, waaronder de fraaie nieuwbouw bij de Meelfabriek in Leiden. Dat cijfer zal 

komende jaren weer flink omhoog gaan. De woningvraag stijgt en DUWO had eind 2018 een 

ontwikkelportefeuille van ruim 2.800 woningen. Het gaat om projecten in diverse stadia van ontwikkeling, 

maar voor 1.260 woningen geldt dat ze volgend jaar zullen worden opgeleverd.     

 

Aangezien het aantal studenten in ons werkgebied tot 2026 stijgt met bijna 22.000, de potentiële 

uitbreidingsbehoefte op 25.000-30.000 woningen uitkomt en de extra woningvraag tussen de 12.000 en 

17.000 ligt, blijven we gestaag zoeken naar locaties. Zoals bekend, is dat moeilijk. Met name in de regio 

Amsterdam (waar ook verreweg de grootste vraag bestaat) is veel naar locaties bij OV-knooppunten 

gezocht, zowel dichter bij de hoofdstad (Hoofddorp) als verder weg (Almere). In 2019 hopen we groen licht 

te krijgen voor een project in de Amsterdamse Sluisbuurt (met studenten- en jongerenwoningen). Ook 

verwachten we dat jaar besluitvorming over de uitbreiding van de Uilenstedecampus in Amstelveen die we 

op Kronenburg hopen te mogen realiseren. 

 

Met al deze grote thema’s op ons bord zou je licht kunnen vergeten dat er achter de schermen enorm veel 

ondersteunend werk wordt verricht, waarvan niettemin de output extern goed zichtbaar is en veel toe- of 

afdoet aan ons imago. Denk – niet in volgorde van belang – aan het dagelijkse beheer van al onze ruim 

32.000 studentenwoningen, de pilot webcare die in het najaar begon, aan de nieuwe website die we in 
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september kregen (nieuwe look, nieuwe portaalfuncties, nieuwe mogelijkheden voor branding), de 

halfjaarlijkse instromen (tegenwoordig met warme ontvangst) en de vele, vele inhuizingen, het 

aanhoudende werk aan (nieuwe) ICT-systemen en nog veel meer werk dat dagelijks wordt verzet om de 

raderen van DUWO soepel te laten draaien.  

 

 

Het bestuur, 

 

H.M. de Vreese & B. Kuenen 
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1. DUWO doelen in 2018 

1.1. Visie en missie van DUWO  

 

2018 was het eerste jaar waarin we volledig ‘draaiden’ op basis van ons ondernemingsplan D4U. In 2017 

hadden we onder de noemer ‘basis op orde’ al belangrijke stappen gezet om de juiste uitgangspunten 

voor het ondernemingsplan te creëren. We onderscheiden drie grote thema’s in D4U: 

 Markt & doelgroep 

 Asset, veiligheid en duurzaamheid 

 Klantbeleving & klantbenadering  

Op basis van het ondernemingsplan werd het D4U-programma met dertien projecten opgesteld en 

daaraan is in 2018 hard gewerkt. Een belangrijk deel ervan is afgerond en vormt de basis voor de 

projecten die we in 2019 zullen uitvoeren. Het gaat om lopende en nieuwe projecten.  

Uiteraard is er ook weer veel energie gestoken in het bouwen, verhuren en beheren van onze woningen. 

In dit jaarverslag beschrijven we de resultaten van onze inspanningen en leggen daarbij een relatie met 

onze doelen uit het werkplan 2018.  

 

In DU4 hebben we onze missie als volgt omschreven:  

“DUWO wil studenten de beste tijd van hun leven bieden. Wij zorgen voor voldoende betaalbare en veilige 

kamers en woningen in Nederland van waaruit je je studie voluit kunt beleven. Wij bieden duurzame en 

innovatieve producten en diensten aan en leggen transparant verantwoording af.” 

 

Onze visie is dat we in 2021 dé studentenhuisvester van Nederland willen zijn en daarbij willen we: 

 studenten huisvesten in een betaalbare en duurzame woning die snel beschikbaar is in een 

woonomgeving die  

o veilig is en  

o onderdeel is van een community waar de student succesvol studeert en later met veel plezier 

op terugkijkt;  

 onze dienstverlening nog beter laten aansluiten bij de belevingswereld van onze klanten; 

 huurders hebben die betrokken en actief zijn bij DUWO; 

 huurders die ambassadeurs van DUWO zijn; 

 onderwijsinstellingen ontzorgen op het gebied van studentenhuisvesting;  

 onze huurders na hun studententijd helpen een volgende stap in de wooncarrière te maken;  

 dat gemeenten onze maatschappelijke prestaties waarderen; 

 een financieel solide corporatie zijn en bedrijfsrisico’s verminderen; 

 medewerkers hebben die met veel plezier voor en met onze doelgroepen werken en daar trots op 

zijn. 

 

1.2 Doelen van DUWO in 2018 

In het werkplan 2018 zijn de onderstaande doelen opgenomen. In dit jaarverslag lichten we in de vermelde 

paragrafen toe welke van deze prestaties we in 2018 realiseerden en in hoeverre we daarmee de gestelde 

doelen hebben gehaald. 

 

I. Ontwikkeling van de voorraad 

Groei van de woningvoorraad met 891 eenheden (saldo van in exploitatie 938 vhe’s en uit 

exploitatie van 47 vhe’s) 

§ 3.1 

Investeren in Accommodate-eenheden: 540 vhe’s inrichten § 4.7 

Actualiseren van portefeuilleplan § 3.5 

Actualiseren PvE nieuwbouw § 5.5 

Strategie vestiging Midden-Nederland § 8.2 

Uitvoeren marktonderzoek: 

 Apollo 2018 

 Inrichten marktanalyses op basis van ROOM 

 Prognoses internationale studenten verbeteren 

 Monitoren aanbod studenteenheden andere aanbieders 

 Onderzoek woningvraag kenniswerkers  

 

§ 2.2 

§ 4.2 

§ 2.3, § 8.2 

§ 3.4 

§ 2.4 
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II. Verhuur, beheer en onderhoud van de voorraad 

Verhuur: 

 Verder vormgeven en uitrollen verhuurplatform ROOM 

 Toewijzen aan de doelgroep(en) conform EU-inkomensnorm en passendheidstoets 

 Eind 2018 heeft 98% van de huurders een campuscontract 

 Doelmatige verhuur door weinig leegstandsderving (maximaal 0,6%) 

 Verbeteren welkomstgesprekken 

 Norm van 90% van nieuwe huurders heeft een welkomstgesprek 

 Integratie verhuur studentenwoningen en Accommodate-woningen 

 Uitwerken eisen voor huurcontracten op basis van de Wet doorstroming huurmarkt 

 

§ 4.1 

§ 4.5 

§ 4.4 

§ 4.10 

§ 5.2 

§ 5.2 

§ 8.2 

§ 2.1 

Beheer: 

 Assetmanagement inrichten en uitrollen over vestigingen 

 Duurzaamheidsbeleid verder vormgeven, 78% van woningen heeft A,B of C-label 

 Integratie beheer studentenwoningen en Accommodate-woningen 

 Huurverhoging inflatievolgend en huursomstijging maximaal 2,4% 

 Huurprijsbeleid herijken 

 Aandeel betaalbare vhe’s is eind 2018 86% of meer 

 Doelmatig beheer door weinig huurachterstand (maximaal 0,7%) 

 Sociaal beheerbudget besteden in samenspraak met huurders(organisaties)  

 Beheerlasten per vhe niet hoger dan € 1.124  

 Opstellen beleidskader voor inzet studentbeheerders 

 

§ 3.5 

§ 3.6 

§ 8.2 

§ 4.8 

§ 8.2 

§ 8.2 

§ 5.3 

§ 5.2 

§ 9.2 

§ 5.2 

 

Onderhoud: 

 Realisatie onderhoudsbegroting van 11,5 miljoen euro en 100% van voorgenomen 

activiteiten uitgevoerd  

 Realisatie van begroting niet-planmatig onderhoud van 6,1 miljoen euro 

 Onderhouden van 818 Accommodate-eenheden 

 

§ 5.1 

 

§ 5.1 

§ 4.7 

 

III. Organisatie en dienstverlening 

Leiderschap: 

 Opleiding integraal management  

 Herstart DUWO-Academy 

 Opleiding persoonlijk leiderschap 

 

§ 8.2 

§ 8.4 

§ 8.2 

Management van medewerkers: 

 HR-beleidskaders vaststellen 

 Implementatie van strategische beleidsplanning 

 Inrichten en gebruiken van gesprekscyclus 

 Implementatie van personeelsinformatiesysteem 

 Voorbereiden van medewerkersonderzoek 

 Ziekteverzuim 3,9% en frequentie ziekteverzuim maximaal 1,5 

 Interne doorstroming 50% van vacatures 

 

§ 8.3.1 

§ 8.3.1 

§ 8.3.1 

§ 8.3.1 

§ 8.3.1 

§ 8.4 

§ 8.4 

Dienstverlening  

 Verbeteren digitale dienstverlening 

 Betrekken huurders bij onze bedrijfsvoering, minimaal 10 stages, minimaal 10 

adviezen, minimaal 2 klantenpanels 

 Meten klanttevredenheid 

 Normen KCC worden gehaald  

 Beschikbaarheid portaal 95% en beschikbaarheid ICT-systemen 99,6% 

 

§ 6.2 en § 8.3.2 

§ 5.5 

 

§ 6.3 

§ 6.1 

§ 8.3.2 

Verbeteren branding en positionering merknaam DUWO § 6.4 

Inrichten webcare en beleid sociale media § 6.4 

Interne bedrijfsvoering verbeteren: 

 Optimaliseren inkoopbeleid 

 Optimaliseren digitale ondersteuning klantprocessen, beheer en financiën 

 Implementatie datawarehouse 

 Implementatie documentmanagementsysteem 

 Update procesbeschrijvingen  

 Risicomanagement  

 Interne controle  

 

§ 5.1 

§ 8.3.2 

§ 8.3.2 

§ 8.3.2 

§ 8.3.2 

Hfdst. 11 

§ 10.6 

 

IV. Financiële continuïteit 

Borgingsfaciliteiten WSW behouden door te voldoen aan de volgende KPI’s: 

 Som cashflows over een vijfjarige periode positief 

 ICR minimaal 1,4 

 DSCR minimaal 1 

 Solvabiliteit WSW-definitie minimaal 20% 

 Verhouding WOZ-waarde versus schuld maximaal 50% 

 

§ 9.1 

§ 9.1 

§ 9.1 

§ 9.1 

§ 9.1 

Financiële beleidskaders vaststellen:  
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 Financieel beleid 

 Fiscaal beleid 

 Financieringsstrategie  

 Kader onrendabel investeren opstellen 

 Rendement  

 Budgetbeheersing  

§ 9.2 

§ 9.2 

§ 9.2 

§ 9.2 

§ 9.2  

§ 9.2 

 

V. Maatschappelijk ondernemen 

Goed functioneren als toegelaten instelling: 

 Jaarverslag 2017 voor 1 juli gereed 

 Positief oordeel van minister van BZK 

 

§ 7.1 

§ 7.1 

Samenwerken met gemeenten: 

 Bod voor 1 juli uitbrengen 

 Sluiten van prestatie-afspraken  

 Deelname aan taskforce studentenhuisvesting 

 

§ 7.3 

§ 7.3 

§ 7.2 en 7.3 

Samenwerken met onderwijsinstellingen: 

 Organiseren bijeenkomst Adviesraad Studentenhuisvesting 

 Afspraken me onderwijsinstellingen vastleggen in meerjarige 

(samenwerkings)overeenkomsten 

 

§ 7.3 

§ 7.3 

Samenwerken met huurderorganisaties: 

 Uitwerken samenwerkingsovereenkomst, rol als co-producent verder uitwerken 

 Oprichten van lokale huurdersorganisatie in Den Haag 

 

§ 5.5 

§ 5.5 

Samenwerken met collega-corporaties in Kences: 

 Lobby huurtoeslag 

 Accommodate-contract 

 ROOM  

 

§ 7.4 

§ 7.4 en § 2.1 

§ 4.1 

Samenwerking met eigenaren vastgoed: 

 Keuze in samenwerking met NCL 

 studentenwoningen in beheer nemen 

 

§ 7.6 

§ 7.6 en § 3.3 
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2. De woningmarkt voor studenten  

2.1. Wet- en regelgeving 

Op 4 oktober hebben alle partijen van het Landelijk Platform Studentenhuisvesting (de G4, Netwerk 

Kennissteden Nederland, VSNU, Vereniging Hogescholen, Kences, Vastgoed Belang, de Landelijke 

studentenvakbond, Nuffic, OCW en BZK) het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting (LAS) 

ondertekend. Het doel ervan is om de komende drie jaar een lokale samenwerking op te bouwen die 

ervoor zorgt dat er in tien jaar een lokaal evenwicht tussen vraag en aanbod ontstaat. In het actieplan zijn 

afspraken gemaakt langs drie pijlers: 

 Het verbeteren van de (cijfermatige) inzichten over de (verwachte) vraag naar en het (gewenste)  

aanbod van studentenhuisvesting; 

 Planvorming en concrete (productie)afspraken tussen lokale partijen;  

 Het versterken van de informatiepositie van studenten. 

Wij zijn in 2018 volop bezig geweest om deze afspraken in de gemeenten in ons werkgebied toe te 

passen.  

 

Vanwege de introductie van de Wet doorstroming huurmarkt in 2017 hebben we een tijdelijke huurcontract 

ingevoerd voor internationale studenten. De huurderorganisaties hebben daarover in 2017 negatief 

geadviseerd. Ondanks overleg konden de huurdersorganisaties geen positief advies geven op een 

aangepaste versie van het contract die in 2018 is gemaakt (omdat zij primair uitgaan van de bestaande 

wetgeving). Het tijdelijke huurcontract is uiteindelijk bij de start van het cursusjaar 2018-2019 ingevoerd.  

De problematiek van huurarrangementen voor internationale studenten is echter wel geagendeerd voor de 

Internationaliseringsagenda Hoger Onderwijs en het LAS, als basis voor doorzetting van een gezamenlijke 

lobby om een nieuw contract expliciet geborgd te krijgen in landelijke wet- en regelgeving (via de evaluatie 

van de Wet doorstroming huurmarkt). 

 

In het verslagjaar werd een succesvolle lobby gevoerd rond het mogelijke voornemen om de huurtoeslag 

te vereenvoudigen, iets waardoor de betaalbaarheid en verhuurbaarheid van ons studentenbezit in gevaar 

zou komen. In 2018 zijn daarvoor geen voorstellen gedaan. Met name is voorkomen dat er voorstellen op 

tafel kwamen voor afschaffing van de huurtoeslag voor de ‘aangewezen’ onzelfstandige eenheden.  

In het kader van het LAS is eind 2018 begonnen met de voorbereiding voor een onderzoek/verkenning 

naar mogelijke arrangementen om aanbod van betaalbare onzelfstandige woningen (kamers) te 

stimuleren.   

 

2.2. Studentenhuisvesting in het werkgebied van DUWO 

In 2018 is wederom de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting (Apollo) gepubliceerd. Op basis hiervan is 

een schets te geven van de woningmarkt voor studenten in het werkgebied van DUWO. 

 

Tabel 2.1 Aantal studenten onderscheiden naar type onderwijs in werkgebied DUWO in 2018 

 
Bron: Apollo 2018, ABF 

 
In totaal studeren in het werkgebied van DUWO in 2018 bijna 228.000 studenten in het hoger onderwijs. 

Hiervan zijn 26.000 internationale diplomastudenten. Daarnaast zijn er op enig moment ook nog ruim 

gemeente 

aantal voltijds-HO 

studenten 2018

aantal 

buitenlandse 

diplomastudenten 

in 2018

aantal 

studiepuntmo-

biele studenten 

in 2018

aantal MBO-

studenten (totaal 

bol en bbl)

Amsterdam 107.750                                        10.860 1.310                                             27.200 

Delft 27.050                                            4.800 355                                                  3.600 

Den Haag 29.890                                            5.100 420                                                12.300 

Leiden 32.860                                            2.330 365                                                  9.600 

Haarlem 4.430                                                 130 35                                                    5.300 

Almere 3.670                                                   40 15                                                    4.300 

Deventer 7.060                                                 340 45                                                    3.000 

Wageningen 11.730                                            2.430 305                                                     800 

Ede 3.300                                                    -   5                                                      3.900 

werkgebied DUWO 227.740                                        26.030                      2.850                         70.000 
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2.800 studiepuntmobiele-studenten1 (zie ook 2.3). Verder zijn er in totaal 70.000 mbo-studenten2 in het 

werkgebied van DUWO. Een verdere differentiatie staat in de tabel.  

 

Tabel 2.2 Aantal inschrijvingen aan universiteiten in Nederland in 2017-2018 
 

 
 

Groei 

2018 2017 % absoluut 

Universiteit van Amsterdam 14.999 14.609 2,7% 390 

Vrije Universiteit 10.385 9.568 8,5% 817 

Technische Universiteit Delft 17.703 17.015 4,0% 688 

Universiteit Leiden 11.767 11.282 4,3% 485 

Wageningen Universiteit 5.215 5.011 4,1% 204 

werkgebied DUWO 60.069 57.485 4,5% 2.584 

Nederland 140.657 134.751 4,4% 5.906 

 
Het aantal inschrijvingen aan de universiteiten in ons werkgebied is in 2018 opnieuw hoger dan in het jaar 

ervoor. De groei daar is net iets hoger dan in Nederland totaal.  

Voor het HBO zijn deze cijfers op gemeentelijk niveau niet beschikbaar.  

 

In het DUWO-werkgebied groeit het aantal studenten. Op basis van de monitor studentenhuisvesting is er 

een groei tot 2026 van ca. 22.000 studenten. De vraag naar studentenhuisvesting groeit hierdoor ook fors. 

Het tekort in het werkgebied is al fors en neemt daardoor alleen maar toe. Er is in de periode tot 2026 een 

potentiële uitbreidingsbehoefte van 25.000 tot 30.000 eenheden in het hele werkgebied. 

 

2.3. Marktontwikkeling voor buitenlandse studenten 

Naast internationale studenten die in Nederland een volledige opleiding volgen (diplomastudenten) zijn er 

ook veel studenten die hier een kort programma doen. Dit zijn de zogeheten studiepuntmobiele studenten. 

In totaal zijn er in 2018 circa 18.000 studiepuntmobiele studenten en 75.000 internationale 

diplomastudenten. Hiermee vormen deze groepen studenten respectievelijk 2 en 11% van de 

hele studentenpopulatie. De aantallen studiepuntmobiele en internationale diplomastudenten zijn jaarlijks 

gemiddeld met 9 en 10% gegroeid tegenover een jaarlijkse groei van 2 procent bij de Nederlandse 

studenten. De groei van de internationale diplomastudenten is vooral te zien bij de universiteiten. In de 

komende acht jaar wordt er landelijk een groei van 31 procent studiepuntmobiele studenten en 34 procent 

internationale diplomastudenten verwacht. Ook deze voorspelde groei ligt beduidend hoger dan bij de 

Nederlandse studenten. 

 

Per regio verschilt de vraag naar Accommodate-eenheden die bij DUWO binnenkomt wel, afhankelijk van 

aanbod van DUWO, van andere aanbieders én van het beleid van onderwijsinstellingen om meer of juist 

minder aan huisvesting te doen.   

In Amsterdam was er in 2018 enorm veel vraag, maar omdat DUWO geen nieuwbouwopleveringen had 

voor internationale studenten, moest ‘nee’ worden verkocht. Wel is in 2018 weer de voorrangsregeling 

ingezet om een aantal internationale (bachelor-)studenten in de zomermaanden in staat te stellen met 

voorrang te reageren op leegkomende studentenwoningen in het reguliere studentenbezit. DUWO 

oriënteerde zich in 2018 op de regio bij het vinden van geschikte locaties voor realisatie van 

studentenhuisvesting, ook voor internationale studenten.  

In Delft nam de druk wel toe, maar de TU Delft heeft er niet voor gekozen om extra eenheden te vragen. 

Van de andere Delftse onderwijsinstellingen in Delft met Accommodateverhuur bij DUWO was er ook geen 

concrete vraag.  

In Den Haag zijn in 2018 afspraken gemaakt voor de zeer gewenste uitbreiding van het aantal 

Accommodate-eenheden bij oplevering van de nieuwbouw Leemanstoren in het voorjaar 2019. Gezien de 

voortgaande groei van de internationaal georiënteerde opleidingen van de Haagse vestiging van de 

Universiteit Leiden neemt de druk op de studentenmarkt daar duidelijk toe.  

                                                           
1 er komen er gemiddeld twee maal zo veel, maar aanname is dat ze gemiddeld een half jaar hier studeren en dus gaat 

het om 2.800 eenheden 
2 MBO kent een beroepsopleidende leerweg (bol-studenten) een beroepsbegeleidende leerweg (bbl-studenten). De 

groep bol-studenten is interessant in het kader van studentenhuisvesting want zijn vaak jong en als ze uitwonend willen 

worden zoeken ze studentenwoningen.  
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Ook in Leiden is er vraag naar uitbreiding van het aantal eenheden Accommodateverhuur, maar die kon in 

2018 ook niet grootschalig worden gehonoreerd (op vijftien eenheden in de nieuwbouw van de Meelfabriek 

na). In 2018 zijn de eerste gesprekken gevoerd over een mogelijke uitbreiding van maximaal 140 

eenheden aan het begin van cursusjaar 2019-2020 in het verbouwde Hofflantshuys in Voorschoten dat 

dan in verhuur wordt genomen.  

 

2.4 De markt voor kenniswerkers  

De resultaten uit het onderzoek naar de woningvraag van kenniswerkers in Delft, Den Haag en Leiden 

laten zien dat er ruimte is voor een paar honderd woningen voor deze doelgroep die binnen de door ons 

gehanteerde criteria passen (onder liberalisatiegrens, eenpersoonshuishouden, tot 50 m2). Kenniswerkers 

zijn personen van 20 tot en met 32 jaar met een afgeronde HBO- of WO-opleiding die geen studie meer 

volgen of personen van 20 tot en met 32 jaar die zijn aangesteld als PhD-er. 

Het bouwen van woningen voor jonge kenniswerkers dient primair twee doelen: bevorderen van 

doorstroming in het DUWO-bezit - een zittende student wordt immers verleid een stap te maken – en als 

middel om studenteneenheden te realiseren; we blijven immers studentenhuisvester. Zo kan de bouw van 

kenniswerkerswoningen in afspraken met de gemeente bijvoorbeeld worden ‘beloond’ met de mogelijkheid 

om studenteneenheden te realiseren. Secundair is het ook mogelijk om te voorzien in de vraag van 

kenniswerkers naar een huurwoning in de sociale huurklasse. 
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3. De woningvoorraad van DUWO  

3.1. De uitbreiding van de woningvoorraad 

In vergelijking met voorgaande jaren was de uitbreiding van de woningvoorraad in 2018 bescheiden. Ten 

opzichte van eind 2017 zijn 423 woningen toegevoegd en 237 woningen uit exploitatie gegaan, per saldo 

een stijging van 186 woningen. Een toelichting op deze stijging staat onder 3.3, ‘Mutaties in de 

woningvoorraad in 2018’. Het beoogde aantal van 938 op te leveren eenheden werd niet gehaald door 

vertraging in de oplevering van twee projecten in Den Haag en Amsterdam. 

 

3.2. De woningvoorraad van DUWO 

 
Tabel 3.1 Aantal verhuurbare wooneenheden op 31 december 2018 

Type  Vestiging Totaal Samen 

Amsterdam Delft Den 

Haag 

Leiden Midden-

NL  

Regulier Eigendom 4.303 7.077 1.093 5.441 528 18.442 

24.621  Beheer 2.636 957 807 505 380 5.285 

 Gedeeld 894 0 0 0 0 894 

Accommodate*) Eigendom 1.468 2.063 585 541 0 4.657 

7.902  Beheer 1.061 200 843 332 60 2.496 

 Gedeeld 749 0 0 0 0 749 

Samen Eigendom 5.771 9.140 1.678 5.982 528 23.099 

32.523  Beheer 3.697 1.157 1.650 837 440 7.781 

 Gedeeld 1.643 0 0 0 0 1.643 

Totaal 11.111 10.297 3.328 6.819 968 32.523 32.523 

*) Voor Accommodate is gerekend met het aantal wooneenheden uit de basisadministratie (Xpand) en niet met het 

aantal Accommodate-contracten. 

 

Het aantal woningen dat DUWO verhuurt, is in 2018 tot boven 32.500 gestegen. Het grootste deel van de 

voorraad was in eigendom (23.159, 71%) of in gedeeld eigendom van de DUWO-Rochdale Combinatie 

(DRC), waarbij DUWO voor 50% eigenaar is (1.643 eenheden, 5%). 

In het verslagjaar werd 24% van de totale woningvoorraad gebruikt voor Accommodateverhuur. Het gaat 

om 7.902 eenheden, bijna hetzelfde aantal als in 2017. 

 

Tabel 3.2 Aantal niet-wooneenheden op 31 december 2018 

 Amsterdam Delft Den Haag Leiden  Midden-NL  Totaal 

Eigendom 221 260 68 107 3 659 

Beheer 4 0 152 24 0 180 

Gedeeld 120 0 0 0 0 120 

Totaal 345 260 220 131 3 959 

 

Het aantal niet-wooneenheden is gedaald van 978 eind 2017 naar 959 eind 2018. Belangrijkste 

toevoegingen waren in het begin van het jaar de bedrijfsruimtes aan de Kanaalweg in Delft, 

parkeerplaatsen bij de Meelfabriek in Leiden en een nieuwe ruimte in het medisch cluster op Uilenstede in 

Amstelveen. Daar stond tegenover dat 54 parkeerplaatsen aan het Mijnbouwplein in Delft uit exploitatie 

gingen. Er is in 2018 één bedrijfsruimte verkocht, aan de Kruisstraat in Delft. 

 

3.3. Mutaties in de woningvoorraad in 2018 

In onderstaand overzicht zijn de wijzigingen in het aantal wooneenheden per vestiging vermeld. In totaal 

werden bruto 186 woningen toegevoegd. 

 

De volgende eenheden zijn in 2018 in exploitatie genomen: 

Amsterdam: 62 zelfstandige woningen Opaallaan Hoofddorp, na ombouw van de oorspronkelijk 57 

onzelfstandige woningen (eigendom); 80 zelfstandige woningen Science Park III (Spark Village) 

Amsterdam (beheer voor Rochdale, tijdelijk); 

Delft: 138 onzelfstandige woningen na ombouw; 55 zelfstandige woningen na toevoeging keukenblok 

(Papenstraat); 21 zelfstandige woningen nieuwbouw Stieltjesweg (beheer); 1 onzelfstandige woning 

Van den Broekweg; 

Den Haag: 3 onzelfstandige woningen na ombouw, 1 administratieve correctie; 

Leiden: 58 nieuwbouw Meelfabriek; 2 zelfstandige woningen na ombouw onzelfstandig; 2 onzelfstandige 

woning na ombouw zelfstandig. 



 

14 

 

 

De afname van de woningvoorraad is het gevolg van uit beheer nemen, ombouw, sloop of verkoop van  

eenheden. In 2018 zijn in totaal 237 woningen uit exploitatie genomen: 

Amsterdam: verkoop Amsterdam (3 woningen) en Hoofddorp (9 woningen), uit exploitatie vooruitlopend op sloop 

eerste deel NDSM-terrein Amsterdam (14, gedeeld eigendom), uit beheer restant Kolenkitbuurt (38) 

en Voorburgstraat (18) Amsterdam; 

Delft: verkoop 12 woningen; 67 zelfstandige woningen omgebouwd naar onzelfstandig; 55 onzelfstandige 

woningen na toevoeging keukenblok (Papenstraat); uit exploitatie beheerwoningen F. van 

Eedenlaan (1), Ecodus (1); 

Den Haag: 1 zelfstandige woning omgebouwd naar onzelfstandig; 4 woningen administratieve correctie; 

Leiden: verkoop 1 woning; 4 onzelfstandige woningen omgebouwd naar zelfstandig; 1 zelfstandige woning 

omgebouwd naar onzelfstandig; 

Midden-NL: verkoop 8 woningen (als 5 zelfstandige woningen). 

 

Tabel 3.3 Veranderingen in de woningvoorraad gedurende 2018 

 Amsterdam Delft Den Haag Leiden Midden-

NL  

Totaal 

Toename Eigendom 62 193 4 62 0 321 

 Beheer 80 22 0 0 0 102 

 Gedeeld 0 0 0 0 0 0 

Subtotaal toename (+) 142 215 4 62 0 423 

Afname Eigendom -12 -134 -5 -6 -8 -165 

 Beheer -56 -2 0 0 0 -58 

 Gedeeld -14 0 0 0 0 -14 

Subtotaal afname (-) -82 -136 -5 -6 -8 -237 

Saldo 60 79 -1 56 -8 186 

 
 
In beheer 

De voorbereidingen voor het gereedmaken van twee monumentale panden aan de Oudemanhuispoort in 

Amsterdam zijn na de zomer in een stroomversnelling geraakt. Het streven is om in het voorjaar van 2019 

80 studenten in de panden te huisvesten. Het complex is eigendom van de Universiteit van Amsterdam. 

 

In 2018 werd het complex Science Park III, bekend onder de naam Spark Village, toegevoegd in 

Amsterdam Oost. Deze nieuwe woningen zijn tijdelijk, maar zeer welkom als uitbreiding in Amsterdam. 

 

Uit beheer 

Het laatste deel van het complex Kolenkitbuurt in Amsterdam West (eigendom van Rochdale) is in 2018 

uit exploitatie gehaald. Van het complex aan de Voorburgstraat in Amsterdam Nieuw-West wordt jaarlijks 

een deel terug gegeven aan de eigenaar. In 2021 zal het complex volledig uit exploitatie zijn.  

 

Het complex TT Melaniaweg in Amsterdam Noord wordt begin 2019 afgebroken. Deze containercampus is 

gezamenlijk bezit met Rochdale en staat op grond van de gemeente Amsterdam. Het tweede deel van het 

complex (MS Oslofjordweg) zal in 2020 uit exploitatie worden gehaald. 

 

Verkoop 

DUWO verkocht in het verslagjaar 30 woningen (drie in Amsterdam, negen in Hoofddorp, twaalf in Delft, 

één in Leiden en vijf in Deventer). 

 
In het verslagjaar werd het verkoopbeleid geactualiseerd. Per vestiging hebben we een verkooplijst 

vastgesteld waarin een nadere rangorde is aangebracht. We maken hierbij onderscheid tussen: 

 Primair complexgewijze verkoop aan een collega-corporatie; 

 Secundair complexgewijze verkoop aan een marktpartij; 

 In het geval complexgewijze verkoop (of ruil met een collegacorporatie) niet mogelijk is, is 

verkoop aan zittende huurder dan wel bij mutatie mogelijk.  

Op basis van het door de huurdersorganisatie Duwoners uitgebrachte advies is een onderzoek gestart 

naar de mogelijkheid om in Amsterdam een coöperatie op te richten. De belangstelling is er maar nader 

onderzoek naar de gevolgen hiervan is nodig.  
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In Delft zijn gesprekken met Vestia gevoerd over de mogelijke ruil met studentenwoningen en verkoop van 

het niet-studentenbezit. De gegevens over het bezit zijn uitgewisseld en een conclusie op basis daarvan 

wordt in 2019 getrokken. De huurdersorganisatie Vulcanus is hierbij betrokken (zie verder § 7.4). 

 
3.4. Portefeuillebeleid en assetmanagement 

In 2018 is een verbeterde versie van het portefeuillebeleid gerealiseerd. De effecten van het 

assetmanagement zijn opgenomen in het portefeuilleplan, evenals de keuze om in enkele vestigingen 

woningen voor kenniswerkers te realiseren (zie paragraaf 2.4). 

Tevens is een geactualiseerd portefeuilleplan tot stand gekomen waarin op DUWO-niveau een afweging is 

gemaakt welke investeringen in nieuwbouw en in bestaande voorraad per deelportefeuille voor de 

middellange termijn worden gemaakt. In het portefeuilleplan zijn de doelen uit het woonlastenbeleid, 

doelgroepenbeleid, duurzaamheidsbeleid, financieel beleid (o.a. rendement) met elkaar in relatie gebracht. 

Voor dit doel is een eigen rekentool ontwikkeld die direct op WALS kan rekenen waarmee het mogelijk is 

om uitspraken op complexniveau te doen. De jaarlijkse uitkomsten van het assetmanagement zijn 

verwerkt in het portefeuilleplan en dit vormt op zijn beurt weer het kader voor het assetmanagement in 

2019.  

In het assetmanagement worden maatregelen genomen die moeten leiden tot de wensvoorraad. De 

methode voor het assetmanagement is in 2017 vormgegeven. In het verslagjaar is het assetmanagement 

verder uitgerold over alle vestigingen met als doel om uiteindelijk een reeks van complexbeheerplannen 

op te stellen. Dit laatste is doorgeschoven naar 2019. 

Begin 2018 is de eerste versie van het assetmanagement opgeleverd (versie 1.0 / ‘goed’). Op basis van 

de maatregelen per complex om de kwaliteit te verbeteren werd becijferd dat DUWO financieel in staat is 

om haar wensvoorraad op termijn te realiseren én ruimte voor nieuwbouw over te houden.  

Aansluitend is gestart met de verdere doorontwikkeling van het assetmanagement. Naast andere 

kwaliteitsaspecten krijgt daarin verduurzaming een nadrukkelijke rol. Die is gebaseerd op het in 2018 

vastgestelde duurzaamheidsbeleid (zie paragraaf 3.6). Tevens krijgen de complexstrategieën een 

formelere status en worden per complex deadlines vastgelegd voor de complexen met een hoge prioriteit. 

Deze versie (2.0 / ‘beter’) wordt in januari 2019 vastgesteld. 

Ondertussen is het onderzoek naar mogelijke en haalbare kwaliteitsverbeteringen voor de eerste 

complexen gestart. In Delft gaat het om het complex Krakeelpolder. In Leiden gaat het om het complex 

Thorbeckehof.       

 

3.5. Duurzaamheidsbeleid  

De verduurzaming van onze voorraad is een belangrijke doelstelling. In 2018 is het duurzaamheidsbeleid 

in concept vastgesteld. Daarin is de marsroute uitgestippeld om in 2050 gemiddeld CO2-neutraal te zijn. 

De uitvoering van het beleid krijgt vorm langs drie ‘sporen’, namelijk a) bevorderen van duurzaam 

bewonersgedrag, b) het terugdringen van gebouw-gebonden energiebehoefte door isolatie en c) het 

duurzaam opwekken van energie. Deze sporen zijn vertaald naar onze huidige portefeuille en financieel 

doorgerekend op basis van de Aedes-routekaart. Totaal zal tot 2050 een (geraamd) bedrag van € 350 

miljoen nodig zijn om ons totale bezit gemiddeld CO2-neutraal te maken.  

Na vaststelling door de RvC begin 2019 zal dit beleid worden geoperationaliseerd. Streven is om voor alle 

geledingen van de organisatie heldere doelen en KPI’s te ontwikkelen waarmee men aan de slag kan. 

Vooral voor het eerste spoor (bewonersgedrag) zal in het kader van co-producentschap input gevraagd 

worden aan de huurdersorganisaties. 

 
Tabel 3.6 Aandeel woningen in energieklasse 1 (A,B of C-label) eind 2018 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
Het doel is dat 78% van de zelfstandige woningen eind 2018 een A-, B-, of C-label hebben. Dit is gelukt 

want bijna 80% zit in die categorie. 

  

 
Stand eind 2018  Norm  

Amsterdam 96,3% 93% 

Delft 52,3% 46% 

Den Haag 91,8% 92% 

Leiden 83,3% 95% 

Midden-Nederland  83,9% 84% 

Totaal  79,8% 78% 
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4. De verhuur van woningen 

4.1. Efficiënte woonruimteverdeling en verhuurproces 

Op 2 januari 2018 ging de nieuwe aanbodsite ROOM de lucht in. De eerste belangrijke mijlpaal was de 

aansluiting van Idealis per 1 januari 2019. De verwachting is dat ook andere aanbieders van 

studentenwoningen willen toetreden tot ROOM. Een andere grote stap is op termijn de oprichting van de 

coöperatieve vereniging als aparte entiteit ROOM, in samenwerking met de collega’s van Idealis. Ten tijde 

van de productie van dit jaarverslag is Idealis live gegaan op ROOM, per 1 januari 2019. 

 

De grotere functionele projecten betreffen de oplevering van de mogelijkheid tot hospiteren (zal in 2019 

live gaan als ook aanpassingen aan het DUWO-portaal zijn uitgevoerd) en de voorbereiding op het 

overbrengen van Accommodate naar ROOM (eveneens in 2019).  

 

Voor Accommodate zijn in 2018 customer journey workshops uitgevoerd met de grote 

onderwijsinstellingen in ons werkgebied, op basis van interviews met internationale studenten. Samen met 

de Amsterdamse universiteiten (UvA/HvA en de VU) is uitgebreid gekeken naar de benodigde 

functionaliteiten in ROOM. Volgens planning zal medio 2019 het eerste deel van het Accommodate 

aanbod overgaan naar ROOM. Het volledige aanbod zal vervolgens in de tweede helft van 2019 op de 

aanbodsite te vinden zijn. Dit betreft ook het aanbod van andere huisvesters die met genoemde 

universiteiten samenwerken bij het huisvesten van internationale studenten. Parallel zullen de andere 

onderwijsinstellingen waarmee DUWO samenwerkt, worden aangehaakt. 

 

De zelfstandige studenteneenheden zijn in het verslagjaar voor het eerst aangeboden via ROOM. 

De onzelfstandige eenheden werden via hospiteren (instemming) verhuurd. Als de voordracht niet bijtijds 

werd gedaan, werd de onzelfstandige eenheid op basis van inschrijfduur via ROOM aangeboden. In alle 

gevallen geldt dat de kandidaathuurder bij acceptatie bij ROOM ingeschreven moet staan. 

Inschrijven bij ROOM kan vanaf 16 jaar. Ook PhD-ers worden als student beschouwd. Na inschrijving 

bouwt een student wachttijd op. Reageren kan op woonruimte in afzonderlijke regio’s. In 2018 

onderscheidden we vier regio’s: regio Amsterdam e.o., regio Haaglanden/Leiden, regio Deventer en regio 

Wageningen. Als bindingseis geldt dat moet worden gestudeerd aan een onderwijsinstelling in de regio 

van inschrijving. Bij het afsluiten van het huurcontract moet de student aantonen dat hij/zij een 

voltijdstudent is. 

 

Woonruimte voor buitenlandse studenten en gasten binnen Accommodate wordt op twee manieren 

toegewezen: rechtstreeks via de onderwijsinstelling en via eigen keuze van de student, uit de beschikbare 

voorraad en na door de onderwijsinstelling als woningzoekende te zijn opgevoerd. 

 

In Delft, Den Haag en Amsterdam is een pilot gehouden door reguliere woningen met voorrang aan te 

bieden aan internationale studenten die voor meerdere jaren in Nederland komen studeren. De ervaringen 

met deze pilot zullen worden meegenomen in een voorstel om dit in 2019 structureel te gaan doen. 

 

De zelfstandige woningen voor de doelgroep niet-studenten in Delft worden aangeboden via Woonnet-

Haaglanden. 

 

4.2. Aantal woningzoekenden 

 

Het aantal ingeschreven studenten bij ROOM was aan het eind van het verslagjaar ruim 193.000; dit is 

inclusief de woningzoekenden uit SWW die eind 2017 geen bezwaar hadden tegen het kopiëren van hun 

inschrijving naar ROOM. Het aantal nieuwe inschrijvingen ligt boven de 18.000. Dit aantal is circa 3.000 

kleiner dan in 2016 bij Studentenwoningweb, wat niet verwonderlijk is omdat studenten die in Amsterdam 

een woning zoeken zich nu (hopelijk tijdelijk) bij zowel ROOM als Studentenwoningweb kunnen/moeten 

inschrijven. 

 

Het aantal eenheden dat via ROOM werd verhuurd is 3.311, ruim 500 meer dan in 2017 via SWW werden 

verhuurd. In alle vestigingen was sprake van een forse groei, met uitzondering van Den Haag. Het gros 
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van de verhuurde woningen is zelfstandig; alleen in Amsterdam werd een fors aantal (ruim 300) 

onzelfstandige eenheden verhuurd. 

 

De meeste in 2018 via ROOM verhuurde woningen (80%) hebben een huur onder de jongerengrens. Het 

aandeel woningen met een huur vanaf de jongerengrens is iets lager dan dat van 2017 (24%). Het leverde 

geen problemen op om deze duurdere woningen te verhuren. 

Daarmee is de conclusie dat de woningmarkt voor studenten ook in 2018 gespannen was. Er waren veel 

woningzoekenden en de woningen vonden in het algemeen grif aftrek. Dit is in lijn met de 

marktonderzoeken zoals beschreven in hoofdstuk 2.  

 

4.3. Aantal verhuringen in 2018 

De mutatiegraad was in 2018 met 54,4% een stuk lager dan die in 2017 (62,5%). In totaal werden 17.685 

nieuwe huurcontracten afgesloten (2017: 20.220). Die werden voor het grootste deel digitaal afgehandeld 

(91%).  

De mutatiegraad bij de reguliere eenheden was DUWO-breed 33,7%, lager dan het percentage in 2017. 

De daling wordt veroorzaakt doordat er in vergelijking met vorige jaren veel minder opleveringen van 

nieuwbouwwoningen waren in het verslagjaar. 

 

Bij Accommodate was de mutatiegraad in het verslagjaar 128,2% tegenover 140,2% in 2017.  

 

4.4. Campuscontract 

 

Tabel 4.3 Aantal campuscontracten eind december 2018 per vestiging, absoluut aantal en in % 

 Aantal 

campuscontracten 

Aantal eenheden 

voor campus* 

% campuseenheden 

met campuscontract 

Norm 

Amsterdam 7.321 7.380 99,2% 99% 

Delft 6.100 6.220 98,1% 99% 

Den Haag 1.613 1.740 92,7% 94% 

Leiden 5.560 5.790 96,0% 96% 

Midden-Nederland 835 901 92,7% 95% 

Totaal 21.429 22.031 97,3% 98% 

*Eenheden in studentencomplexen waar het campuscontract van toepassing is, met uitzondering van Accommodate, 

afspraken met vaste afnemers (AUC, LUCTH) en leegstandscontracten.  

 
Aan het eind van 2018 had 97,3% van alle huurders in voor studenten bestemde eenheden een 

campuscontract. Dit percentage is een stijging ten opzichte van eind 2017 (96,5%), maar blijft iets achter 

bij de doelstelling van 98%. 

 

In Leiden is de afgelopen jaren ingezet op een actie voor ‘dringend eigen gebruik van onzelfstandige en 

zelfstandige woonruimte’ bij huurders, die ooit als student zonder campuscontract (dat destijds wettelijk 

nog niet bestond) zijn binnengekomen en daardoor ook na de studie hun studentenwoning konden blijven 

bewonen. Deze acties hebben ervoor gezorgd dat Leiden nu op de norm zit. 

 

Den Haag had aan het eind van het verslagjaar een percentage campuscontracten van 92,7%, waarmee 

de (aangescherpte) doelstelling niet is gehaald. Dit komt mede doordat de Leemanstoren later werd 

opgeleverd dan verwacht. Het aandeel campuscontracten zal hier in de komende jaren gestaag blijven 

stijgen, omdat er nog steeds woningen worden bewoond door niet-studenten, een gevolg van de 

overname van het Vestia-bezit in 2013.  

 
Een vergelijkbare achterstand moet in Midden-Nederland worden overbrugd doordat in een aantal 

woningen van het (van reguliere corporaties in Deventer aangekochte) bezit nog niet-studenten met een 

regulier woningcontract wonen. Ook hier wordt de doelstelling niet gehaald, omdat nieuwbouw in 2019 

wordt opgeleverd in plaats van in 2018 (Havenkwartier).  
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Tabel 4.4 Handhaving campuscontracten in 2018 

 Controle gestart 

(in 2017) 

Afgerond (eind 2018) Nog in procedure Controle gestart 

(in 2018) 

Amsterdam 6.415 6.415 0 5.371 

Delft 5.428 5.427 1 5.332 

Den Haag  1.235 1.234 1 1.144 

Leiden 5.439 5.438 1 4.299 

Midden-Nederland 854 854 0 13 

Totaal 19.371 19.368 3 16.159 

 

De controle van de campuscontracten over 2017 werd in 2018 zo goed als afgerond en leidde in bijna alle 

gevallen tot opzegging van een aantal huurcontracten zonder dat de rechter een uitspraak hoefde te doen. 

Bij drie huurders liep eind 2018 nog een juridische procedure. 

De nieuwe controleronde begon in het laatste kwartaal van 2018. 

 

4.5. Passende verhuur 

Voor het verhuren van woonruimte stelt de overheid eisen waaraan een huurder moet voldoen. Het gaat 

daarbij vooral om inkomenseisen. We moesten in 2018 aan twee regimes voldoen: 

 de Europanorm dat 90% van de verhuringen van woningen met een huur tot € 710,68 passend is 

verhuurd (d.w.z. aan huishoudens met een inkomen tot € 41.056, waarvan 80% aan huishoudens 

met een inkomen tot € 36.798); 

 de passendheidsnorm dat 95% van de huishoudens met recht op huurtoeslag een woning moet 

worden toegewezen met een huur onder de aftoppingsgrens. 

 
Tabel 4.5 Passende toewijzing volgens EU-norm in 2018 

 In eigendom In beheer Totaal 

Absoluut % Absoluut % Absoluut % 

Passende toewijzing 12.151 99,1% 5.399 99,6% 17.550 99,2% 

Passend 10% 36 0,3% 8 0,1% 44 0,2% 

Niet passende toewijzing 77 0,6% 15 0,3% 91 0,5% 

Niet vastgesteld inkomen 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Totaal 12.264 100,0% 5.422 100,0% 17.685 100,0% 

 

DUWO voldoet ruimschoots aan de Europanorm om minimaal 90% van haar nieuwe huurders passend 

een woning toe te wijzen. De meeste niet-passende toewijzingen zijn aan internationale gasten die voor 

een korte periode via Accommodate huren. 

 
Tabel 4.6 Verhuringen conform de passendheidsnorm in 2018 

 Amsterdam Delft Den Haag Leiden 
Midden-

Nederland  
DUWO 

Passende toewijzing 2,3% 6,0% 2,5% 0,4% 2,4% 3,2% 

Verhuring aan student 97,0% 90,4% 97,5% 98,8% 94,6% 95,2% 

Niet passende toewijzing 0,6% 3,6% 0,1% 0,8% 3,0% 1,6% 

Niet vastgesteld inkomen 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Ook bij de toetsing aan de passendheidsnorm voldoen we met 98,4% ruimschoots aan de norm. 

In Haaglanden zijn twee aanvullende regionale prestatieafspraken: 70% van de niet-studentenwoningen 

moet betaalbaar (aftoppingsgrens) zijn en 85% sociaal (liberalisatiegrens). Beide normen worden gehaald 

met resp. 70% en 100%. 

We verhuren het bezit ook aan onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en andere 

intermediairs die zelf de woning aan een derde verhuren. Deze intermediairs zijn verplicht om de 

passendheid te toetsen en benodigde dossiervorming te verrichten. Jaarlijks versturen we een verzoek 

aan deze intermediairs voor de opgave van hun verhuringen. 
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4.6. Verhuur aan bijzondere doelgroepen  

 
Tabel 4.7 Verhuringen aan bijzondere doelgroepen per vestiging in 2018 

Vestiging Bijzondere verhuringen Afspraak  2018 

Amsterdam VU-urgenten 30 per jaar 40 

ROC Amsterdam Airport  12 

Kamerhoppen Kences  1 

Statushouders 50 21 

Pilot Spirit 5 5 

Stumass 12 n.b. 

Subtotaal  79 

Delft TU-urgenten 20 9 

Stumass 41 44 

Statushouders 16 18 

Studerende statushouders  50 0 

Subtotaal  71 

Den Haag Mondriaan ROC opvoedpoli 20 0 

Stichting Mooi Maximaal 6 woningen  7 

Foyer 78 46 

Anton Constandse 37 0 

House of Music 43 17 

Topsporthuis 21 4 

Statushouders 25 8 

Subtotaal  82 

Leiden Statushouders gemeente Leiden 5% taakstelling = 8  4 

Statushouders gemeente Oegstgeest 5% taakstelling = 1 0 

Urgentie 
Geen vaste afspraak over 

aantallen 
26 

Cardea 10 2 

Kamerhop (KENCES afspraak) Indien van toepassing 2 

Binnenvest Wonen en Zorg) 10 0 

Stumass 20 0 

Iva Wonen (Wonen en Zorg) 12 0 

Subtotaal  34 

Deventer Statushouders  15 2 

Subtotaal   2 

Totaal   268 

 

Tabel 4.7 laat zien dat we in 2018 in totaal 268 woningen verhuurden aan bijzondere doelgroepen. Dit is 

precies evenveel als vorig jaar, waarbij het gaat om 3% van de reguliere verhuringen. Deze verhuringen, 

buiten de gewone verdeelsystemen om, zijn veelal gebaseerd op afspraken met gemeenten, 

onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. 

 

Sinds eind 2015 hebben we met gemeenten ruimere afspraken over het plaatsen van vergunninghouders.  

In alle gemeenten blijft het aantal voorgedragen studerende vergunninghouders ver achter bij de 

taakstellingen. In totaal zijn 35 studerende vergunninghouders aan een woning van DUWO geholpen. De 

opgave van de gemeente Delft voor de niet-studentenwoningen daar was op 16 ingeschat. Uiteindelijk 

hebben we 18 aanvragen voor het huisvesten van vergunninghouders ingewilligd. 

 

De toename van het aantal urgenten dat door de Vrije Universiteit werd voorgedragen, houdt verband met 

de komst van vergunninghouders die ver van de universiteit woonruimte gekregen hadden en vervolgens 

een universitaire opleiding in Amsterdam zijn begonnen. 

 

In Amsterdam is met Spirit, een organisatie die jongeren met een rugzakje begeleidt naar volwassenheid, 

een succesvolle pilot gehouden. Vijf (studerende) jongeren van Spirit die in de laatste fase van hun 

begeleidingstraject zaten en klaar waren om op zichzelf te gaan wonen, zijn met voorrang in een DUWO-

woning geplaatst. Zij hebben een campuscontract en moeten dus na hun studie de woning verlaten. Dit is 

naar ieders tevredenheid verlopen, waardoor besloten is de samenwerking voort te zetten. 
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Stumass heeft in Delft een uitbreidingsverzoek ingediend vanwege een toename van aanvragen voor 

begeleiding van studenten met autisme. Er zijn in 2018 drie kamers toegevoegd die aansluiten op het 

bestaande aanbod, waardoor goede begeleiding gegarandeerd kan worden. 

 

4.7. Verhuur van Accommodate-eenheden 

 

Tabel 4.9 Aantal Accommodate eenheden in de vrije verhuur eind 2018 

 Aantal eenheden  

Amsterdam - 

Delft - 

Den Haag 17 

Leiden 3 

Midden-Nederland 60 

Totaal 80 

 

We willen het aantal Accommodate-eenheden in vrije verhuur minimaliseren. Gezien de cijfers in tabel 4.9 

is dat ook gelukt. In Wageningen zijn in het verleden afspraken met Wageningen University & Research 

(WUR) gemaakt om in complex Campus Plaza 60 eenheden voor korte verhuur (max. zes maanden) te 

realiseren zonder leegstandsgaranties. Gezien de korte verhuur en het ontbreken van afspraken is er bij 

deze woningen ook een aangepast prijsniveau.  

 

Tabel 4.10 Inrichting en onderhoud Accommodate-eenheden in 2018 

 Inrichten Onderhouden 

 

Gerealiseerd 

aantal vhe’s 

Doel aantal 

vhe’s 

% Onderhouden 

aantal vhe’s   

Doel aantal 

vhe’s  % 

Amsterdam 12 50 24,0% 215 346 62,1% 

Delft 0 100 0,0% 110 270 40,7% 

Den Haag 17 240 7,1% 3 146 2,1% 

Leiden  15 150 10,0% 56 56 100,0% 

Midden-

Nederland 0 0 

- 

0 0 - 

Onvoorzien  0  - 0  - 

DUWO 44 540 8,1% 384 818 46,9% 

 

In Den Haag zijn de begrote werkzaamheden voor onderhoud aan de Stamkartstraat (122 eenheden) niet 

projectmatig opgepakt ten laste van het investeringsbudget, maar – gezien de korte mutatietermijnen – 

uitgevoerd in het kader van het niet-planmatig onderhoud Accommodate. Begrote investeringen voor 

onderhoud aan de Rijswijkseweg zijn naar 2019 verschoven in verband met wisseling van 

onderwijsinstelling.  

Vanwege vertraging in de oplevering is het aantal van 240 eenheden (nieuw) inrichten niet gerealiseerd. 

 

In Amstelveen is één vleugel van Uilenstede Toren B (184 eenheden) ingrijpend opgeknapt, waarbij 

planmatig onderhoud (badkamers, standleidingen) gecombineerd is met volledige vervanging van 

inrichting. Ook zijn de laatste twaalf eenheden die in genoemde vleugel nog regulier werden verhuurd,  

omgebouwd en nieuw ingericht voor Accommodateverhuur. De tweede vleugel wordt in 2019 opgeknapt. 

 

Doordat in Leiden een begroot project (Schipholweg) uiteindelijk niet door ging, werd het aantal van 150 

(nieuw) in te richten eenheden niet gerealiseerd, met uitzondering van vijftien eenheden in de nieuwbouw 

van de Meelfabriek. 

 

De oorspronkelijke planning voor de herinrichting van Accommodatewoningen aan de Van Hasseltlaan in 

Delft was 157, waarvan er 41 uiteindelijk zijn uitgevoerd. Gebleken is dat de uitvoerder niet in staat was 

om het beoogde aantal in 2018 aan te pakken. Daarmee vloeit het project over tot in 2019. Wel zijn 

volgens plan 50 woningen aan de Roland Holstlaan en negentien woningen aan de E. du Perronlaan 

heringericht. 

Doordat nieuwbouw- en ombouwmogelijkheden ontbraken, is een aantal van 100 eenheden (nieuw) 

inrichten niet gerealiseerd. 
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4.8. Betaalbare woonruimte 

We zetten ons met een gericht woonlastenbeleid sterk in voor betaalbare woonruimte voor de doelgroep 

(studenten). Met het oog op die betaalbaarheid hanteren we voor een groot deel van de 

studentenwoningen met huurtoeslag (zelfstandig en aangewezen) zo nodig een aftopping op de 

jongerengrens voor de huurtoeslag, waarmee deze woningen betaalbaar zijn voor studenten tot 23 jaar. 

Het doel is om 85% van de woningvoorraad onder deze kwaliteitskortingsgrens te houden. In 2018 lag dat 

percentage op 87% voor de studentenwoningen (regulier en Accommodate).  

 

De huuraanpassing naar vhe-huur (streefhuur) wordt toegepast bij een nieuwe verhuring. Voor 

monumentenpanden geldt een hogere vhe-huur waar de markt dat toelaat. Op basis van het eigen 

woonlastenbeleid zien we dus af van een deel van die inkomsten. We proberen daarnaast om de 

bijkomende woonlasten zoveel mogelijk te beperken. De servicekosten worden conform het beleid van de 

Huurcommissie – kostendekkend - in rekening gebracht en we streven naar afspraken met gemeenten en 

waterschappen over tegemoetkoming bij heffingen en belastingen voor studenten. Dergelijke afspraken 

bestaan al in Leiden en Delft. 

 

Tabel 4.11 Aandeel betaalbare studentenwoningen eind 2018  

 
Stand eind 2018  Norm  

Amsterdam 86,4% 85% 

Delft*) 88,9% 86% 

Den Haag 91,3% 93% 

Leiden 83,2% 82% 

Midden-Nederland  95,9% 94% 

Totaal  87,2% 86% 

*) alleen de studentenwoningen 

 
De huurverhoging per 1 juli 2018 ging uit van een inflatievolgende huurverhoging (1,4%), waarbij 

uitzonderingen mogelijk waren voor huurders die een relatief lage huur betalen. In april hebben alle 

huurders een aanzegging gekregen met de huurverhoging per 1 juli. De huurverhoging is conform 

planning uitgevoerd.  

 

In Delft kwamen na de huuraanzegging veel bezwaren binnen van huurders van de niet-

studentenwoningen. In gesprekken met huurdersorganisatie Vulcanus bleek dat er miscommunicatie was 

geweest over de extra verhoging voor huurders met een relatief lage huur. Hierop heeft DUWO besloten 

om de extra verhoging terug te draaien en alle niet-studenthuurders een huurprijsaanpassing van 1,4% toe 

te sturen. 

 

Tabel 4.12 Aantal eenheden*) bij DUWO naar klasse van huuraanpassing per 1 juli 2018  

Huurverhogingsklasse Aantal Procentueel 

Verlaagd  25  0,1% 

0,00%  418  1,8% 

0,01 – 1,39%  649  2,9% 

1,40%  15.500  68,2% 

1,41 – 2,89%  2.894  12,7% 

2,90%  816  3,6% 

2,91 – 3,89%  302  1,3% 

3,90%  2.123  9,3% 

> 3,90%  2  0,0% 

Totaal aantal woningen  22.729  100,0% 

*) exclusief de Accommodate-eenheden 
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Tabel 4.13 Gerealiseerde gemiddelde huurverhoging per 1 juli 2018*)  

 Gemiddelde huurverhoging  

Amsterdam 1,87% 

Delft 1,62% 

Den Haag 2,06% 

Leiden 1,60% 

Midden-Nederland 1,62% 

Totaal  1,73% 

*) exclusief de Accommodate-eenheden 

 
De huursomstijging lag in 2018 met 2,13% ruim onder de toegestane 2,4%.  

 

In 2017 is een aanzet gegeven voor standaardisatie van het huurprijsbeleid voor met name onzelfstandige 

woningen en woningen voor kenniswerkers. De herijking van deze onderdelen van het huurprijsbeleid zal 

in 2019 worden afgerond.  

 

Aanleiding om het huurprijsbeleid bij onzelfstandige woningen te herzien was de mogelijke afschaffing van 

huurtoeslag voor aangewezen eenheden. De herijking is gericht op het zo objectief mogelijk vaststellen 

van de huurprijs, rekening houdend met factoren (zoals locatie en energieprestatie) die niet in de 

woningwaardering tot uitdrukking komen en onafhankelijk van de huidige betaalbaarheid, inclusief 

huurtoeslag.  

 

De modernisering van het woningwaarderingsstelsel (WWS) staat inmiddels ook op de agenda van de 

overheid. Een deel van de herijking die al bij DUWO was ingezet zal daarmee mogelijk ook een plek 

krijgen in de officiële regelgeving. DUWO is betrokken bij het overleg met BZK over de wijzigingen in het 

WWS voor onzelfstandige woningen. 

 

Accommodate  

 

Tabel 4.14 Gemiddelde huurverhoging en harmonisatie in 2018 van de Accommodate-eenheden onderscheiden      

naar vestiging  

 Aantal eenheden 

huurverhoging*) 

Gemiddelde 

huurverhoging  

Amsterdam 3.234 1,06% 

Delft 2.262 1,67% 

Den Haag 1.016 1,97% 

Leiden 858 -0,05% 

Midden-Nederland 60 1,40% 

DUWO totaal 7.430 1,19% 

*) betreft woningen die zowel op 1-1-2018 als op 31-12-2018 in exploitatie waren bij Accommodate 

(inclusief harmonisatie) 

 

In Leiden zijn 54 Accommodatewoningen van Stichting Boerhaave tijdelijk met 20% in huur verlaagd, 

totdat de renovatie van dit gebouw in 2019 begint. 

 

Servicekosten 

Het hoger beroep dat Duwoners heeft aangespannen tegen de uitspraak van de kantonrechter over het 

invoeren van een generieke systematiek voor het in rekening brengen van de ‘kosten huismeester’, is door 

de rechtbank afgewezen. DUWO kan daarmee de berekeningsmethode die in 2015 werd ingevoerd ook in 

Amsterdam gebruiken.  

 

Het complex Stieltjesweg/Keverling Buismanweg in de TU-wijk in Delft is in 2017 opgeleverd. Er is toen 

een schatting gemaakt van de servicekosten die niet helemaal correct was. De warmwatervoorziening is 

aangesloten op de TU-voorziening. In de zomermaanden staat deze uit en moet het warme water door 

een elektrische boiler verwarmd worden, wat meer energie kost dan gedacht. De bevoorschotting voor de 

gemeenschappelijke energie is daarom verhoogd en in overleg met de bewonerscommissie is dit ook in de 

huurcontracten aangepast. 
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4.9. Bezwaarschriften 

 
Tabel 4.15 Bezwaarschriften Huurcommissie stand eind 2018 

Huurcommissiezaken op het terrein van Aantal  

Huurprijzen   

Lopend 1 

Afgerond  1 

Servicekosten   

Lopend   

Afgerond  2 

Totaal 4 

 

Eén huurcommissiezaak in Delft ging over geluidsoverlast van de spoorlijn en de daarbij gevraagde 

huurverlaging. De huurcommissie heeft de huurder in het gelijk gesteld; de huur is verlaagd. 

In Leiden is er in 2018 één zaak door een huurder bij de huurcommissie ingebracht over de 

rappélprocedure. Deze zaak loopt nog.  

 

Eén zaak bij de huurcommissie betrof het tarief dat DUWO in rekening brengt voor het terughalen van 

energiebelasting (10% van de teruggave). De huurder uit Delft vond dat dit maximaal 2-5% mocht zijn. De 

huurcommissie oordeelde echter dat de teruggave van de energiebelasting geen onderdeel van de 

servicekosten is. De huurder is hierover met ondersteuning van WijWonen een bodemprocedure gestart 

bij de rechtbank. De uitspraak wordt in 2019 verwacht. 

 

In Den Haag is uitspraak gedaan in een zaak uit 2017 over servicekosten aan de Asstraat. Een verzoek 

om hierover stukken aan te leveren heeft ons niet bereikt. De alsnog verzamelde stukken werden ter 

zitting helaas niet in behandeling genomen, met als resultaat dat de servicekostenposten (behalve de 

stookkosten) lager werden vastgesteld. 

 

In Amsterdam heeft de huurcommissie toenadering gezocht over een klacht die zij over de toewijzing van 

de Oudemanhuispoort had ontvangen. Hoewel die niet binnen de competentie van de huurcommissie valt, 

heeft ze deze zaak toch opgepakt omdat er (nog) geen andere plek is waar de klacht behandeld kon 

worden. DUWO is door de huurcommissie in het gelijk gesteld. 

 

4.10. Leegstand 

 

Tabel 4.16 Leegstand per vestiging in 2018 

 Amsterdam Delft Den Haag Leiden Midden-NL Totaal 

Woningen 
Realisatie 0,7% 0,3% 0,8% 0,1% 0,6% 

 

Norm 0,6% 0,3% 1,0% 0,1% 0,7% 

BOG 
Realisatie 4,6% 1,9% 8,5% 1,8% 0,0% 

Norm 7,5% 2,4% 6,0% 0,2% n.v.t. 

Accommodate 
Realisatie 0,4% 0,0% 0,2% 0,0% 31,3% 

Norm 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

Totaal 
Realisatie 0,7% 0,3% 0,9% 0,1% 3,5% 0,6% 

Norm 0,9% 0,5% 1,2% 0,3% 0,7% 0,6% 

In bovenstaande huurderving is niet meegenomen de leegstandderving bij woningen met een 

huurblokkade (bijvoorbeeld omdat ze te koop staan of gedekt zijn door een onderwijsinstelling).  

 

De leegstand van DUWO is met 0,6% precies op de norm uitgekomen. 
 
In Amsterdam is de gestelde norm (0,9%) met 0,7% gehaald. Wel is de reguliere leegstand licht gestegen 

ten opzichte van 2017. In het NDSM-complex, dat uit exploitatie zal worden gehaald, waren de woningen 

in deze laatste fase lastiger te verhuren. Ook de frictieleegstand is wat toegenomen doordat bij de start 

van ROOM is afgesproken dat bij alle vestigingen kandidaten één voor één worden uitgenodigd voor een 

bezichtiging. In Amsterdam was het gebruikelijk om  de eerste acht kandidaten tegelijk uit te nodigen, 

waardoor het zelden voorkwam dat er na opeenvolgende afwijzingen van kandidaten frictieleegstand 

ontstond. 

Voor het bedrijfs-onroerend goed (BOG) is de derving inmiddels gedaald naar 4,6% (binnen de norm), 

vooral omdat het medische cluster op Uilenstede nu bijna volledig is verhuurd. Het kinderdagverblijf uit ons 
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bedrijfspand aan de Van Hogendorpstraat in Amsterdam is vertrokken, deze ruimte gaan we niet opnieuw 

verhuren maar gereed maken voor de verkoop. 

 

In Delft bleef de derving op alle onderdelen binnen de norm en is de totale leegstand op slechts 0,3% 

uitgekomen. De vestiging merkt wel dat door een langere mutatieperiode het lastiger wordt om de 

woningen snel te verhuren.  

 

Ook in Den Haag is de norm van 1,2% gehaald met het overall-leegstandscijfer van 0,9%. Hier werd 

echter de norm bij het BOG niet gehaald, wat wordt veroorzaakt door langdurige leegstand van een ruimte 

aan de Wagenstraat (waarvoor inmiddels een huurder is gevonden) en leegstand bij de parkeerplaatsen. 

De leegstandsderving bij reguliere woningen bleef binnen de norm. Deze wordt voor bijna de helft 

veroorzaakt door de leegstand in het HTO-gebouw (vanwege een renovatietraject en de beëindiging van  

het contract met de Opvoedpoli). 

 

De leegstand in Leiden is zoals gebruikelijk laag en met 0,1% ook ruim binnen de norm van 0,3%. De 

leegstand binnen de BOG was wel hoger dan de norm en werd veroorzaakt door leegstand van één ruimte 

in de eerste helft van het jaar.  

 
Vestiging Midden-Nederland heeft de norm niet gehaald. Waar 0,7% werd verwacht is de leegstand 

uitgekomen op 3,5%. De oorzaak is de derving bij Accommodate in Midden-Nederland (60 woningen short 

stay Wageningen). Deze leegstand is ten opzichte van 2017 wel gedaald van 49,3% naar 31,3%. De 

studenten en gasten van de WUR weten de kamers beter te vinden. Verwacht wordt dat de leegstand in 

2019 verder zal dalen. 
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5. Onderhoud en beheer van woningen 

5.1. Onderhoud in 2018 

Het onderhoudsbeleid is begin 2018 doorgelicht door adviesbureau Alphaplan. Dit heeft geleid tot een 

aantal acties voor verbetering, waaraan de rest van het jaar is gewerkt door (vooral) het Bedrijfsbureau. 

Daarbij gaat het deels om facetbeleid (legionella-, asbest- en brandveiligheidsbeleid) en deels om de 

verdere doorontwikkeling van de MJOP’s, zodat de eenvormigheid en eenduidigheid over de vestigingen 

heen gewaarborgd is. In januari 2019 wordt e.e.a. vastgesteld. Het WSW is over deze doorlichting en het 

vervolg geïnformeerd en is hier tevreden over.    

 

Tenslotte is begonnen met het vormgeven van inkoopbeleid voor (in de eerste plaats) de inkooptrajecten 

bij de Bedrijfsbureaus. Dit moet leiden tot een andere manier van aanbesteden, waarbij vooral op resultaat 

wordt gestuurd en in mindere mate op kwaliteitsdefiniëring aan de voorkant. 

 
Tabel 5.1 Realisatie planmatig onderhoud in 2018  

Onderhoud PO  Realisatie   Begroting  % 

Amsterdam € 3.447.943 € 3.311.250 104,1% 

Delft € 4.419.424 € 4.464.250 99,0% 

Den Haag € 1.003.795 € 942.950 106,5% 

Leiden € 2.470.446 € 2.530.650 97,6% 

Midden-Nederland € 236.021 € 248.850 94,8% 

Totaal  € 11.577.629 € 11.497.950 100,7% 

 
 
Tabel 5.2 Gerealiseerde werken versus begrote werken in 2018 

Aantal werken Realisatie Begroting % 

Amsterdam 60 53 113,2% 

Delft 60 68 88,2% 

Den Haag 82 130 63,1% 

Leiden  363 487 74,5% 

Midden-Nederland  22 24 91,7% 

Totaal  587 762 77,0% 

 
DUWO-breed is er sprake van een 100% realisatie van de begrote planmatige 

onderhoudswerkzaamheden. Daaronder lagen wel verschuivingen in de budgetten tussen de vestigingen. 

Gedurende het jaar signaleerde de vestiging Leiden dat zij niet het volledige budget voor Planmatig 

Onderhoud (PO) zou gebruiken. In de vestiging Amsterdam was te weinig budget om alle benodigde 

onderhoudswerkzaamheden te kunnen uitvoeren. Daarom werd in overleg € 150.000 overgeheveld van 

Leiden naar Amsterdam. Op vergelijkbare wijze werd € 250.000 van de PO-begroting in Den Haag 

overgeheveld naar Delft. 

 

De PO-begroting in Delft is voor het grootste deel afgerond binnen het boekjaar 2018. Een aantal 

werkzaamheden bleek ondanks toezeggingen niet geheel realiseerbaar voor eind december vanwege o.a. 

capaciteitsproblemen bij de uitvoerende partijen. Buiten de PO-begroting is ook de verzelfstandiging van 

61 eenheden (keukens bijplaatsen) in het monumentale complex Papenstraat gerealiseerd. 

 

In Amsterdam was de aanpak van toren B op Uilenstede (fase 1) de grootste klus. Daarbij werden alle 

badkamers, standleidingen en installaties vervangen. In principe gaat hier om onderhoudswerk, maar de 

aantallen maakten het tot een groot project en ook de beperkte uitvoeringstijd was spannend. Mede  

dankzij een goede voorbereiding en expertise van de aannemer is het project geslaagd. 

 

Tevens is een start gemaakt met de verduurzaming van Uilenstede 102. Dit was niet gepland, maar hier 

deed zich de kans voor om een waterstofinstallatie te plaatsen. Deze installatie is uniek in zijn soort en kan 

in de toekomst mogelijk een voorbeeld zijn bij andere projecten op dit gebied.  

 

Eén van de grote klussen in Deventer was het vervangen van de open verbrandingstoestellen aan de Van 

Twickelostraat. Deze klus was ingrijpend, omdat tijdens het werk asbest werd geconstateerd. 
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In het verslagjaar was duidelijk merkbaar dat de bouweconomie aantrekt. Aannemers en installateurs 

hebben goedgevulde orderportefeuilles en kunnen moeilijk aan extra personeel komen, waardoor de 

prijzen sneller dan voorzien stijgen en uitvoering van werken afhankelijk wordt van beschikbaarheid van 

personeel. 

 

Tabel 5.3 Financiële resultaten niet planmatig onderhoud in 2018  

Onderhoud NPO Realisatie   Begroting % 

Amsterdam € 2.656.647 € 2.113.000 125,8% 

Delft € 3.611.063 € 1.878.300 192,3% 

Den Haag € 983.055 € 638.820 153,9% 

Leiden € 1.346.710 € 1.241.640 108,5% 

Midden-Nederland € 155.788 € 178.740 87,2% 

Totaal  € 8.755.263 € 6.050.500 144,7% 

 

Aangezien deze kosten bij alle vestigingen gestegen zijn, is in het verslagjaar een diepgaand onderzoek 

naar de oorzaken begonnen. Dit wordt in 2019 afgerond. 

De stijging van de bouwkosten lieten in elke vestiging gelden, maar in Delft en Den Haag is daarnaast ook 

sprake van bezit waar gedurende langere tijd minder planmatig onderhoud op is uitgevoerd. Dit vertaalt 

zich mede in de bovengenoemde overschrijdingen.  

 

Begin 2018 zette de vestiging Amsterdam een andere aanpak van het onderhoud in gang door naar een 

ander onderhoudsbedrijf over te stappen. Rochdale Onderhoud werd ingeruild voor Vastgoed Service. 

Deze overgang had veel voeten in aarde. Het volledige onderhoudsproces is daarbij geactualiseerd en 

waar mogelijk zijn snelle verbeteringen meteen doorgevoerd. 

Ook de vestiging Midden-Nederland stapte over naar Vastgoed Service. De samenwerking met Van 

Wijnen werd definitief gestopt.  

 

In Leiden was het budget voor NPO niet geheel toereikend, er was sprake van een overschrijding van ruim 

8%. Onder andere de aangepaste demarcatielijst en de vele problemen met rioleringen zijn hier debet 

aan.  

 

Tabel 5.4 Financiële realisatie totaal onderhoud in 2018  

Onderhoud totaal Realisatie   Begroting  % 

Amsterdam € 6.106.590 € 5.424.250 112,6% 

Delft € 8.030.486 € 6.342.550 126,6% 

Den Haag € 1.986.850 € 1.581.770 125,6% 

Leiden € 3.817.156 € 3.772.290 101,2% 

Midden-Nederland € 391.809 € 427.590 91,6% 

Totaal  € 20.332.892 € 17.548.450 115,9% 

 

 

5.2. Sociaal beheer 

 

Tabel 5.5 Welkomstgesprekken in 2018 onderscheiden naar vestigingen 

 Norm  Gevoerde gesprekken (%)  Niet gevoerd (%)   Nog uit te voeren (%)  

Amsterdam 90%  61,2% 38,8% 0,0% 

Delft 90% 54,5% 44,3% 1,2% 

Den Haag 90% 56,2% 30,3% 13,5% 

Leiden 90% 78,2% 15,2% 6,7% 

Midden-Nederland 90% 75,8% 21,0% 3,2% 

Totaal  90% 63,9% 33,0% 3,1% 

 

In een korte terugblik op 2018 kunnen we stellen dat het welkomstgesprek nog geen vast onderdeel is van 

het mutatieproces. We scoren 64% aan gehouden gesprekken en de planning ervan loopt uitermate 

moeizaam en vergt veel tijd. Ook de centrale planning heeft niet bijgedragen aan een hogere score. Om 

uiteenlopende redenen is de automatisering van de planning van de gesprekken aan het einde van het 

proces ‘digitaal ondertekenen huurcontract’ niet gerealiseerd. Aan het eind van het jaar is uitvoerig stil 

gestaan bij deze automatisering. Er zijn afspraken gemaakt over: 

 de plek van het geautomatiseerd plannen van de gesprekken in het proces van digitaal ondertekenen; 
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 de vereenvoudiging van de complexe selectie van nieuwe huurders die in aanmerking komen voor 

een welkomstgesprek; 

 de wijze van automatisering; 

 het reserveren van capaciteit voor de automatisering van dit proces. 

Naar verwachting is dit proces in juni 2019 operationeel.   

 
We hebben het beleidskader voor de inzet van student-beheerders opgesteld en dat zal in 2019 aan 

huurderorganisaties ter advies voorgelegd worden in het geval de studentbeheerders in de betreffende 

vestiging voor het eerst ingezet worden. Kern is dat een studentbeheerder onder aansturing van een 

DUWO-beheerder taken uitvoert zoals het voeren van welkomstgesprekken (met huurders van 

onzelfstandige eenheden), zorgdraagt voor afvoeren afval, controles houdt ten behoeve van hygiëne en 

brandveiligheid en schoonmaak. 

 
Tabel 5.6 Besteding van het sociaal-beheerbudget in 2018  

 Realisatie Begroting  Realisatie/begroot  

Amsterdam € 52.354 € 58.695  89,2% 

Delft € 60.572 € 52.175  116,1% 

Den Haag € 24.106 € 17.745  135,8% 

Leiden € 29.517   € 34.490  85,6% 

Midden-Nederland € 5.771 € 4.965  116,2% 

Totaal  € 172.321 € 168.070  102,5% 

 

Bestedingen vanuit het sociaal-beheerbudget richten zich op schoon, heel, veilig en prettig wonen. Zowel 

DUWO als de bewoners(commissies) kunnen gebruikmaken van het budget. DUWO-breed is het budget 

meer dan gebruikt (102%), beter dan in 2017 (91%) en 2016 (70%). 

 

In Midden-Nederland is het budget in zijn geheel gebruikt voor de plaatsing van klimplanten op de 

binnenplaats van het complex Boxbergerweg/Groenedijkje.  

 

In Amsterdam werden in de complexen Science Park I en de Cornelis Lelylaan de gemeenschappelijke 

ruimtes ingericht. Aan de Cornelis Lelylaan en de Kees Broekmanstraat is voor de privacy van de 

bewoners beplanting op respectievelijk het bordes en de terrassen op de verschillende verdiepingen 

aangebracht. Bij de Jacques Veltmanstraat zijn extra dubbellaagse fietsrekken geplaatst en in Science 

Park II extra scooterstangen. Om insluiping tegen te gaan zijn in het complex Bos en Lommerplein Salto 

sloten op de toegangsdeuren vanuit het trappenhuis naar de verdiepingen aangebracht. 

 

De veiligheid van het Stamkartplein en de Wolterbeekstraat in Den Haag is verbeterd door fysieke 

aanpassingen aan de entrees. Ook in het kader van veiligheid is aan de Burgemeester van Karnebeeklaan 

een camera-installatie geplaatst die, nu het veiligheidsprobleem daar is opgelost, wordt verplaatst naar de 

Harderwijkstraat. In het kader van het motto ‘studententijd, de tijd van je leven’ is aan de Obrechtstraat 

een dakterras gerealiseerd en ingericht. Aan de Stamkartstraat is de common room omgebouwd naar een 

aantrekkelijke ruimte waar bewoners terecht kunnen voor ontmoeting en om te studeren. 

 

Het sociaal-beheerbudget in Leiden is in 2018 ingezet voor onder andere het afsluiten van 

parkeerplaatsen bij grote complexen in wijken waar de gemeente betaald parkeren heeft ingevoerd. Bij 

twee kleine binnenstadpanden waar nog huisvuilzakken voor de deur staan, is gestart met een project om 

die tot aan de ophaaldag in minicontainers op te slaan. Ook zijn verzoeken van bewoners op het gebied 

van veiligheid gehonoreerd. Op verzoek van de Resident Assistants van de Accommodate-panden werd in 

de tuin van elk complex een picknicktafel geplaatst. 

 

In Delft is het budget gebruikt voor fietsbelijning en -markering en een hogedrukreiniger voor de E. du 

Perronlaan, picknicktafels voor de Michiel de Ruijterweg, de bestrating van tuintjes en een BBQ-plaats aan 

de Van Hasseltlaan, de bestrating van binnentuinen en het ophangen van beveiligingscamera’s in Tanthof, 

het markeren van fiets- en brommerplekken bij de César Franck- en Lisztstraat en herinrichting van de hal 

van deze beide complexen. 
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5.3. Huurachterstand 

Eind 2018 waren in de vestigingen 944 dossiers bij de deurwaarders in behandeling, tegen 997 eind 2017. 

Het aantal nieuwe dossiers dat in 2018 in behandeling werd genomen, bedroeg 1.732. 

Bij 455 huurders deed de rechtbank uitspraak, wat uiteindelijk voor 54 huurders tot een huisuitzetting 

leidde. Het aantal ontruimingen vanwege huurachterstand is daarmee twee hoger dan in 2017. 

 

De vestigingen werken aan een vroegtijdig signaleringssysteem waarbij verhuur en sociaal beheer nauw 

samenwerken om in een vroeg stadium van huurachterstanden al in contact te komen met huurders om er 

voor te zorgen dat de schulden niet verder oplopen. Hoewel steeds meer mensen problemen hebben met 

op tijd betalen, kunnen we door dergelijke acties de huurachterstanden en de gevolgen daarvan in de 

hand houden. 

 
Tabel 5.7 Behandeling betalingsproblemen in 2018 

 In behandeling 

eind 2017  

Aantal nieuwe 

zaken 

Bemiddeld en 

opgelost 

Vonnis 

rechtbank 

Huisuit-

zetting  

Nog in 

behandeling 

Amsterdam  617 1.301 1.335 353 26 583 

Delft 126 140 156 42 11 110 

Den Haag 145 86 113 24 12 118 

Leiden 81 144 124 14 3 98 

Midden-Nederland 28 61 53 22 2 35 

Totaal  997 1.732 1.781 455 54 944 

 

 
Tabel 5.8 Huurachterstand eind 2018  

Norm Huurachterstand  Jaarhuur incl SK  % 

Amsterdam 1,0% € 476.427 € 60.538.588 0,8% 

Delft 0,5% € 220.400 € 55.599.687 0,4% 

Den Haag 1,0% € 184.067 € 18.154.633 1,0% 

Leiden 0,5% € 73.799 € 35.261.149 0,2% 

Midden Nederland 1,0% € 26.312 € 4.624.014 0,6% 

Totaal  0,7% € 981.006 € 174.178.071 0,6% 

 

DUWO-breed en in alle vestigingen lag de huurachterstand eind 2018 onder de norm: 0,6% versus 0,7%. 

Met name in Amsterdam, Midden-Nederland en Den Haag is wel sprake van relatief hoge afboekingen van 

achterstanden van vertrokken huurders. De huurachterstand in Leiden was eind 2018 0,2% en daarmee 

net als vorig jaar het laagste van alle vestigingen. 

 

5.4. Klachten en geschillencommissie 

Er werden vijf klachten bij DUWO ingediend, waarvan er twee werden opgelost. Over de resterende 

klachten wordt nog met de huurder gesproken.  

 

Bij de geschillencommissie werd één geschil gemeld door een bewoner van de Klikspaanweg in Leiden. 

Deze bewoner maakte bezwaar tegen de maatregelen die de brandweer en DUWO nemen om brand te 

voorkomen en vluchtwegen vrij te houden. Het ging er vooral om dat de bewoner van mening is dat een 

door DUWO verboden wandkapstok in de algemene verkeersruimte mogelijk moet zijn. De 

geschillencommissie concludeerde dat DUWO aanwijzingen van de brandweer onverkort dient op te 

volgen en dat een verbod op kapstokken daar ook onder valt. 

 

Er waren in Amsterdam drie zaken die niet onderling konden worden opgelost zodat om een oordeel van 

de geschillencommissie is verzocht. In een zaak omtrent huurcompensatie wegens onderhoudsgebreken 

moet nog uitspraak worden gedaan. Bij een klacht over een niet werkende intercom is DUWO in het gelijk 

gesteld. De derde zaak is uiteindelijk niet doorgegaan omdat het probleem (een onderhoudsgebrek en 

lekkage) inmiddels was opgelost. 
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5.5. Bewonersparticipatie  

We betrekken de huurders van DUWO op verschillende manieren bij de bedrijfsvoering. De 

huurdersorganisaties hebben de mogelijkheid om door middel van adviesaanvragen en het co-

producentschap invulling te geven aan het beleid van DUWO. In het jaar 2018 is de huurdersorganisaties 

meerdere malen om advies gevraagd. Daarnaast hebben de huurdersorganisaties zelf ongevraagde 

adviezen gegeven.   

Ook zetten we vragenlijsten in het kader van de klanttevredenheid uit. De metingen worden geanalyseerd 

in werkgroepen. Inmiddels zijn er twee werkgroepen actief (zie verder paragraaf 6.3).  

We zijn actief op zoek naar studenten die stage willen lopen bij DUWO. In 2018 waren er zeven stagiaires.  

Op vestigingsniveau proberen we op zo veel mogelijk complexen een bewonerscommissie te activeren. In 

2018 zijn er in totaal vier commissies opgericht of weer nieuw leven ingeblazen.  

 
Tabel 5.11 ‘Voor en door studenten’ in 2018 

 Aantal stages  Aantal nieuwe BC’s  Aantal overleggen 

met HO 

Aantal klantenpanels 

Amsterdam  2 0 11 0 

Delft 2 4 10 0 

Den Haag 2 0 4 1 

Leiden 0 0 4 0 

Midden-Nederland 0 0 1 0 

Groep 1 - - - 

Totaal  7 4 30 1 

 

In 2018 is in Den Haag de huurdersorganisatie De Eerste Kamer formeel opgericht na een jaar onder de 

hoede van het Leidse BRES als huurdersorganisatie in oprichting te hebben gefunctioneerd. 

We hebben met drie huurdersorganisaties (BRES, WijWonen en VBU, ook wel CHO) een 

samenwerkingsovereenkomst gesloten op basis waarvan themabijeenkomsten worden gehouden en zij de 

rol van co-producent hebben. Duwoners, De Eerste Kamer en Vulcanus hebben alle rechten die 

gebaseerd zijn op de Overlegwet en Woningwet. De Eerste Kamer heeft aangegeven dat de voordelen die 

toetreding tot de samenwerkingsovereenkomst met zich meebrengt niet opwegen tegen de bestaande 

nadelen. Afgesproken is dat de gesprekken over dit onderwerp in het eerste tertaal van 2019 zullen 

worden hervat. 

 

Eind 2018 is de samenwerking tussen DUWO en alle huurdersorganisaties (behalve Vulcanus) 

geëvalueerd. Hieruit is gebleken dat de volgende punten een beperkend effect hebben op de 

samenwerking: 

- gebrek aan continuïteit bij de huurdersorganisaties; 

- onvoldoende communicatie tussen partijen; 

- de huurdersorganisaties leveren onvoldoende inbreng; 

- te hoge verwachtingen van DUWO; 

- er wordt vanuit emotie gehandeld; 

- ontbreken van een toegankelijk archief voor alle partijen. 

 

Afgesproken is deze punten in 2019 op te pakken en te beoordelen of het verstandig is de 

samenwerkingsovereenkomst aan te passen.  

 

In het kader van het co-producentschap zijn er verschillende themabijeenkomsten geweest: 

a. Branding en social media 

Tijdens deze bijeenkomst is stilgestaan bij de vraag op welke manier DUWO zich naar haar huurders 

presenteert. Huurders hebben aangegeven dat DUWO soms wat degelijk en saai over kan komen, maar 

wel betrouwbaar en goedkoop. Dat beeld moet DUWO ook vooral blijven houden, zo is het advies. Verder 

zou DUWO het imago wat kunnen verbeteren door meer in de zetten op vlogs en filmpjes van 

medewerkers en huurders van DUWO. Deze input is door de projectgroep Branding gebruikt die in het 

kader van het Young Talent programma onderzoek heeft gedaan naar de branding van DUWO. De input is 

tevens gebruikt door de afdeling communicatie.  
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b. Internationalisering 

Tijdens deze bijeenkomst is stilgestaan bij het traject rond het Accommodatecontract. Tijdens de 

bijeenkomst is gesproken over het contract en op welke wijze DUWO zich samen met de 

huurdersorganisaties hard wil maken voor een lobby naar beter passende wetgeving voor deze doelgroep. 

Op basis van het overlegtraject met huurdersorganisaties en onderwijsinstellingen eind 2017 en eerste 

kwartaal 2018 is er beleidsmatige overeenstemming bereikt over een aantal algemene uitgangspunten: 

 Het belang van organisatie van in- en uitstroom bij start cursusjaar voor studenten die kort (één  

of twee semesters) in Nederland verblijven met gegarandeerd gemeubileerd aanbod voor deze 

groep.  

 Goede communicatie richting internationale studenten over huisvesting in Nederland.  

 Zoveel mogelijk reguliere huisvesting voor studenten die langer dan één jaar in Nederland zijn. 

 

Deze beleidsmatige uitgangspunten zijn verder uitgewerkt in het contract met recht van opzegging op een 

beperkt aantal gronden. Het contract wordt ingevoerd bij de start van het cursusjaar 2018-2019.  

De huurdersorganisaties hebben daarover geen positief advies kunnen geven omdat zij primair uitgaan 

van de wet die een dergelijk contract verbiedt. Wel willen ze met ons samenwerken om de wetgever te 

overtuigen om een meer passend juridisch instrumentarium op te stellen. 

Tevens is stilgestaan bij de huisvesting voor internationale studenten buiten de studiestad. Deze input is 

gebruikt in de oriëntatie naar locaties voor huisvesting van verschillende doelgroepen. Daarnaast zijn er 

afspraken gemaakt over het vervolg met betrekking tot het Accommodatecontract.  

 

c. Assetmanagement en duurzaamheid 

Tijdens deze bijeenkomst is de eerste concept versie van het assetmanagement en de 

duurzaamheidsrapportage besproken. De huurdersorganisaties hebben input geleverd over hoe DUWO dit 

het beste kan aanpakken en hoe huurders bij het proces kunnen worden betrokken.  

 

d. Enquête duurzaamheid  

Tijdens deze bijeenkomst is de vragenlijst met betrekking tot duurzaamheid besproken. De 

huurdersorganisaties hebben input geleverd voor de vragen en antwoordmogelijkheden. De uitkomst van 

de enquête is gebruikt voor het duurzaamheidsbeleid. 

 

e. ROOM 

Tijdens deze bijeenkomst is het functioneren van de toekomst van ROOM besproken. Er is gesproken 

over het voornemen van DUWO om ROOM onder te brengen in een coöperatieve vereniging en de 

huurdersorganisaties hebben input geleverd om ROOM verder uit te breiden en optimaliseren. Hiermee 

gaat DUWO in 2019 aan de slag. 

 

f. Programma van eisen nieuwbouw 

Met de huurdersorganisatie is gesproken over het programma van eisen voor nieuwbouw (PvE). Denk 

hierbij aan opstellingen, afmetingen, materiaal en kleur van individuele en gezamenlijke keukens en 

badkamers. Maar ook ideeën over verwarming, stroomtoevoer en wifi. Uiteraard is de toegankelijkheid en 

veiligheid van complexen ook besproken en is er gesproken over de extra voorzieningen zoals vuilafvoer, 

wasserette, common room en fietsenstalling. 

De huurdersorganisaties hebben zelf ook nog een aantal punten aangedragen waaraan steeds meer 

behoefte is, zoals de optie om kamers gestoffeerd en gemeubileerd aan te bieden.  

De input wordt verder uitgewerkt en kan in de volgende versie van het PvE opgenomen worden. 

 

Daarnaast heeft overleg plaatsgevonden over het voornemen om op nader te bepalen complexen 

zonnepanelen te plaatsen. Tijdens dit overleg hebben we van gedachten gewisseld met de CHO en 

Duwoners over dit voornemen. Daaruit is voortgekomen dat de CHO en Duwoners advies wensen uit te 

brengen over de wijze waarop de verrekening van de opbrengst van de panelen zal plaatsvinden. De 

huurdersorganisaties hebben laten weten niet overtuigd te zijn van de voorgestelde berekeningswijze. Om 

die reden heeft nogmaals een bespreking plaatsgevonden. De huurdersorganisaties hebben begin 2019 

een positief advies uitgebracht.  
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Tabel 5.12 Adviezen huurdersorganisaties in 2018  

 VBU WijWonen BRES De Eerste 

Kamer 

Duwoners Vulcanus 

Onderwerp  Positief/ 
Negatief  

Positief/ 

Negatief 

Positief/ 

Negatief 

Positief/ 

Negatief 

Positief/ 

Negatief 

Positief/ 

Negatief 

       

Werkplan/begroting 

2018 

 

Positief Positief Positief - Geen Negatief 

Huurverhoging 2018 

 
Positief Positief Positief - Positief Positief* 

Accommodate contract Negatief Negatief Negatief - Negatief Geen advies 

gevraagd*** 

Verkoopbeleid 

 
Positief Positief Positief - Negatief Negatief 

Camerabeleid Nog geen 

definitief 

advies 

uitgebracht** 

Nog geen 

definitief 

advies 

uitgebracht** 

Nog geen 

definitief 

advies 

uitgebracht** 

Nog geen 

definitief 

advies 

gevraagd 

Nog geen 

definitief 

advies 

uitgebracht** 

Geen advies 

gevraagd*** 

Energiebelasting - Ongevraagd 

advies 

uitgebracht 

- - Ongevraagd 

advies 

uitgebracht 

- 

Kenniswerkerscontract Positief Positief Positief - neutraal Geen advies 

gevraagd*** 

Advies zonnepanelen Positief  Positief  Positief  Positief  Positief  Geen advies 

gevraagd*** 

Verhuurkosten Ongevraagd 

advies, 

doorloop in 

2019 

Ongevraagd 

advies, 

doorloop in 

2019 

Ongevraagd 

advies, 

doorloop in 

2019 

Ongevraagd 

advies, 

doorloop in 

2019 

- - 

Reglement 

geschillencommissie 

Wonen Zuid-Holland 

Positief Positief Positief Positief Positief Geen advies 

ontvangen 

Profiel bestuurder Geen reactie Geen reactie  Geen reactie Niet 

gevraagd 

Input 

geleverd 

Input geleverd 

* Vulcanus heeft positief geadviseerd onder de voorwaarde dat geen huurverhoging boven inflatie toegepast zou 
worden. DUWO heeft dit advies uiteindelijk overgenomen. 
**De huurdersorganisatie heeft in het advies vragen over het beleid gesteld, die DUWO nog niet kan beantwoorden. 
Besloten is om eerst nader onderzoek te doen en het beleid dan nogmaals ter advisering voor te leggen. 
*** Vulcanus is niet om advies gevraagd over het camerabeleid, het kenniswerkerscontract en de zonnepanelen. 

 

In 2018 was er op lokaal niveau ook intensief overleg met de lokale huurdersorganisaties. 

 

De relatie tussen de vestiging Amsterdam en de huurdersorganisaties stond in 2018 onder druk. De  

huurders waren hier niet erg tevreden over de samenwerking met de vestiging rond verschillende 

aspecten. Eind 2018 zijn stappen gezet om het onderling vertrouwen en de samenwerking met de 

huurdersorganisaties op een goed niveau te krijgen. Dit heeft er in ieder geval toe geleid dat er 

gezamenlijke prestatieafspraken voor 2019 konden worden gemaakt met de VBU en de gemeente 

Amstelveen resp. Duwoners en de gemeente Haarlemmermeer. 

 

Met De Eerste Kamer in Den Haag zijn meerdere formele overleggen gevoerd over onderwerpen als ons 

werkplan, hun beleidsplan, het oprichten van bewonerscommissies, de Accommodate-enquête en de 

samenwerkingsovereenkomst. 

Een grote groep studenten Industrieel Ontwerpen van de TU Delft heeft mogelijkheden onderzocht om de 

leefbaarheid van het nieuwbouwproject Leemansplein te maximaliseren. Dat kostte veel inzet op het 

gebied van informatie, begeleiding en beoordeling, maar leverde ook veel op in de zin van interessante en 

nieuwe inzichten direct van onze doelgroep. 

 

Leiden heeft vier keer per jaar overleg met haar huurdersorganisatie BRES. Begin van elk jaar worden de 

overlegonderwerpen bepaald, waarbij ook het jaarplan en de begroting van de huurdersorganisatie 

worden opgenomen. In 2018 ging het om onder meer huurdersklachten, bouwprojecten, duurzaamheid, 

prestatieafspraken, oprichting van de huurdersorganisatie in Den Haag en actualiteiten (zoals vergoeding 

voor studentbeheer en DUWO-beleid). 
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In 2018 zijn er in Delft zes reguliere vergaderingen geweest met WijWonen. Behalve de gebruikelijke 

agendapunten als werkplan en voorbereiding van de bieding aan de gemeente, waren assetmanagement, 

de resultaten van de bewonersenquêtes, teruggave van energiebelasting en de voorbereiding en 

communicatie rond de uitrol van gescheiden afvalinzameling in en rond grotere studentencomplexen de 

belangrijkste gespreksonderwerpen. Ook zijn, in overleg met WijWonen, twee bewonerscommissies 

opgericht, voor de complexen Keverling Buismanweg en Broerhuisstraat. 

 

Met Vulcanus zijn vier reguliere vergaderingen gehouden, waarbij het naast de gebruikelijke onderwerpen  

ging over met name de verkenning van een eventuele ruil van complexen tussen Vestia en DUWO. Ook is 

gesproken over de onderhoudsstaat en toekomstvisie op het Vulcanusbezit en de bieding en het werkplan 

voor 2019. Tenslotte is uitvoerig gesproken over de huurverhoging per juli 2018. 

Er zijn in overleg met Vulcanus twee bewonerscommissies opgericht voor de complexen in 

Krakeelpolder/Westerkwartier.  
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6. Dienstverlening  

6.1. Huurdersportaal en KCC 

 
Tabel 6.1 Realisatie van normen voor de digitale dienstverlening in 2018  

Doel 2018  Norm 

Percentage Mijn DUWO accounts eerste keer ingelogd  89% 85% 

Digitale contracten/totaal getekend 91% 80% 

Aandeel bezoekers MijnDUWO.nl dat tevreden is 88% 85% 

Contactformulieren afhandelen binnen vastgestelde tijd 84% 85% 

 

De norm voor het online tekenen van contracten is gehaald, in 2019 werd 91% van de contracten online 

ondertekend. Ook het percentage Mijn DUWO accounts voor de eerste keer ingelogd, 89%, is binnen de 

norm en het aandeel tevreden Mijn DUWO bezoekers is goed: 88%. Het percentage contactformulieren 

afgehandeld binnen vastgestelde tijd is met 84% net onder de norm.  

 

We zijn eind 2018 overgegaan naar een nieuw klantvolgsysteem. Dit was wennen en er ontbrak nog een 

aantal zaken. Het systeem was voldoende voor livegang, maar nog niet voor een efficiënte werkwijze. Ook 

een aantal haperingen en bugs stond een vlotte afhandeling van de klantvragen door onze medewerkers 

in de weg.  

 
In 2018 werd zichtbaar dat er een verschuiving in de klantvraag plaatsvindt ten gevolge van de steeds 

verdergaande digitalisering. Er zijn steeds minder vlot af te handelen formulieren. Klantcontacten worden 

steeds ingewikkelder en betreffen vaker en meer specifiekere zaken en klachten. Dit vergt een andere 

aanpak, competenties en kennis van de medewerkers. Daarbij moeten we tevens sneller en efficiënter 

handelen in het oppakken van de klantvragen. Dit is een onderwerp dat ook terugkomt in de voorstellen 

van het verbeterteam voor de klantmeting ‘contact met DUWO’. Ze worden in 2019 uitgevoerd. 

 

Medewerkers verhuur en beheer kregen in het verslagjaar een serie tweedaagse trainingen ‘klantgericht 

schrijven’. Medewerkers met veel telefonisch klantcontact werden extern gecoacht. Daarnaast zijn we 

begonnen om interne coaches op te leiden, zodat we ook binnenshuis de expertise hebben om 

medewerkers goed te begeleiden bij telefonisch klantcontact.   

De teams Verhuur hebben aan de klanttevredenheidsmiddagen deelgenomen. Hier zijn collega’s aan de 

slag gegaan met de resultaten van de klanttevredenheidsmeting ‘contact met DUWO’. Dat leverde veel 

waardevolle input voor de plannen van het verbeterteam ‘contact met DUWO’ op. En dit soort initiatieven 

gaan we in 2019 voortzetten. 

 

6.2. Nieuwe producten en diensten  

Op 23 september ging de nieuwe website live. De scope van het project was in eerste instantie om te 

voldoen aan de AVG. Met de lancering van de nieuwe DUWO.nl gingen ook de nieuwste portaalfuncties 

live. Deze portaalfuncties zijn nu geïntegreerd in de website, waarmee één dynamisch geheel is ontstaan. 

Op de nieuwe website hebben de customer service content en de zoekfunctie een prominentere plek 

gekregen. 

In het najaar van 2018 begon tevens een pilot webcare. Hierin beantwoordt een team van verhuur- en 

beheermedewerkers direct vragen die via social media binnen komen. Communicatie biedt hier 

ondersteuning en/of vervanging.  

 

In samenwerking met de internationale studentenverenigingen regelde DUWO in Delft de opvang van de 

internationale studenten. Dat gebeurde in 2018 voor het eerst. Voorheen werd dit door de TU Delft 

georganiseerd, maar die besloot dat niet meer te doen. DUWO-medewerkers organiseerden een warm 

welkom, waarbij de studenten op Schiphol werden opgevangen en naar de trein werden begeleid. Vanaf 

het station Delft was er vervoer geregeld naar het DUWO-kantoor en de complexen. De verengingen 

hadden voor de dag zelf nog activiteiten voor de studenten georganiseerd.  

 

  



 

34 

 

6.3. Kwaliteit dienstverlening  

We meten voortdurend de tevredenheid van onze klanten over de thema’s betrekken woonruimte, 

vertrekken, reparatieverzoeken en contact met DUWO. Daarnaast is in het verslagjaar de eerste 

klanttevredenheidsmeting over groot onderhoud uitgevoerd. In het dashboard zijn in 2018 de resultaten 

voor het eerst inzichtelijk gemaakt.  

De cijfers over 2018 zijn nog niet allemaal op het niveau waar wij ze willen hebben. Voor 

reparatieverzoeken en betrekken woonruimte is de norm van 7 wel gehaald (resp. 7,1 en 7,4). Voor 

verlaten woonruimte met een 6,7 bijna, maar voor contact met DUWO is nog een forse verbetering nodig 

(5,8). Het overall-gemiddelde van een 7 wordt dus nog niet gehaald. Het groot onderhoud is slechts in één 

bijzonder geval gemeten en daarmee niet representatief; we zoeken naar meer van dit soort projecten in 

2019.  

In juni 2018 is onder externe begeleiding een eerste verbeteringsteam begonnen om de meting over het 

thema ‘betrekken woonruimte’ onder de loep te leggen. Daarbij zijn voorstellen voor verbeteringen aan de  

subthema’s gemaakt, waarvan een deel direct is uitgevoerd en een deel als project wordt opgepakt. In 

oktober ging  een tweede verbeteringsteam aan de slag met het thema ‘contact met DUWO’. Na twee 

workshops met dit team en twee klantcontactmiddagen met medewerkers verhuur is in januari 2019 de 

laatste hand gelegd aan het definitieve pakket aan verbeteringsvoorstellen. 

Een vergelijking tussen de cijfers over klanttevredenheid halverwege 2018 met die van eind 2018 laat een 

aanzienlijke verbetering zien, dus we zijn goed op weg om in 2019 wel het beoogde overall cijfer 7 te 

halen.  

 
6.4. Communicatie  

Twee belangrijke pijlers voor communicatie, ‘branding’ en ‘online’, zijn in 2018 gevat in twee aparte D4U 

projecten.  

De activiteiten in het kader van ‘branding’ en ‘online’ als het gaat om de corporate communicatie dienen 

allemaal bij te dragen aan het versterken van het merk DUWO. Centraal hierbij staan onze medewerkers 

en de impact die zij met hun kennis, expertise en betrokkenheid hebben op de dagelijkse behoeften en 

uitdagingen van onze klanten en andere stakeholders. Daarom is DUWO in 2018 begonnen meer 

persoonlijk te communiceren, vanuit de ‘why’ en via storytelling. Dit wordt ook wel de contentmarketing 

strategie genoemd.  

Contentmarketing als inhoudelijke tool voor de brandingstrategie is in 2018 geïntroduceerd binnen DUWO. 

Vormgeven van onze missie samengevat als ‘de mooiste tijd van je leven’ wordt vanaf 2018 via 

thematische inhoud, op een persoonlijke manier verteld. Uit extern en intern onderzoek en m.b.v. het 

‘brandingsproject’ van de DUWO Young Talents zijn de interessegebieden van onze stakeholders 

gefilterd.  

Thema’s van waaruit wordt gecommuniceerd zijn vastgesteld. Het gaat om nieuwbouw & innovatief 

vastgoed, samen wonen & samen werken, duurzaamheid en veiligheid & welzijn. In 2018 is een start 

gemaakt om content in de vorm van artikelen, filmpjes, posts, brochures en presentaties in deze thematiek 

te produceren. Er is een redactieteam ingesteld om ervoor te zorgen dat er, aan de hand van een 

contentkalender, voldoende is om frequent te publiceren. Dit zal in 2019 vooral online gebeuren, maar ook 

steeds meer tijdens evenementen en via presentaties.  

 

Het online landschap is voortdurend in ontwikkeling en verandert snel. Om hier meer inzicht in te krijgen 

en gebruik van te kunnen maken is er in 2018 geïnvesteerd in kennis op dit gebied. Zo heeft DUWO een 

medewerker aangetrokken die zich specialiseert in online. Daarnaast zijn er strategiesessies en 

kennissessies belegd met een gespecialiseerd bureau om onze kennis te vergroten en de online 

omgeving te optimaliseren. De bevindingen, doelen en activiteiten zijn gevat in een online plan als basis 

voor 2019. 

De website is vernieuwd (met meer aandacht voor search engine optimalisation (SEO)), de online 

nieuwsbrief is vernieuwd (nu met meetbare resultaten) en er wordt intensiever gebruik gemaakt van social 

mediakanalen. Dit alles in het kader van de contentmarketing strategie. Er is dus een sterk verband met 

‘branding’. 

De activiteiten op dit gebied en vooral de effectiviteit hiervan kunnen worden gemeten en gerapporteerd  

met dashboards. Met op basis daarvan zijn er ook mogelijkheden voor optimalisatie van communicatie.   

Het klantcontactcentrum en beheer waren in het laatste kwartaal van 2018 betrokken bij de online 

werkzaamheden in de vorm van een webcare pilot. Social media is niet gemaakt om te zenden, maar voor 
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dialoog. Onze klanten zoeken deze dialoog en in de pilot hebben we hen met een speciaal getraind, 

afdelingsoverschrijdend team geholpen met hun vragen en opmerkingen via social media.  

 

Naast de vernieuwing van de afdeling gericht op meer online en ontwikkeling van branding en 

positionering DUWO ging in 2018 natuurlijk veel capaciteit naar uitvoering van reguliere activiteiten: 

 corporate communicatie (corporate page, website/homepage, (eind-)redactie jaarverslagen); 

 publiciteit (persberichten, nieuwsberichten website); 

 bewaking huisstijl (ondersteuning vestigingen bij communicatie, KCC); 

 interne communicatie (intranet, MT Kort Nieuws, organisatienieuws, nieuwe medewerkers, jubilea); 

 websitebeheer (plaatsing berichten, fotografie, eindredactie webteksten); 

 webcare/social media; 

 organisatie evenementen (adviesraad, oplevering, eerste paal, werkbezoeken, congressen, 

klantenpanels, inspiratiesessies etc.); 

 meedraaien projecten waarbij communicatie grote rol speelt (vb. Student Energy Race, technische 

vernieuwing website, KVS). 
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7. Transparante en maatschappelijke organisatie 

7.1. Toezicht op DUWO  

Het jaarverslag 2017 is voor 1 juli opgeleverd en verzonden aan de toezichthouders en 

huurdersorganisaties. Op de website is een ingedikte versie van het jaarverslag 2017 te vinden. 

  

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft in 2018 de integrale oordeelsbrief 2017/2018 gestuurd en net 

na 2018 de integrale oordeelsbrief 2018. In mei 2018 heeft de Aw een governance-inspectie uitgevoerd. 

Uit de brieven blijkt dat DUWO voldoet aan de vereisten op het gebied van good governance, integriteit, 

rechtmatigheid en financiële continuïteit. In de eerste brief werden enkele opmerkingen gemaakt over de 

invulling van de vacante bestuursfunctie en de kwaliteit van de aangeleverde informatie die niet optimaal 

was. In de tweede brief zijn geen opmerkingen gemaakt. 

Op basis van de bestudeerde documenten en de gevoerde gesprekken tijdens de governance-inspectie 

concludeerde de Aw dat we ‘in hoofdlijnen voldoen aan de criteria van good governance’.  

 

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) heeft in 2018 de integrale review van DUWO op basis 

van de 24 business riskvragen geactualiseerd. Het algemene oordeel is dat het risicoprofiel verbeterd is 

door onder andere toenemende professionaliteit. Er is voortuitgang geboekt op het gebied van 

risicomanagement en control, de financiële positie is verbeterd, portefeuillestrategie en assetmanagement 

zijn verbeterd, maar behoeven aanvullende aandacht en het WSW zal dit blijvend monitoren. Aandacht 

wordt gevraagd voor het gebruik van het investeringsstatuut bij investeringsvoorstellen. De afspraak om 

nieuwe beheercontracten aan het WSW voor te leggen, wordt gecontinueerd.  

Op basis van deze positieve risicobeoordeling heeft het WSW weer de borgbaarheidsverklaring 

afgegeven. 

 

7.2. Samenwerking met onderwijsinstellingen  

 
Tabel 7.1 Samenstelling Adviesraad per 31 december 2018 

Organisatie Naam Functie 

Voorzitter Adviesraad De heer T. Sminia   

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten de heer B. Verveld Voorzitter CvB 

Gerrit Rietveld Academie mevrouw J. van Weenen Voorzitter CvB 

Haagse Hogeschool de heer H. Camps Lid CvB 

Hogeschool Inholland   de heer M. Nollen Lid CvB 

Hogeschool Leiden mevrouw A. Mur   Lid CvB 

Hogeschool van Amsterdam mevrouw H. Reuling Lid CvB 

Koninklijk Conservatorium  de heer M. Prchal Adjunct-directeur Onderwijs 

Saxion Hogeschool mevrouw I. Oldeniel  Lid CvB 

Technische Universiteit Delft mevrouw N. Vermeulen Lid CvB 

UNESCO-IHE  de heer J. van Dijk Business director 

Universiteit van Amsterdam de heer J. Lintsen Lid CvB 

Universiteit Leiden de heer M. Ridderbos Lid CvB 

Universiteit Leiden, campus Den Haag  mevrouw J. van Riel directeur Campus Den Haag UL 

Vrije Universiteit mevrouw M. Jansen Voorzitter CvB 

Wageningen UR de heer R. Buchwaldt  Lid CvB 

ASVA de heer M. Albers Penningmeester  

Student Alliance Wageningen Board de heer N Ligthart Voorzitter  

VSSD 

 

de heer R. van de Kar  

de heer R. Koops 

Vice-voorzitter 

Bestuurslid  

SRVU   

Leidse Studenten Belangenorganisatie   

Haagse Studentenvakbond    

 

In 2018 zijn er twee bijeenkomsten van de Adviesraad geweest. De eerste bijeenkomst ging over 

identiteitsontwikkeling van jong volwassenen in relatie tot (eisen van) studentenhuisvesting. De inleiding 

werd gegeven door professor Susan Branje. In de tweede bijeenkomst kwamen de nieuwste cijfers van de 

Kencesmonitor studentenhuisvesting (spreker Kencesdirecteur Diederik Brink) én de 

internationaliseringsagenda hoger onderwijs (spreker voorzitter VSNU Pieter Duisenberg) aan de orde. De 

discussies werden onder leiding van de onafhankelijk voorzitter Teade Sminia gevoerd. Gewoontegetrouw 
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zijn er raadsadviezen uit de discussie gedestilleerd, die binnen DUWO zijn besproken, evenals een besluit 

hoe deze adviezen mee te nemen in het beleid.  

 

De problematiek van huurarrangementen voor internationale studenten is geagendeerd in de 

Internationaliseringsagenda Hoger Onderwijs en het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting (LAS) als 

basis voor voortzetting van een gezamenlijke lobby om een nieuw contract expliciet geborgd te krijgen in 

wet- en regelgeving. Via het evaluatietraject Wet bevordering huurmarkt krijgt dit in 2019 een vervolg.  

Gedurende het hele jaar is er regulier contact en overleg op alle vestigingen met onderwijsinstellingen 

inzake uitvoering Accommodateverhuur. Daarnaast was er geregeld contact en overleg inzake 

samenwerking voor verkrijging van locaties, realisatie van studentenhuisvesting, verbetering van  

dienstverlening of aanpassing van contracten. 

Het overleg over mogelijke BTW-betaling bij de leegstandskosten voor rekening van de 

onderwijsinstellingen en het voldoen aan privacy-wetgeving lopen door in 2019. 

 

Concrete projecten zijn er in Amsterdam onder andere rond Coalitie Kennisstad (ondertekening convenant 

studentenhuisvesting in 2019), voor mogelijke aankoop van grond van de VU bij Uilenstede en  

samenwerking met de UvA rond de realisatie van studentenhuisvesting in Almere.  In Den Haag is de 

overname van de dienstverlening bij contractering en de huurincasso van de LUC-vestiging Den Haag 

afgerond. Verder zijn afspraken over afname van aantallen gemeubileerde woningen in de Leemanstoren 

(Universiteit Leiden, HHS, SSC) vastgelegd en is met de HHS gesproken over de campus. 

In Leiden is overleg gevoerd met de universiteit over het onderzoek naar studentenhuisvesting op het 

Biosciencepark. In Wageningen is het gesprek gevoerd over meer eenheden op de campus WUR.  

Verder zijn contracten met verschillende onderwijsinstellingen in 2018 geactualiseerd.  

In Delft is in het verslagjaar voorzichtig begonnen om de bestuurlijke Taskforce Studentenhuisvesting  

nieuw leven in te blazen. Mede door bestuurlijke wisselingen bij zowel de gemeente als het CvB van de 

TU Delft heeft dit nog niet tot concrete kansen/grondposities in of rond het TU-gebied geleid. Daarbij 

speelt mee dat de TU worstelt met de aanhoudende groei van het aantal studenten, in toenemende mate 

afkomstig uit het buitenland. Bij gebrek aan juridische middelen om deze groei in te dammen is het 

mogelijk dat een tekort aan huisvesting de groei enigszins inperkt.   

 

7.3. Samenwerking met gemeenten 

De vestiging Amsterdam is actief in vier gemeenten, namelijk Amstelveen, Amsterdam, Haarlem en 

Haarlemmermeer. Behoudens Amsterdam zijn alle gemeenten benaderd met onze bieding voor 2019. De 

gemeente Haarlem zag geen aanleiding nadere prestatieafspraken te maken op basis van onze bieding. 

 

In Amsterdam zijn de samenwerkingsafspraken 2015-2019 nog van toepassing. Onder de vlag van de 

Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor het 

collectieve bod dat medio 2019 moet worden uitgebracht op de gemeentelijke inzet voor de periode 2020 

t/m 2023. Die inzet is een uitvloeisel van het coalitieakkoord, waarin onder meer voor genoemde periode 

een productie van 10.500 studenten- en jongerenwoningen in de regio Amsterdam wordt genoemd. De 

Amsterdamse onderwijsinstellingen, studentenhuisvesters, studentenorganisaties en de gemeente 

Amsterdam hebben met dat aantal in het achterhoofd een ‘Convenant studentenhuisvesting’ opgesteld, 

waarin afspraken worden gemaakt over de bouw van 4.500 studentenwoningen binnen de 

gemeentegrenzen van Amsterdam en 1.500 studentenwoningen in de regio. Begin 2019 moet dit 

convenant worden ondertekend en zullen ook afspraken worden gemaakt voor een nieuw actieplan 

studenten- en jongerenhuisvesting. 

 

Met de gemeente Amstelveen en de VBU zijn voor het eerst prestatieafspraken gemaakt. Daarin is 

expliciet het verzoek van DUWO aan de gemeente Amstelveen opgenomen om zich ten volle in te 

spannen voor de realisatie van maximaal 2.500 studenteneenheden op Kronenburg, conform de aanvraag 

die in 2017 bij het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat is ingediend, waarbij de betaalbaarheid van 

deze studentenwoningen voorop staat.  

 

Ook met de gemeente Haarlemmermeer en Duwoners zijn weer prestatieafspraken gemaakt, waarin voor 

2019 de opgave om in de Metropoolregio Amsterdam betaalbare studentenhuisvesting te realiseren in het 

algemeen en de plannen voor huisvesting voor studenten en young professionals op Hyde Park in het 

bijzonder een belangrijk element vormen. 



 

38 

 

 

De highlights uit de prestatieafspraken in Delft: 

 DUWO en gemeente maken concrete plannen over de nieuwbouw van studentenwoningen rondom 

Delft-Zuid, Schieoevers en TU-Campus. 

 In de Taskforce studentenhuisvesting wordt de strategie voor campushuisvesting en het Landelijk 

Actieplan Studentenhuisvesting verder uitgewerkt door de gemeente, TU en DUWO. We spreken af 

dat we de belangenorganisatie studenten (VSSD) laten aansluiten bij de Taskforce. 

 DUWO investeert in 2019 € 6.2 miljoen in het onderhoud van haar Delftse bezit, waarvan € 4.2 

miljoen in planmatig onderhoud.  

 DUWO implementeert in 2019 het assetmanagement. Daarin wordt de verduurzamingsopgave voor 

de komende jaren meegenomen. Dit betekent dat in Delft in 2018 is gestart met planvorming voor 

kwaliteitsverbetering en verduurzaming van De Krakeelhof. In 2019 wordt gestart met planvorming 

voor de Van Hasseltlaan. 

 DUWO maakt de Aedes-routekaart concreet voor Delft zodat vergelijking van de vier corporaties t.a.v. 

de duurzaamheidsopgave mogelijk is. 

 

De belangrijkste punten uit de prestatieafspraken in Den Haag zijn beschikbaarheid, betaalbaarheid en 

duurzaamheid: 

 Beschikbaarheid: in 2017 is gestart met de realisatie van 481 eenheden in de Leemanstoren, 

oplevering medio 2019. In de periode 2019-2025 heeft DUWO het doel om haar voorraad uit te 

breiden met nog ca. 500 eenheden. 

 Betaalbaarheid: 85% van de eenheden hebben een huur onder de kwaliteitskortingsgrens. 

 In het kader van de duurzaamheid heeft DUWO afgesproken in Den Haag ook weer mee te doen 

met de Student Energy Race, editie 2018/2019. In 2018 zijn de laatste open verbrandings-

toestellen verwijderd. Bij verschillende complexen wordt ook een verbetering van het energielabel 

(energie-index) gerealiseerd. 

 

Eind 2018 is met de Gemeente Den Haag en lokaal werkende onderwijsinstellingen een overleg 

Studentenhuisvesting georganiseerd. Hierin worden de prognoses van studentenaantallen besproken, de 

bouwopgave en –realisatie en bijkomende zaken die studenten aangaan. 

Daarnaast is er twee keer per jaar bestuurlijk overleg tussen de gemeente en de corporaties. Hieruit is 

aanvullend een specifiek overleg opgestart dat zich richt op de nieuwbouwopgave in de stad door de 

sociale huisvesters. 

 

In Leiden is in 2016 met de gemeente afgesproken dat gestuurd wordt op de prestatieafspraken, waardoor  

een separaat bod niet nodig is. In goede samenwerking met de overige corporaties is gewerkt aan nieuwe 

prestatieafspraken die op 8 december 2018 zijn ondertekend. Wel zijn gesprekken over de 

prestatieafspraken 2020 en verder begonnen. Mogelijk wenst de gemeente alsnog een jaarlijkse bieding. 

De wethouder, huurdersorganisaties en de corporaties komen elke zes weken bijeen in het Leids Platform 

Wonen. In deze overleggen wordt de voortgang van de realisatie van de prestatieafspraken gemonitord. 

Al een aantal jaren is er een bestuurlijke Taskforce Studentenhuisvesting. De Taskforce komt gemiddeld 

drie keer per jaar bij elkaar. Hierin worden bestuurlijke knelpunten besproken en de toekomstige 

ontwikkelingen aan de hand van de doorvertaling van de jaarlijkse landelijke en plaatselijke monitor 

studentenhuisvesting. In de Taskforce participeren gemeente, DUWO, Universiteit Leiden, Hogeschool 

Leiden, een vertegenwoordiging van de studentenhuurders (BRES) en van de plaatselijke Kamer van 

(studenten-)Verenigingen. Een ambtelijke werkgroep komt acht keer per jaar bij elkaar om daarmee 

inhoudelijk de voorbereiding en uitwerking van de afspraken te realiseren. 

In een samenwerkingsovereenkomst van de Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden, LUMC en gemeente 

Leiden is in 2018 afgesproken het aantal studentenkamers met 2.700 uit te breiden.  

 

In het verslagjaar was er slechts beperkte samenwerking met de gemeenten Deventer en Wageningen. In 

Deventer is er een vaste contactpersoon bij het BRP, daar gaat het contact met name over (mogelijke) 

woonfraude. DUWO neemt deel aan het bestuurlijk overleg met de wethouder en de andere 

woningcorporaties, wat onder meer heeft geleid tot gezamenlijke prestatieafspraken voor 2019. 

  

De gemeente Wageningen heeft, net zoals in voorgaande jaren, de bieding van DUWO voor 2019 

overgenomen als prestatieafspraken. In Wageningen is er contact geweest inzake een verordening 

waarmee de gemeente hoopte de afvalstoffenheffing voor heel Campus Plaza voortaan rechtstreeks bij 
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DUWO af te kunnen rekenen. Na een gesprek is overeen gekomen dat dit alleen voor de short stay gaat 

gelden vanaf 2020. 

 
7.4. Samenwerking met collega-corporaties en koepels 

De samenwerking met studentenhuisvesters in Kencesverband richtte zich op de 

lobby/belangenbehartiging bij de thema’s huurtoeslag, LAS, tijdelijke huurcontracten en mogelijke 

aanpassing WWS onzelfstandig. Verder is aandacht gegeven aan o.a. duurzaamheid, klimaatakkoord, 

internationalisering, evaluatie Woningwet, Warmtewet en brandveiligheid. In Kencesverband hebben we 

weer de opdracht gegeven voor het opstellen van de monitor Studentenhuisvesting.  

In het kader van de evaluatie van de Woningwet is aandacht gevraagd voor de bestaande regeling, die het 

moeilijker dan voorheen maakt om complexen van derden (niet zijnde collegacorporaties) aan te huren of 

(niet risicodragend) te beheren. Het gaat dan met name om de beperking om in perioden van maximaal 

tien jaar aan te huren, de markttoets én de regeling over het op de balans moeten opnemen van 

verplichtingen over en weer.  

De samenwerking met andere corporaties is ook buiten Kences om tot stand gekomen: ROOM.nl (zie § 

4.1) en implementatie privacyregelgeving. 

 

Begin 2018 zijn gesprekken gestart met Vestia over een mogelijke ruil van bezit, waarbij een nader te 

bepalen deel van het Delftse reguliere sociale bezit wordt uitgeruild tegen voor studenten geschikt bezit 

van Vestia in Delft en Den Haag. Aanleiding voor deze gesprekken zijn de wens van huurdersorganisatie 

Vulcanus en de prestatieafspraken met de gemeente Delft, waarin is afgesproken dat Vestia en DUWO 

onderzoeken wat de mogelijkheden voor overdracht van het niet-studentenbezit zijn. 

Er is inmiddels overeenstemming tussen Vestia en DUWO over de groslijst met mogelijke ruilobjecten. 

Tevens is een intentieovereenkomst getekend waarin is vastgelegd welke doelen, randvoorwaarden en 

procesgang gelden bij het onderzoek naar de haalbaarheid van een ruiltransactie.  

In het eerste tertaal van 2019 zouden partijen moeten komen tot een principeakkoord. Voor DUWO speelt 

het advies van de huurdersorganisatie nadrukkelijk een rol in de definitieve afweging om al dan niet tot ruil 

over te gaan.    

 

Verder wordt in Delft op regelmatige basis onderling door de corporatiedirecteuren gesproken over 

deelonderwerpen van de Delftse volkshuisvesting. De biedingen en meerjarenafspraken zijn daarin een 

belangrijk onderwerp.   

 

DUWO is lid van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC), waarin met de 

Amsterdamse corporaties over talloze onderwerpen op bestuurlijk, beleidsvormend en uitvoerend niveau 

wordt gesproken. 

In 2018 is een traject gestart om te onderzoeken of verkoop van binnenstadspanden in Amsterdam, zijnde 

geen studentenwoningen, tot de mogelijkheden behoort. De betreffende portefeuille is zonder succes 

aangeboden aan collegacorporaties. Op verzoek van de huurdersorganisatie Duwoners wordt momenteel 

onderzocht of de oprichting van één of meer wooncoöperaties tot de mogelijkheden behoort. Het traject 

loopt door in 2019.  

 

DUWO neemt deel aan het Leids Directeuren Overleg waarin de lokale corporaties zaken afstemmen en 

beleid voorbereiden. In Den Haag neemt DUWO deel aan het bestuurlijk overleg en maakt deel uit van de 

Sociale Verhuurders Haaglanden. 

 

Sinds 1 mei 2018 huurt DUWO voor vijf uur per week een beheerder van Idealis in voor het dagelijks 

beheer van Campus Plaza. Via DUWO.nl ingediende reparatieverzoeken komen bij deze beheerder 

terecht. Hij pakt deze vervolgens zelf op, of zet deze door naar Veolia. Deze constructie werkt vooralsnog 

goed. De lijnen tussen DUWO en Idealis zijn kort. Zo is er bijvoorbeeld een appgroep met daarin beheer- 

en verhuurmedewerkers van DUWO, de beheerder van Idealis en de studentbeheerders. Ook in de 

aanloop van de toetreding van Idealis tot ROOM per 1 januari 2019 is nauw met elkaar samengewerkt. 

  

7.5. Samenwerking met maatschappelijke organisaties 

Vanuit de AFWC kwam in 2017 het verzoek van Spirit Jeugdhulp in Amsterdam. De organisatie was op 

zoek naar vervolghuisvesting voor jongeren die aan het eind van hun begeleidingstraject zitten. Wij 

hebben hier onze maatschappelijke taak opgepakt en aangegeven dat wij voor de jongeren die binnen 

onze doelgroep vallen zeker iets kunnen en willen betekenen. In overleg met Spirit hebben we besloten 
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om een pilot te starten, waarbij we vijf studerende (spirit) jongeren met voorrang in een zelfstandige 

woning (Spinoza Campus) zouden plaatsen. De pilot is in 2018 afgerond en is tot beider tevredenheid 

verlopen. We hebben dan ook besloten om de samenwerking een vervolg te geven. 

 

In 2018 is de samenwerking in Den Haag met Xtra/JIT verder uitgewerkt. Daarin zijn nu ook de 

werkzaamheden van Stichting Mooi (jonge studerende moeders) opgenomen. De werkrelatie met de 

Opvoedpoli is beëindigd. Deze organisatie bleek niet langer in staat de benodigde begeleiding te leveren 

aan de 20 jongeren die in het HTO-gebouw woonden. Deze huurders zijn/worden aan een nieuwe woning 

elders geholpen. 

 

In Leiden werken we samen met Cardea (helpt jongeren met gedragsproblemen), stichting de Binnenvest 

(maatschappelijke opvang en beschermd wonen in de wijk), Stumass (woonbegeleiding, studie- en  

leefbegeleiding voor studenten met autisme) en Iva Wonen (woonbegeleiding, jobcoaching en  

leefbegeleiding). 

DUWO is eigenaar van het gebouw Xenia, een hospice voor  jongeren met een beperkte 

levensverwachting. Met het bestuur wordt samengewerkt met als doel deze unieke voorziening, ondanks 

ingewikkelde financiering, te behouden voor de stad. 

 
7.6. Samenwerking met marktpartijen 

In 2018 is de structurele samenwerking met internationale studentenhuisvesters binnen NCL afgebouwd.  

De samenwerking blijft wel bestaan op ad-hoc basis, gericht op kennisuitwisseling.  

DUWO werkt met marktpartijen samen om locaties te verkrijgen, gezamenlijk projecten te ontwikkelen of 

nieuwbouwprojecten (turn key) af te nemen. Daarnaast werkt DUWO samen met beleggers en neemt waar 

mogelijk het beheer op zich van (betaalbare) studentenhuisvesting.  

 

In 2018 zijn gesprekken gestart met Syntrus Achmea over de mogelijke huur en beheer van de blokken A, 

E en F in de tweede fase van de Leidse Schans ((Y)ours Leiden). Syntrus Achmea behartigt hier de 

belangen van de twee pensioenfondsen die deze blokken hebben gekocht. DUWO heeft al een langer 

lopende samenwerking rond blok B in dit gebied.  

 

DUWO deed in 2018 mee in een consortium met andere partijen om de herontwikkeling van de voormalige 

gemeentewerf in Delft naar zich toe te halen. Helaas is deze ontwikkeling aan een ander consortium 

gegund.  
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8. Organisatie en personeel 

8.1. Onderzoek fusie met SSH 

In de eerste helft van 2018 is samen met de SSH Utrecht een onderzoek uitgevoerd naar een mogelijke 

fusie met DUWO. In februari 2018 zijn de bevindingen van het meerwaarde- en draagvlakonderzoek in de 

RvC’s besproken en is op grond van de bevindingen een procesplan opgesteld. De besturen en RvC’s 

hebben op grond daarvan besloten om fase 1 van het procesplan (een fusieonderzoek en 

houtskoolschets) te starten.  

Er is meerwaarde te realiseren in het samenvoegen van deze twee gespecialiseerde landelijk werkende 

studentenhuisvesters. Over het onderwerp ‘governance’ was echter vooralsnog geen overeenstemming te 

bereiken. Om deze reden hebben we in goed overleg besloten tot beëindiging van het fusieonderzoek. We 

continueren wel de bestaande samenwerkingen en blijven streven naar samenwerking in de toekomst. 

 

8.2. Het programma D4U 

In het ondernemingsplan D4U hebben we een aantal projecten benoemd waaraan we in de periode 2018-

2021 werken. We hebben dit het D4U-programma genoemd. In 2018 is gewerkt aan de volgende dertien 

D4U-projecten.  

 

A. Thema Markt & Doelgroep  

Project  Resultaat  

1. Buitenlandse studenten  

I. Kwantiteit en kwaliteit  Het prognosemodel Apollo is op het onderdeel buitenlandse studenten 

verbeterd (samen met Nuffic) en daarmee zijn kwantitatieve prognoses 

te maken. Het model waarmee op basis van het zoekgedrag op sociale 

media een voorspelling over kwantitatieve en kwalitatieve woningvraag 

mogelijk zou worden, is niet realiseerbaar bleek na onderzoek. 

II. Operationele uitwerking: integreren 

regulier en Accommodateverhuur 

Wordt in 2019 uitgewerkt. 

2. Kenniswerkers Onderzoek in Leiden, Delft en Den Haag wijst uit dat er een geringe 

vraag is van totaal ca. 800 eenheden in Delft en Den Haag. Marktvraag 

is verwerkt in portefeuilleplan en contract passend bij verhuur aan 

kenniswerkers is gemaakt.  

3. Balans tussen Nederlandse, 

buitenlandse studenten en 

kenniswerkers 

Uitgangspunten voor een verdeling van woningen tussen Nederlandse 

en internationale studenten is in sessies met de HO’s besproken en 

vastgesteld. Internationale studenten die meerjarig komen studeren 

worden zoveel mogelijk als de Nederlandse studenten behandeld bij de 

woonruimteverdeling; integratie. Kortverblijvende studenten blijven via 

gemeubileerde huisvesting gehuisvest. 

4. Strategie vestiging Midden-

Nederland 

Strategie is vastgesteld om te groeien naar ca. 2.500 eenheden in de 

komende jaren. 

 

B. Thema Assets, Veiligheid & Duurzaamheid 

Project  Resultaat  

5. Portefeuillebeleid en 

assetmanagement 

 

I. Herijken portefeuillebeleid Actualisatie en inpassen marktvraag van kenniswerkers en 

investeringen in kader van assetmanagement. Zie verder § 3.5 

II. Assetmanagement  Eerste versie van het assetmanagement opgeleverd (versie 1.0 / 

‘goed’). Aansluitend is gestart met de verdere doorontwikkeling van het 

assetmanagement. Zie verder § 3.5 

6. Duurzaamheidsbeleid  Het duurzaamheidsbeleid is in concept vastgesteld. Daarin is de 

marsroute uitgestippeld om in 2050 gemiddeld CO2-neutraal te zijn. Zie 

verder § 3.6 

7. PvE nieuwbouw Aangepast mede aan de hand van input beheerteams en voorgelegd 

aan en besproken met de HO’s 

8. Rendementssturing  Input voor financiële sturing in het assetmanagement is uitgewerkt.  
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C. Thema Klantbenadering & Klantbeleving 

Project  Resultaat  

9. Verhuurplatform ROOM Woningen worden vanaf 1 januari 2018 verhuurd via ROOM, 

samenwerking met andere aanbieders (Idealis en De Key) is verder 

vormgegeven. Per 1 januari 2019 biedt Idealis woonruimte aan op 

ROOM. Ook onderwijsinstellingen gaan via ROOM woningen aan 

internationale studenten aanbieden. Zie verder § 4.1.  

10. Digitaal communicatiebeleid Zie § 6.4 

11. Branding merknaam DUWO Zie § 6.4 

 

8.3. Werken aan DUWO 

 

8.3.1.  HR 

In 2018 zijn de in de HR-strategie genoemde beleidsthema’s verder uitgewerkt en geconcretiseerd. In de 

nieuwe HR-visie zijn ‘bewegen’, ‘talent’ en ‘leiderschap’ belangrijke sleutelwoorden.  

Om de strategische HR-doelen te bereiken, zijn vijf speerpunten geformuleerd: 

- welke talenten hebben we nodig? 

- talent binnenhalen 

- talent benutten 

- investeren in talent 

- professionalisering HR 

De speerpunten leidden in 2018 tot de volgende projecten, activiteiten en resultaten. 

 
Organisatiebreed ontwikkelingsprogramma (DUWO4US) 

Begin 2018 hebben we het organisatiebrede ontwikkeltraject DUWO4US ontwikkeld. DUWO4US 

fungeerde in 2018 als paraplu waaronder diverse trainingen in onderlinge samenhang zijn ontwikkeld en 

aangeboden zoals de persoonlijk leiderschapsreizen en trainingen voor het goede gesprek.  

In dit kader is ook een Middenkaderdag georganiseerd om leidinggevenden bij te praten over de 

voortgang van DUWO4US en te inventariseren waar nog verduidelijking of uitwerking wenselijk is. Een 

van de resultaten hiervan was dat een werkgroep is geformeerd, bestaand uit enkele leidinggevenden en 

HR, die (1) het opleidingsbeleid hebben geactualiseerd en voorzien van duidelijke kaders en (2) een 

regeling voor interne stages hebben ontworpen.  

Bestuur en MT hebben tijdens een aantal bijeenkomsten onder leiding van een externe begeleider haar 

eigen leiderschap onderzocht en besproken. 

 

Strategische personeelsplanning 

Strategische Personeelsplanning (SPP) biedt inzicht in toekomstige personele knelpunten en handvatten 

voor het kiezen van de benodigde HR-acties om deze knelpunten op te lossen. Mede vanwege de in het 

eerste deel van 2018 onderzochte fusie met SSH is (nog) geen strategische personeelsplanning 

ontworpen. Na het afketsen van die fusie bleek de tijd nog niet voldoende rijp voor het maken van een 

SPP en is voorrang gegeven aan o.a. het doen van een medewerkersonderzoek. 

 

Mobiliteit, Brede Inzetbaarheid & Persoonlijk Leiderschap 

Mobiliteit en brede inzetbaarheid vraagt van medewerkers om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de 

ontwikkeling van hun eigen, duurzame loopbaan: persoonlijk leiderschap. In de maanden mei tot en met 

juli zijn daarom alle medewerkers (exclusief leidinggevenden) op een Persoonlijk Leiderschapsreis 

geweest: een tweedaagse training op een externe locatie onder begeleiding van twee externe 

trainers/coaches om het eigen talent, ambities en persoonlijk leiderschap te ontdekken en te ontwikkelen. 

Er zijn in totaal 24 reizen georganiseerd. Na afloop van deze reizen is aan alle deelnemers input gevraagd 

voor het verdere vervolg van DUWO4US. Dit is gedaan in 20 aparte sessies. De rode draden hieruit 

vormen belangrijke input voor het verdere vervolg van de ingezette route van organisatieontwikkeling. 

 

Gesprekscyclus  

We hebben de functionerings- en beoordelingsmethodiek (eind 2017 ontworpen) nadrukkelijker gericht op 

zowel het behalen van resultaten als het ontwikkelen van talenten. In de kern gaat het uiteindelijk om drie 

onderwerpen: (1) afspreken welke resultaten worden behaald in de komende periode, (2) welke 
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competenties (kernkwaliteiten) zijn minimaal noodzakelijk om de functie goed te kunnen vervullen en (3) 

talenten van de medewerker identificeren en optimaal inzetten voor de organisatie.  

In 2018 lag de nadruk expliciet op het voeren van het goede gesprek (of gesprekken) tussen medewerker 

en leidinggevende over ambities, talenten, wensen en mogelijkheden, waarbij het precieze format 

(formulieren e.d.) minder van belang was.  

 

Implementatie Personeelsinformatiesysteem 

Per januari 2018 was de implementatie naar het nieuwe HR-systeem van RAET een feit. Er hebben zich 

vrijwel geen problemen voorgedaan en de eerste salarisrun is goed verlopen. Eind april zijn de modules 

Flex Benefits en Opleidingsmanagement (DUWO Academie) live gegaan. De DUWO Academie vormt de 

spil van onze groei en verandering en is in 2018 ontwikkeld en gevuld met een breed en overzichtelijk 

aanbod van leeractiviteiten.  

Sinds de implementatie van de DUWO Academie zijn 27 opleidingen/trainingen aangevraagd, 

goedgekeurd en (deels) gestart. We menen hier een verband te zien met de Persoonlijk 

Leiderschapsreizen van eerder in het jaar.  

In het laatste kwartaal is de module Talent Management Analyse (TMA) live gegaan. In deze module 

kunnen medewerkers zelf een analyse (laten) maken van hun talenten. Inmiddels hebben meer dan dertig 

medewerkers gebruik gemaakt van deze module. 

 

Medewerkersonderzoek 

Eind 2018 is een medewerkersonderzoek (Q12) gedaan dat zich richt op betrokkenheid en bevlogenheid, 

waarbij inzet op talent een belangrijke vraag was. Omdat dit een ander type onderzoek betreft (en van een 

andere leverancier) kunnen de uitkomsten niet direct worden vergeleken met die van eerdere 

onderzoeken. Een kleine 80% van de benaderde medewerkers heeft de korte enquête ingevuld. De 

uitkomsten hiervan worden begin 2019 toegelicht en vormen een belangrijke input voor het vervolg van 

DUWO4US. 

 
8.3.2. ICT 

Beschikbaarheid website en klantportaal 

De beschikbaarheid van de website (>= 99,6%) en het klantportaal (>= 99,5%) is overall in orde. Deze 

metingen betreffen de algemene beschikbaarheid van de totale dienst en niet de specifieke 

beschikbaarheid van bepaalde onderdelen.  

 

Versterking interne bedrijfsvoering 

 Voor de implementatie van het Datawarehouse zijn in de tweede helft van 2018 voorbereidende 

stappen gezet: samen met de leverancier is de mapping voor een deel gevuld en zijn de eerste 

datakwaliteitsissues bekend en opgepakt. De keuze is gemaakt om te focussen op de dVi.  

 De implementatie van het Document Management Systeem is on hold gezet. De implementatie wordt 

samengevoegd met de implementatie van Office 365. 

 

Projecten 

In 2018 is gewerkt aan de volgende (ICT) projecten: 

 Xpand R18 is op 25 april in productie genomen. De kwaliteit van de release was bedroevend: ondanks 

intensief en herhaaldelijk testen zijn er te veel bugs geconstateerd. Daarnaast ontbrak een groot aantal 

AVG-aanpassingen (waaronder het anonimiseren van testdata), die ook eind 2018 nog niet zijn 

opgeleverd. DUWO is nog de enige klant van Xpand in Nederland en de kans op verbetering van de 

kwaliteit is zeer klein. In 2019 beraden we ons op de toekomst. 

 Op 25 mei 2018 werd de AVG van kracht, de nieuwe privacywet. De meeste 

verwerkersovereenkomsten zijn gesloten, documenten zijn opgeschoond en systeemaanpassingen zijn 

gemaakt. Daarnaast is de organisatie door middel van verschillende bewustwordingssessies bekend 

geraakt met deze nieuwe wet en de daarbij horende wijzigingen in processen. In 2019 worden de 

laatste systeemaanpassingen gemaakt (zie hieronder) zodat DUWO volledig aan de AVG voldoet. 

 Met de AVG als belangrijkste aanleiding is vanaf het begin van het jaar gewerkt aan de vervanging van 

KANA door KVS en de vervanging van de website inclusief het Huurdersportaal. We zijn daarbij van 

een maatwerkoplossing overgestapt op een standaardplatform dat geleverd wordt als Software as a 

Service (SaaS). Daarmee zijn onderhoud, beveiliging en (basis-)doorontwikkeling standaard. 
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Functioneel is er weinig veranderd, maar de site heeft behalve een nieuwe motor, ook een volledig 

nieuw uiterlijk gekregen. 

 Complexbezoeken en huismeesterskosten is volgens plan voor eind 2018 opgeleverd, door middel van 

de mobiele app en backoffice applicatie Connect-it van ViaData. Hiermee voldoen we per 1-1-2019 

aan de gerechtelijke uitspraak voor meer inzicht en transparantie t.b.v. huismeesterskosten.  

 In het project Datakwaliteit worden 20 datakwaliteitsissues opgepakt. Een derde is afgerond en aan 

een derde wordt momenteel gewerkt. Binnen het project is een systeem ontworpen om de voortgang 

van de datakwaliteit inzichtelijk te maken en te bewaken op basis van maandelijkse metingen. 

 Eind 2018 is voor een aantal complexen in Delft gewerkt aan een pilot om Salto-deuren beveiligd 

online te krijgen. We hebben daarvoor een facilitair netwerk gecreëerd (Ziggo/ITTDesk) en gaan in 

2019 de andere Ziggo complexen aansluiten. Het facilitair netwerk is ook een randvoorwaarde voor de 

proef met camerasystemen met leverancier Giant. 

 Voor ROOM liepen in 2018 meerdere trajecten. Ten eerste het neerzetten en uitbreiden van de basis, 

wat volgens plan is uitgevoerd. Daarnaast is het onderdeel Instemmingen/Hospiteren gerealiseerd, wat 

in 2019, na aanpassingen in het huurdersportaal, in gebruik genomen kan worden. Voor het onderdeel 

Accommodate is een start gemaakt, i.s.m. de onderwijsinstellingen VU, UvA en TUD en met behulp 

van een customer journey en fit/gap analyse. Vanwege prioriteitstelling is het vervolg en 

ingebruikname voorzien in 2019.  

 Eind 2018 is bij Beheer de bulk e-mail functionaliteit in Xpand uitgerold. Via deze weg worden 

berichten op de klantenkaart in Xpand opgeslagen en is er minder kans op datalekken (AVG). Begin 

2019 wordt deze functionaliteit ook uitgerold bij V&I. 

 Op het gebied van Samenwerken/Office 365/e-Content heeft vanaf november de analyse 

plaatsgevonden van de huidige systemen en werkwijzen. Er is een concept gemaakt voor het beleid 

om te bepalen welke documenten in E-Content moeten worden opgeslagen. Het concept voor de wijze 

waarop DUWO kan beginnen met Office 365 als primaire opslaglocatie is gerealiseerd in de eerste 

teamsites voor de ICT-pilot. Tevens is een aantal verzoeken uit de organisatie al gehonoreerd met 

Office 365, zoals bijvoorbeeld het delen van documenten met externe partijen/huurdersorganisaties. 

 
8.4. Werken bij DUWO  

 
Tabel 8.1 Personeelsformatie in FTE en aantal medewerkers in 2018 

 Begrote formatie Eind 2018 

 FTE Personen FTE % 

Amsterdam 38,57 39 37,2 96% 

Delft 35,27 40 36,9  101% 

Den Haag 12,45 14 13,3 107% 

Leiden 29,84 32 30,0 101% 

Midden-Nederland 2,70 2 1,9 70% 

Groep 45,69 45 41,5 91% 

Totaal 164,52 172 160,8 98% 

 
In 2018 zagen we met name bij de Groep en de vestiging Amsterdam/Midden-NL een lagere bezetting dan 

begroot. De Groep had vacatures bij de onderdelen Financiën, PA&A en Bestuur. Midden-Nederland had 

percentueel de laagste bezetting, maar dat is een vertekend beeld gezien de relatief zeer beperkte 

formatie. DUWO nam dit jaar afscheid van 21 medewerkers en verwelkomde 21 nieuwe medewerkers. 

Daarnaast is sprake geweest van interne mobiliteit: diverse medewerkers zijn intern van functie en 

daarmee vestiging gewisseld. 

 
Tabel 8.2 Interne doorstromers in 2018 

Aantal vacatures  Intern vervuld  Percentage  

21 10 47,6% 

 
50% van de vacatures hebben we kunnen invullen met interne kandidaten. We menen hier een verband te 

zien met de Persoonlijk Leiderschapsreizen van eerder in het jaar.  
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Tabel 8.3 Inhuur tijdelijk personeel in 2018  
Realisatie  Begroting %  

Amsterdam € 206.935 € 100.000 206,9% 

Delft € 105.297 € 50.000 210,6% 

Den Haag € 38.780 € 40.000 96,9% 

Leiden € 264.631 € 245.000 108,0% 

Midden-Nederland € 90 € 5.000 1,8% 

Groep € 840.382 € 1.000.075 84,0% 

Totaal € 1.456.114 € 1.440.075 101,1% 

 

De totale kosten van externe inhuur laten een relatief kleine overschrijding zien. Amsterdam en Delft 

hebben hun begroting ruim overschreden. Voor Amsterdam en Delft geldt dat in de zomer vanwege veel 

mutaties uitzendkrachten langer zijn ingehuurd. Ook zijn er meer kosten gemaakt ten behoeve van het 

KCC-team. Een andere factor is dat de (verplichte) opname van ADV-uren om stuwmeren te 

minimaliseren ertoe heeft geleid dat meer externe krachten zijn ingehuurd. Aanvullend is extern ingehuurd 

om enkele medewerkers met zwangerschapsverlof te vervangen. De Groep heeft een onderschrijding van 

zo’n 16%. Midden-Nederland heeft in verhouding externe krachten minimaal ingezet. 

 

Tabel 8.4 Ziekteverzuim in 2018 

 
Ziekteverzuim Frequentie 

2018 Norm 2018 Norm  

Amsterdam 5,69 3,9% 1,52 1,5 

Delft 6,67 3,9% 1,54 1,5 

Den Haag 1,60 3,9% 1,46 1,5 

Leiden 6,44 3,9% 1,38 1,5 

Midden-Nederland  1,00 3,9% 0,50 1,5 

Groep 4,22 3,9% 1,39 1,5 

Totaal 5,53 3,9% 1,43 1,5 

 

De verzuimrapportages zijn exclusief afwezigheid vanwege zwangerschap en op basis van het werkelijke 

aantal uren verzuim. Het totale ziekteverzuim valt met 5,53% hoger uit dan de gestelde norm van 3,9%. 

De verzuimfrequentie ligt met 1,43 gemiddeld juist iets lager dan de gestelde norm van 1,5. 

2018 begon met een griepepidemie, dit heeft zichtbaar effect gehad op de verzuimcijfers. 

 

Het percentage gehouden beoordelings- en functioneringsgesprekken is in 2018 niet geregistreerd. In het 

nieuwe systeem kan dit tot op zekere hoogte wel worden gemeten. 

 

Tabel 8.5 Opleidingskosten in 2018 

 Realisatie   Begroting    %  

Amsterdam € 34.993 € 38.000 92,1% 

Delft € 44.101 € 38.000 116,1% 

Den Haag  € 6.976 € 13.000 53,7% 

Leiden € 34.776 € 33.000 105,4% 

Midden-Nederland € 252 € 2.000 12,6% 

Groep € 81.872 € 50.000 163,7% 

Totaal  € 202.971 € 174.000 116,7% 

 

De totale opleidingskosten overschrijden de begroting met ruim 16%. De Groep is hier voor het grootste 

deel verantwoordelijk. Dit komt door een grotere vraag (en aanbod) van opleidingen en trainingen via de 

DUWO Academie als gevolg van meer nadruk op ontwikkeling. De Persoonlijk Leiderschapsreizen en in 

breder verband DUWO4US hebben hierin een stimulerende rol gespeeld.  
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 8.5 De Ondernemingsraad  

 
Tabel 8.6 samenstelling van de Ondernemingsraad eind 2018 

Naam Functie OR Functie DUWO 

Erik van Dijk Voorzitter ad int. Opzichter NPO leiden 

Chermaine Biel Secretaris ad int. Medewerker Verhuur Amsterdam 

Annelies Verhoog  Medewerker Verhuur Leiden 

Raymond Fidder  Opzichter NPO Amsterdam 

Kim Winkelman   Sociaal Beheerder Delft 

Ryanne Jonkhout  Beleidsmedewerker 

Sanne Dozeman  Applicatiebeheerder 

 
Het jaar 2018 begon voor de OR hectisch; de op handen zijnde fusie vroeg om ‘alle hens aan dek’. Na de 

eerste ontmoeting met de ondernemingsraad van SSH Utrecht en beide bestuurders werd besloten om 

samen gezamenlijk een cursus te doen waarbij de rol van de raad in het fusietraject duidelijk moest 

worden. Het tweedaagse samenzijn met de Utrechtse collega’s zorgde ervoor dat de neuzen enigszins 

dezelfde kant op wezen en er werd besloten gezamenlijk een externe adviseur te werven. Al snel bleek 

een fusie niet tot de mogelijkheden te behoren waarna de OR afscheid nam van de Utrechtse collega’s. 

 

Na het afbreken van het de onderhandelingen omtrent de fusie ontstond er een leegloop bij de OR. De 

raad zocht en vond een drietal nieuwe leden waarbij voor het invullen van de laatste beschikbare plek 

zelfs verkiezingen werden uitgeschreven. Het vertrek van een bestuurder zorgde ervoor dat de OR weer in 

actie moest komen. Naast haar normale taken werd er gevraagd input te leveren voor het functie profiel 

t.b.v. de nieuwe bestuurder.  

 

Verder waren er twee zaken waarbij de OR het recht op advies had. Een positief advies werd gegeven 

inzake de herbenoeming van de bestuurder voor vier jaar als voorzitter van bestuur. Tevens volgde er een 

positief advies inzake de wijziging van beheer in Leiden en de overgang naar Vastgoed Service in het 

bijzonder, waarbij aandacht werd gevraagd oog te houden voor de personele consequenties.  
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9. Financiën 

9.1. Financiële continuïteit 

 

De financiële positie van DUWO is gezond. DUWO stuurt blijvend op het behouden van een gezonde 

financiële positie. De dynamische vijfjaarskasstroomprognoses vormen het belangrijkste 

sturingsinstrument. Daarnaast zijn de beoordelingen van de toezichthouders van belang. Het 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de Autoriteit woningcorporaties bevestigen de financiële 

gezondheid. DUWO verwacht nu en in de toekomst aan de normen van de Autoriteit woningcorporaties en 

het WSW te kunnen voldoen.  

 
Tabel 9.1 Kengetallen ultimo 2018 
 

(x € 1.000)   2019 2018 2017 Norm 
WSW 

    begroting     

Eigen vermogen conform grondslagen WSW 
(beleidswaarde) A         651.149          777.676          553.377    

Balanstotaal conform grondslagen WSW 
(beleidswaarde) B      1.309.825       1.472.035       1.261.827    

Solvabiliteit (weerstandsvermogen) = A/B 49,7% 52,8% 43,9% >=20% 

Kasstroom voor interest C          55.666           47.358           65.654    

Rente-uitgaven D          21.083           19.327           21.609    

Interest coverage ratio = C/D                2,6                 2,5                 3,0   >=1,4  

Leningen E         644.978          613.450          596.939    

Materiële vaste activa - Beleidswaarde F      1.306.071       1.393.503       1.212.653    

Loan-to-Value = E/F 49,4% 44,0% 49,2% <=75% 

Leningen G         644.978          613.450          596.939    

Materiële vaste activa - Marktwaarde H      1.636.858       1.730.294       1.566.138    

Loan-to-Value = G/H 39,4% 35,5% 38,1% <=70% 

Geborgde leningen (inclusief teruggestorte 
roll-overs met variabele hoofdsom) I         617.978          605.834          617.820    

Materiële vaste activa - WOZ-waarde J      2.179.089  1.929.001      1.567.380    

Dekkingsratio = I/J 28,4%  31,4% 39,4% <=50% 

 

DUWO heeft de (financiële) risico’s goed in beeld. Uit onze periodieke scenarioanalyses blijkt dat DUWO 

beschikt over een voldoende financiële buffer om tegenvallers op te kunnen vangen.  

 

De levensvatbaarheid en financierbaarheid van DUWO was, is en blijft goed. Op basis van de financiële 

ratio´s van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw is DUWO financieel gezond en in staat haar bestaande 

leningenportefeuille te herfinancieren en daarnaast aanvullend nieuwe leningen aan te trekken voor 

financiering van de gewenste groei. De (solvabiliteit op basis van) marktwaarde bevestigt de financiële 

gezondheid en stabiliteit van DUWO. De reguliere exploitatie is rendabel, de operationele kasstroom is sterk 

positief en toekomstbestendig. 

 

Autoriteit woningcorporaties  

Op grond van artikel 61 lid 3 van de herziene Woningwet beoordeelt de Aw jaarlijks integraal en 

individueel de woningcorporaties. Met ingang van 2016 ontvangen corporaties één integrale oordeelsbrief. 

De Aw publiceert per corporatie de oordeelsbrief op hun website. De laatste oordeelsbrief bevat geen 

noemenswaardige bijzonderheden, maar vraagt aandacht voor de kwaliteit van de administratieve 

organisatie en de versterking van het risicomanagement. Beiden heeft Duwo in 2018 verder vorm 

gegeven. 
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Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

Het WSW oordeelt in 2018 dat het risicoprofiel van Duwo is verbeterd, onder andere door toenemende 

professionaliteit en dat de financiële positie is verbeterd. Ook boekt Duwo, naar het oordeel van het WSW, 

vooruitgang op het gebied van asset management en portefeuillestrategie. Duwo zet daarnaast grote 

stappen op het gebied van risicomanagement. 

 
Voor de financiering van nieuwe projecten voorziet DUWO een groei van de lening portefeuille in de 

komende jaren. Op grond van bovenstaande ratio’s en het toegekende borgingsplafond is de verwachting 

dat de aan te trekken financiering plaats kan vinden met borging door het WSW.  

 

Financieel en fiscaal beleid 

In 2018 is het financieel beleid en investeringsbeleid besproken met de Raad van Commissarissen. Op 

fiscaal gebied is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het wegwerken van achterstanden en het in control 

komen op alle fiscale onderwerpen. In 2019 wordt hier een volgende stap in gemaakt, onder meer door 

het inrichten van een fiscale stuurgroep. 

 

Het investeringsbeleid inclusief kader voor onrendabele investeringen is opgesteld en goedgekeurd door 

de raad van commissarissen (RvC). Een hoofdonderwerp in deze stukken is vooral de wijze waarop wij in 

deze gespannen vastgoedmarkt beleidsmatig en rekenkundig omgaan met nieuwbouw-, transformatie- en 

renovatieprojecten. 

 
Het financieel beleid is opgesteld en ook goedgekeurd. Tevens is een aanvang gemaakt met het fiscaal 

beleid en de financieringsstrategie. Beide worden in 2019 afgerond. Het D4U-project rendementssturing is 

gestart en ligt op schema. Bij dit project wordt aansluiting gezocht bij de ontwikkeling van de kaders voor 

asset management. 

 

Wisseling accountant 

Het jaarverslag is op 25 juni 2018 goedgekeurd door de RvC en voorzien van een accorderende  

accountantsverklaring, waarna het tijdig is verzonden naar de externe toezichthouder. De samenwerking 

met accountant EY verliep stroef. In overleg met de RvC is besloten afscheid te nemen van EY. Inmiddels 

is PwC aangesteld als nieuwe accountant van DUWO. 

 

De Management Letter over 2018 is voor de eerste keer opgesteld door PwC en is besproken met bestuur  

en RvC. De belangrijkste boodschap is dat er geen significante tekortkomingen zijn gesignaleerd. Voor 

wat betreft de controleomgeving constateert PwC dat fraude en integriteit voldoende aandacht krijgen en 

dat risicomanagement voldoende is ingebed. De IT-omgeving is toereikend om tot een goede jaarrekening 

te komen, maar krijgt aanvullende aandacht voor wat betreft specifieke gegevensgerichte 

werkzaamheden. Vooruitkijkend verwacht PwC dat de wijzigingen in wet- en regelgeving beperkt zullen 

zijn qua impact op de jaarrekening. Wel raadt PwC DUWO aan om nieuwe fiscale maatregelen zoals de 

BTW-verhoging en rente-aftrekbeperking en de introductie van OOB nauwkeurig te monitoren 

 

9.2. Jaarresultaat 2018 

 

Jaarresultaat 2018 ten opzichte van begroting 

Tabel 9.2 Jaarresultaat ten opzichte van begroting 

bedragen x € 1 mln Realisatie Begroting Verschil 

Exploitatieresultaat 61 57 +4 

Verkoopresultaat 1 1 0 

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 157 22 +135 

Financiële baten en lasten -21 -21 0 

Vennootschapsbelasting 9 -13 +22 
 207 46 +161 

 
In de begroting was een prudente inschatting gemaakt van de waardeveranderingen in de 

vastgoedportefeuille. De marktwaarde van de materiële vaste activa is in 2018 met € 157 miljoen 

toegenomen. Het is belangrijk om te beseffen dat dit een ongerealiseerde waardeverandering betreft. Er 

staat dan ook geen kasstroom tegenover. Vanwege het sociale huurbeleid en het ontbreken van de 
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intentie om complexen te verkopen is het onwaarschijnlijk dat DUWO deze waardeontwikkeling zal gaan 

realiseren.  

 

De beheerkosten per eenheid zijn in 2018 binnen de interne norm per verhuureenheid gebleven. De 

doelstelling om de door DUWO geëxploiteerde woningen die eigendom zijn van derden minimaal 

kostendekkend te kunnen beheren is gerealiseerd. Wel nemen de kosten van onderhoud toe. 

 
Jaarresultaat 2018 ten opzichte van 2017 
 
Tabel 9.3 Jaarresultaat 2018 ten opzichte van 2017 

bedragen x € 1 mln 2018 2017 Verschil 

Exploitatieresultaat 61               61 0 

Verkoopresultaat 1 1 0 

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 157 193  -36 

Financiële baten en lasten -21             -22  +1 

Vennootschapsbelasting 9 -53 +62 
 207 181 +26 

 

De resultaten op exploitatie en verkoop blijven vrijwel gelijk. Hoewel de lasten voor met name onderhoud 

en verhuurderheffing zijn gestegen, worden deze gecompenseerd door de in exploitatiename van nieuwe 

complexen en de (gedeeltelijk) door de jaarlijkse huurverhoging. De waardeverandering van het vastgoed 

blijft een flinke impact op het jaarresultaat houden. De waardestijging van 157 miljoen euro is het gevolg 

van de marktomstandigheden in 2018. De financiële lasten nemen af doordat herfinancieringen over het 

algemeen tegen gunstigere tarieven gaan, dan wanneer de lening was afgesloten.  

 

Toelichting VPB 
In 2018 is de totale vennootschapsbelasting ten gunste van het resultaat € 9,3 miljoen. Deze bestaat uit:  

 een te betalen vennootschapsbelasting van 2018 van € 15,2 miljoen 

 een correctie op de voorlopige aangifte van 2016 van € 1 miljoen te ontvangen  

 een correctie op de aanslagen van 2014 en 2015 € 116K. dit is totale vennootschapsbelasting t.l.v. 

het resultaat van 14,3 miljoen.  

 

Het positieve resultaat op belastinglatenties is € 23,6 miljoen. Er wordt een bedrag van € 24,7 miljoen 

gecorrigeerd in 2018 op een belastinglatentieverplichting die in 2017 is gevormd van het verschil 

marktwaarde vastgoedbeleggingen en fiscale waarde vastgoed, gebaseerd op een gemiddelde levensduur 

van 26,9 jaar.  

 

In 2018 wordt, na overleg met de huidige accountant, geen belastinglatentieverplichting opgenomen voor 

het verschil marktwaarde en fiscale waarde omdat er geen rekening wordt gehouden met een gemiddelde 

levensduur. Daaruit volgt een contante waarde van nihil. Daarnaast is een belastinglatentie verplichting 

voor toekomstige verkopen gevormd van € 1,1 miljoen en een belastinglatentievordering van € 0,03 

miljoen. Belastinglatentie vordering en verplichting worden gesaldeerd op de balans gepresenteerd zodat 

wordt voldaan aan de salderingsregels. 

 

9.3. Analyse waarderingen  

Het is voor alle corporaties verplicht om bezit op marktwaarde in verhuurde staat te waarderen. Dit heeft, in 

combinatie met de steeds verder aantrekkende vastgoedmarkt, gezorgd voor aanzienlijke 

vermogensstijgingen binnen de corporatiesector. Aangezien deze vermogensstijging geen kasstroom is, en 

de realisatie van de vermogensstijging door bijvoorbeeld de verkoop van woningen beperkt realiseerbaar is, 

is deze stijging in werkelijkheid ook beperkt. De marktwaarde is voor een belangrijk deel gebaseerd op de 

(gemaximaliseerde) markthuur. 
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De marktwaarde in verhuurde staat bedraagt ultimo 2018 voor het DAEB-vastgoed in exploitatie € 1.646 

miljoen, niet-DAEB-vastgoed in exploitatie € 43 miljoen en het overig DAEB vastgoed in exploitatie € 41 

miljoen. In totaal dus € 1.730 miljoen. Dit is een toename van circa 10,5% (€164 miljoen) ten opzichte van 

boekjaar 2017 (€ 1.566 miljoen). Deze toename kan worden gespecificeerd naar:   

 aanpassing van de normatieve uitgangspunten 

 aanpassing van de rekenregels 

 aanpassing van de invoerdata 

 

Aanpassing van de normatieve uitgangspunten 

Dit betreft indexreeksen, leegwaardestijging en voorgeschreven kostenposten, en betreft een positief 

effect van € 33 miljoen. Deze toename is gedeeltelijk veroorzaakt door een stijging van de leegwaarde. De 

stijging van de leegwaarde lag in 2018 tussen de 4,75% en 7,50%, afhankelijk van de locatie en het 

product. Dit heeft een positief effect op de verkoopopbrengsten en daarmee de marktwaarde.  

 

Aanpassing van de rekenregels 

Rekenregels zijn de modelmatige aanpassingen in de voorgeschreven handboeken voor marktwaarde. De 

impact op de mutatie die wordt veroorzaakt door aanpassingen in de rekenregels betreft € 58 miljoen 

positief.  

 

Aanpassing van de invoerdata 

Door mutatie van objectgegevens neemt de marktwaarde met € 77 miljoen toe. De reden dat dit zo’n grote 

toename is, wordt voornamelijk veroorzaakt door het feit dat dit jaar een kwaliteitsslag heeft 

plaatsgevonden met betrekking tot de basisdata. Verder vallen onder deze post ook de voorraadmutaties. 

De voorraadmutaties hebben betrekking op de verkoop, aankoop, in exploitatie nemen van 

ontwikkelprojecten en een aantal administratieve correcties.  

 

Beleidsmatige beschouwing op de beleidswaarde 

De afgelopen jaren hebben de Aw en het WSW de samenwerking geïntensiveerd om het toezicht op de 

corporatiesector effectiever en efficiënter te maken. Een belangrijk onderdeel van de samenwerking 

betreffende het toezicht is het opzetten van een gezamenlijk beoordelingskader op de terreinen waarop 

Aw en WSW beide werkzaam zijn. Het WSW en de Aw hebben in het kader van het nieuwe integraal 

toezichtskader besloten om met ingang van het boekjaar 2018 de in voorgaande jaren gehanteerde 

bedrijfswaarde te vervangen door een nieuw waardebegrip, de beleidswaarde. Corporaties vermelden 

m.i.v. het jaarverslag 2018 de beleidswaarde in plaats van de bedrijfswaarde in de toelichting van de 

jaarrekening. In het bestuursverslag wordt een beleidsmatige beschouwing opgenomen. 

 

De beleidswaarde kent als vertrekpunt de marktwaarde in verhuurde staat waarbij er in het kader van de 

beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en beheer aansluiting wordt gezocht bij het beleid van de 

corporatie in plaats van de uitgangspunten in de markt. Met deze toelichting wordt nadere duiding 

gegeven aan het deel van de waarde van het vastgoed en dus van het corresponderende deel van het 

vermogen dat als gevolg van het beleid van de woningcorporatie niet of pas op zeer lange termijn kan 

worden gerealiseerd. 

 

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

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

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

begrip beleidswaarde. Mogelijke onzekerheden in de uitgangspunten die samenhangen met de verdere 

ontwikkeling van dit waardebegrip kunnen leiden tot aanpassingen in de beleidswaarde in komende 

perioden, onder meer samenhangend met: 

 

 Aanpassing van de huurstijgingsparameter: bij bepaling van de beleidswaarde is de (bij mutatie 

van de woning te realiseren) markthuur aangepast naar de streefhuur. Deze is gebaseerd op een 

schatting door stichting DUWO van de nieuwe huur bij mutatie mede rekening houdend met 

wettelijke bepalingen zoals passend toewijzen, prestatieafspraken en afspraken met de 

huurdersvereniging over huursomstijging en de huursom. In de praktijk kan de huurstijging, de 

streefhuur en de huursom afwijken van de uitgangspunten in de beleidswaarde vanwege onder 
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andere afwijkingen in de mutatiegraad en de dan geldende kaders voor het passend toewijzen en 

het huursombeleid. 

 Bepaling van de toegepaste disconteringsvoet (doorexploiteerscenario), welke ultimo 2018 in de 

beleidswaardebepaling is opgenomen, wordt gelijk verondersteld aan de disconteringsvoet van 

de marktwaardebepaling. Theoretisch kan mogelijk een lager risicoprofiel worden verondersteld 

in de beleidswaarde door inrekenen van een lagere huur (betaalbaarheid) en hogere kwaliteit 

(onderhoud). Doordat de disconteringsvoet bij doorexploitatie meer betekenis heeft gekregen 

krijgt de bepaling van deze disconteringsvoet meer aandacht. Het is denkbaar dat hierdoor de 

disconteringsvoet de komende jaren nog een ontwikkeling gaat doormaken. 

 Toepassing van nadere standaardisatie voor bepaling van onderhoudskosten versus 

investeringen en/of toerekening van niet direct vastgoedgerelateerde bedrijfslasten. 

 Toepassing van nadere standaardisatie voor bepaling van beheerkosten. 

 

Het bestuur van DUWO heeft een inschatting gemaakt van het gedeelte van het eigen vermogen dat bij 

ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. Deze schatting ligt in lijn met het 

verschil tussen de beleidswaarde van het DAEB-bezit - en het niet DAEB bezit in exploitatie (€ 1.393 

miljoen) en de marktwaarde in verhuurde staat van dit bezit (€ 1.689 miljoen) en bedraagt circa € 296 

miljoen. 

 

 

9.4. Meerjarenbegroting 

Eind 2018 is de meerjarenbegroting 2019 – 2023 vastgesteld. DUWO staat er op de lange termijn 

financieel gezond voor. Deze financiële gezondheid wordt mede gevoed door de lage rente van dit 

moment. Een situatie die op de langere termijn ook verwachtingen op het gebied van de huurontwikkeling 

kan raken. Inflatie en rente zijn met elkaar verbonden. Kijkend naar de Loan to Value heeft DUWO de 

komende jaren voldoende ruimte om investeringen te financieren. De invloed van de lage rentelasten op 

de kasstroomratio’s is aanzienlijk. Dit veroorzaakt nu investeringsruimte maar vormt tevens een risico in 

geval van een rentestijging.  

 

Daarnaast ziet ook Duwo in haar meerjarenbegroting een toegenomen lastendruk vanuit de overheid. 

Verhuurderheffing en vennootschapsbelasting leggen een steeds groter beslag op onze operationele 

kasstromen. Duwo is ook in de crisisjaren door blijven investeren in de nieuwbouw van 

studentenwoningen. We richten ons de komende jaren ook meer op de kwaliteit en verduurzaming van 

ons bestaande bezit. Deze investeringen zullen niet altijd rendabel zijn en mede daarom ontwikkelen we 

financiële kaders om de investeringen verantwoord te kunnen doen. 

 
De belangrijkste kengetallen uit de meerjarenbegroting zijn in tabel 9.4 opgenomen. 

 
Tabel 9.4 Kengetallen meerjarenbegroting 

 

  

Financieel kader 
o.b.v. normen 
AW / WSW 2019 2020 2021 2022 2023 

DUWO Totaal             

ICR > 1,4 2,5 2,5 2,4 2,6 2,6 

Solvabiliteit beleidswaarde (%) > 20% 46% 45% 44% 43% 44% 

Loan to Value o.b.v. beleidswaarde netto (%) < 75% 53% 54% 56% 57% 56% 

Dekkingsratio marktwaarde netto (%) < 70% 39% 41% 42% 44% 43% 

              

DAEB-tak             

ICR > 1,4 2,4 2,5 2,4 2,5 2,5 

Solvabiliteit beleidswaarde (%) > 20% 46% 46% 44% 43% 44% 

Loan to Value o.b.v. beleidswaarde netto (%) < 75% 53% 55% 57% 58% 57% 

Dekkingsratio marktwaarde netto (%) < 70% 40% 41% 43% 44% 44% 
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Niet-DAEB-tak             

ICR > 1,8 6,6 7,3 8,2 9,6 10,9 

Solvabiliteit beleidswaarde (%) > 20% 68% 72% 76% 79% 82% 

Loan to Value o.b.v. beleidswaarde netto (%) < 75% 33% 29% 25% 23% 20% 

Dekkingsratio marktwaarde netto (%) < 70% 33% 29% 25% 22% 19% 

              

              

       

 
9.5. Financiële instrumenten 

Voor de uiteenzetting van risico's aangaande gebruik en beheersing inzake financiële instrumenten wordt 

verwezen naar de jaarrekening. Deze zijn opgenomen in hoofdstuk 10 van de grondslagen voor de 

waardering van activa en passiva.  
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10. Goed bestuur  

DUWO onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties en neemt deze als uitgangspunt bij haar 

werkzaamheden. De RvC-leden zijn hiertoe via het lidmaatschap van de Vereniging van Toezichthouders 

in Woningcorporaties (VTW) verplicht. Het bestuur heeft op verzoek van de VTW bevestigd dat ze de 

Governancecode Woningcorporaties naleeft en daarmee ook de besluiten die het VTW-bestuur neemt op 

basis van de uitspraken van de Governancecodecommissie.  

 
10.1. Governance 

Corporate governance is het stelsel van sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht houden, dat erop 

gericht is de doelstellingen van DUWO te borgen in de organisatie.  

Het dagelijks beleid van DUWO wordt bepaald door het bestuur. Bij haar besluitvorming betrekt het 

bestuur het advies van het managementteam (Groeps-MT). De RvC houdt toezicht op het beleid van het 

bestuur. De RvC wordt ondersteund door een bestuurssecretaris. Alle governancedocumenten zijn 

gebundeld in het zogenaamde 'RvC-dossier'. Ze zijn in 2018 gecontroleerd en geactualiseerd op basis van 

de Woningwet. Eind 2018 is een geactualiseerde versie van de statuten aan de Aw voorgelegd en na 

diens goedkeuring heeft DUWO begin 2019 statuten die voldoen aan de Woningwet/Veegwet 2017. 

Alle leden van de RvC, het bestuur, het Groeps-MT en Interne Controle ontvangen een actuele versie van 

het dossier nadat wijzigingen zijn doorgevoerd en vastgesteld door de RvC. De meeste documenten zijn 

ook terug te vinden op de website van DUWO. 

DUWO voldoet op dit moment niet volledig aan de norm voor grote ondernemingen om ten minste 30% 

van de functies in het bestuur en de RvC te laten vervullen door vrouwen. Het bestuur voldoet aan dit 

criterium maar de RvC niet. Bij de werving van nieuwe commissarissen zal hier rekening mee worden 

gehouden. In 2018 is de werving van twee nieuwe RvC-leden gestart en die wordt begin 2019 afgerond.  

 

Raad van bestuur 

DUWO heeft een tweehoofdig bestuur. In 2018 is het bestuur gevormd door mevrouw H.M. de Vreese 

(voorzitter van de RvB) en is de tweede bestuursfunctie vacant gebleven. In de eerste helft van het jaar is 

een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de mogelijke fusie tussen DUWO en de SSH uit Utrecht. 

Gedurende die periode is de bestuursfunctie niet ingevuld. Na de zomer werd geconstateerd dat de fusie 

weliswaar een grote meerwaarde heeft, maar ontstond verschil van inzicht over de (fasering en timing van 

de) invulling van het bestuur van de mogelijke fusieorganisatie. Hierdoor is een impasse ontstaan die heeft 

geleid tot het niet verder continueren van het fusieproces. 

Na zomerperiode is de RvC gestart met de werving van de bestuurder. Mevrouw De Vreese is vanaf dat 

moment ondersteund door twee MT-leden die enkele bestuurstaken onder hun hoede namen. Eind 2018 

is het proces nog niet zo ver gevorderd dat er een keuze gemaakt kan worden, maar begin 2019 zal de 

RvC de nieuwe bestuurder voordragen. Na de fit-and-propertest van de Aw en advies van de OR is de 

verwachting dat de nieuwe bestuurder in het eerste kwartaal van 2019 zal worden benoemd.  

 

De besluitvorming van het bestuur vindt plaats op basis van de statuten en het reglement Bestuur. De 

statuten geven regels over onder meer de samenstelling, de taken en bevoegdheden van en de 

verantwoording door het bestuur. De statuten geven ook informatie over welke voorgenomen besluiten het 

bestuur ter goedkeuring dient voor te leggen aan de RvC. Daarnaast is het reglement Bestuur van kracht, 

waarin nader invulling wordt gegeven aan taken en taakverdeling, onafhankelijkheid, integriteit en 

verantwoordingsplicht van het bestuur.  

 

Conform het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) hanteert DUWO een 

mandateringsregeling, het reglement Financieel Beleid & Beheer, waarmee het bestuur door de RvC 

gemandateerd is om tot op zekere hoogte uitgaven te doen. 

 
Raad van commissarissen 

De RvC houdt toezicht op het functioneren van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen 

DUWO. De RvC adviseert daarnaast gevraagd en ongevraagd het bestuur, is verantwoordelijk voor de 

benoeming (en eventuele schorsing of ontslag) van bestuurders en commissarissen en stelt de 

beoordeling en arbeidsvoorwaarden van de bestuurders en commissarissen vast. De RvC geeft de 
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accountant opdracht voor de controle van de jaarstukken en is de opdrachtverlener voor de vierjaarlijkse 

visitatie (uitgevoerd in 2016). 

Binnen de RvC zijn drie commissies ingesteld op de deelgebieden financiën, projectontwikkeling en 

selectie en remuneratie. Deze commissies kennen elk een eigen reglement. Hierin zijn in 2018 geen 

wijzigingen aangebracht. 

Het RvC-reglement is in 2016 aangepast aan de vereisten van de Woningwet. De raad bestaat uit zes 

personen en het uitgangspunt is dat de leden gezamenlijk een multidisciplinair team vormen en 

complementair aan elkaar zijn. De profielen van de RvC-leden zijn bij het starten van de werving van de 

nieuwe commissarissen beoordeeld en geconcludeerd is dat er geen reden is om de profielen te herzien. 

De samenstelling en verantwoording van de RvC is verder beschreven in hoofdstuk 12. 

 
10.2. Governancecode Woningcorporaties  

Bij goed bestuur gaat het in grote mate om cultuur, houding en gedrag. Daarnaast zijn er vanuit de 

Governancecode Woningcorporaties en de Woningwet ook veel concrete bepalingen die bestuurders en 

toezichthouders moeten naleven en waar ze in sommige gevallen niet van mogen afwijken. Dit heeft 

DUWO in een reeks van reglementen vastgelegd: 

 Statuten  

 Besturingsmodel DUWO 

 Integriteitsbeleid 

 Reglement Bestuur 

 Reglement RvC, met bijlagen: 

o Profielschets 2016 

o Bemensing en rooster van aftreden RvC 

o Overzicht informatievoorziening RvC 

o Reglement Audicommissie Financiën 

o Reglement Selectie- en Remuneratiecommissie 

o Reglement Auditcommissie Projectontwikkeling 

 Reglement financieel beleid en beheer + Addendum (inclusief beleggingsstatuut) 

 Investeringsstatuut 

 Treasurystatuut 

 Beloning leden RvC 

 Reglement benoeming huurderszetel 

 

Het investeringsstatuut is in 2016 in de terminologie aangepast aan de Woningwet en is in 2018 

inhoudelijk verder aangepast en goedgekeurd door de RvC.  

In 2017 is na overleg met de huurdersorganisaties het verhuiskostenreglement opgesteld. Eind 2017 is dat 

ter beoordeling naar de gemeenten in het werkgebied van DUWO gestuurd, wat niet tot een wijziging 

leidde. Daarmee is het reglement definitief.  

 

Aan de hand van de checklist van de VTW is ook in 2018 gecontroleerd waar eventueel nog afgeweken 

wordt van de eisen uit de governancecode. Op een enkel punt wijkt DUWO nog gemotiveerd af: 

 Deelname aan de Aedes-benchmark. DUWO heeft in 2015 besloten deel te nemen aan de benchmark 

en is vervolgens in overleg getreden met de organisatie achter de benchmark. Gezamenlijk is 

geconcludeerd dat de cijfers van DUWO te afwijkend zijn om deel te nemen aan de benchmark. Dit 

heeft onder meer te maken met de afwijkende bedrijfsvoering bij studentenhuisvesters en het relatief 

grote aandeel woningen dat DUWO huurt met het recht van onderhuur. In 2018 was dit niet anders.  

 Publicatie op website. De governancecode schrijft voor dat DUWO bepaalde zaken publiceert in het 

jaarverslag én op de website. Doordat DUWO haar jaarverslag publiceert op de website is een aantal 

zaken niet apart ook op de website gepubliceerd. Het gaat om het beloningsbeleid inclusief de 

honorering van de RvC en het bestuur en de taakverdeling van het bestuur. 

 Klachtenreglement. Het bestaande klachtenreglement is nog niet aangepast aan de vereisten zoals ze 

gelden sinds 2015. DUWO is aangesloten bij de Geschillencommissie Zuid-Holland en die zal het 

klachtenreglement aanpassen op basis van het modelreglement zoals dat door Aedes wordt opgesteld. 

Hieraan is in 2018 gewerkt en het concept is opgesteld. Eind 2018 ligt dit concept ter advisering voor 

aan de huurdersorganisaties van DUWO. De verwachting is dat het klachtenreglement begin 2019 

vastgesteld wordt. 
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10.3. Fit and proper 

In de Governancecode en de Woningwet is de verplichting opgenomen voor de bestuurders en interne 

toezichthouders om ‘fit and proper’ te zijn. Een van de vereisten is het behalen van een minimaal aantal 

punten Permanente Educatie (PE). De governancecode schrijft voor dat bestuurders over een periode van 

drie kalenderjaren 108 PE-punten halen. Commissarissen moeten in 2018 vijf PE-punten halen. In 

onderstaande tabel staat de stand bij DUWO per eind 2018 weergegeven.  

 
Tabel 10.1.  PE-punten Bestuur en RvC op 31-12-2018  

Naam  Norm 2016-
2018 

Behaald in Totaal behaald 2016-2018 

Bestuur  2016 2017 2018 Absoluut Relatief 

H.M. de Vreese 108 56 36,5 19 111,5 103% 

RvC  Norm 2017-
2018 

 2017 2018 Totaal behaald 2017-2018  

P. Rullmann 10  35 9 44 440% 

K. van Dorst 10  16 15 31 310% 

H. Nuij 10  15,5 17 32,5 325% 

W. de Jager 10  28 24 52 520% 

F. Koopman 10  4 73 77 770% 

H. Nederlof 10  96 3 99 990% 

 
10.4. Integriteitscode, klokkenluiderreglement en klachtenreglement 

We vinden het van groot belang dat medewerkers integer en betrouwbaar handelen. Daarom beschikken 

we over een integriteitscode die openbaar is via de website. Elke DUWO-medewerker is contractueel 

verbonden zich aan de integriteitscode te houden. Alle medewerkers zijn verplicht aanwezig geweest bij 

een bijeenkomst omtrent integriteit.    

DUWO kent daarnaast ook een klokkenluidersregeling, die in 2017 aangepast is aan de hand van de Wet 

Huis voor de klokkenluiders. Medewerkers die het vermoeden van een misstand hebben, kunnen deze 

desgewenst anoniem melden aan het meldpunt klokkenluider. De regeling borgt dat de melding wordt 

onderzocht en dat de betreffende medewerker niet hoeft te vrezen voor sancties vanwege ‘het luiden van 

de klok’.  

Medewerkers kunnen deze regeling en de integriteitscode via het intranet raadplegen.  

DUWO beschikt over een klachtenreglement en is met haar hele bezit aangesloten bij de 

Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland (GCWZH). Het klachtenreglement is te raadplegen via de 

website. De RvC wordt ieder tertaal op de hoogte gebracht van eventuele klachten bij de 

klachtencommissie en het verloop ervan. 

 

10.5. Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties raad van bestuur 

De RvC heeft in 2018 geen aanwijzingen dat zich transacties met mogelijk tegenstrijdige belangen van de 

bestuurders hebben voorgedaan. Evenmin deden zich transacties van materiële betekenis met mogelijke 

tegenstrijdige belangen ten aanzien van één of meerdere toezichthouders voor. 

Uit een inventarisatie onder de bestuursleden en RvC-leden is verder gebleken dat er zowel bij hen als de 

eerstelijnsfamilie geen sprake is van toezichthoudende of bestuurlijke rollen die als verbonden partij 

kunnen worden gekwalificeerd.  

 

Mevrouw De Vreese heeft de volgende nevenfuncties : 

 Bestuurslid Kences; 

 Lid Raad van Directeuren Geschillencommissie Huursector; 

 Lid vereniging Netwerk Cum Laude (deze is per 1 januari 2019 opgeheven); 

 Bestuurslid Stichting Vastgoed Service. 

 
10.6. Internal audit  

Het hoofddoel van de audits, het onderkennen van en beoordelen dat de kernrisico’s in voldoende mate 

beheerst worden, is gehaald. Niet alle audits die gepland stonden voor 2018 zijn echter tijdig afgerond. Dit 

heeft mede te maken met de uitval van de auditor, die DUWO in de loop van het verslagjaar heeft 

verlaten. 

 

Begin van het jaar is een onderscheid aangebracht in de ca. 150 (kern)processen en zijn deze verder 

onderverdeeld in processen, procedures en instructies. In 2018 zijn 30 van de 36 kernprocessen en vijftien 
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van de 21 geplande processen geactualiseerd. Kernprocessen worden jaarlijks geactualiseerd en overige 

processen eens in de drie jaar. Per ultimo 2018 hebben we derhalve een kleine achterstand in de 

procesbeschrijvingen: zes processen. Omdat kernprocessen jaarlijks worden geactualiseerd heeft de 

achterstand bij de kernprocessen geen impact op de planning 2019. 

 

10.7  Samenstelling MT en treasurycommissie 

 
Managementteam 

Tabel 10.1 Samenstelling Groeps-MT op 31 december 2018 

Naam Functie 

H.M. de Vreese Voorzitter Raad van Bestuur  

Vacature  Lid raad van bestuur 

S. Hartman Directeur Financiën 

A. Dolle Directeur Vastgoed 

G. Dijkstra Directeur vestiging Amsterdam/Midden-Nederland 

M. Ensink Directeur vestiging Delft 

H. Pluim Directeur vestiging Leiden/Den Haag 

G. Mul Directeur Public Affairs & Accommodate 

L. Beeksma Manager ICT 

F. van der Zon Manager Strategie en Beleid 

 

Treasurycommissie 

 

Tabel 10.2 Samenstelling treasurycommissie op 31 december 2018 

Naam Functie 

H.M. de Vreese Voorzitter RvB DUWO 

S. Hartman Directeur Financiën DUWO 

R. Wamelink Thésor (extern adviseur) 

D. Versteeg Interim auditor DUWO 

 

 

10.8. Balanced Scorecard  

De   Balanced Scorecard (BSC) volgt sinds 2018 de opzet van de A3-jaarplan.  

De A3-methodiek laat de voortgang aan de proceskant (het hoe, veelal de lange termijnacties)) zien en 

koppelt dat aan de korte termijn acties en resultaten. Kritische succesfactoren die daarin zijn genoemd 

zijn, gebaseerd op het ondernemingsplan D4U en vormen het vertrekpunt voor het vaststellen van de 

KPI’s. Bij de keuze van KPI’s is onderscheid gemaakt in de verschillende soorten prestatie-indicatoren: 

stuurindicatoren, verantwoordingsindicatoren (te rapporteren) en overige beheerste indicatoren.  

De BSC is ingedeeld naar vier stakeholdersgroepen: de kernactiviteiten/bestuur, de maatschappij, de 

huurders & stakeholders en als vierde groep de medewerkers. 

Door de prestaties te presenteren in de vorm van het soplichtmodel is in één oogopslag te zien waar de 

voortgang aan de proceskant op orde is en waar de resultaten gehaald worden zoals voorgenomen,  
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Leiderschap Medewerkers Processen Resultaten bij medewerkers Resultaten kernactiviteiten/bestuur

D Merk DUWO zichtbaar positief laden C Ziekteverzuim < 3,9% 5,5% WSW ratio's:

C Frequentie ziekteverzuim < 1,5 1,4 I som cashflows: positief 5 jaar √

D Het meten van de klanttevredenheid C Interne doorstroming 48% I ICR > 1,4 2,5

C Herstart DUWO-Academy I Solvabiliteit (beleidswaarde) > 20% 52,8%

I vreemd vermogen versus WOZ < 50% 31,4%

I Implementeren financiële beleidskaders I Loan to Value (beleidswaarde) < 75% 44,0%

C HR-beleid implementen F Imlementeren DWH Resultaten bij huurders en partners I Leegstand < 0,6% 0,6%

C Voorbereiden medewerkersonderzoek F Implementeren E-Content als DMS I Huurachterstand < 0,7% 0,6%

D Verder vormgeven en uitrollen van ROOM D Eerste keer ingelogd op mijnduwo ≥ 85% 89% I Beheerkosten < € 1.124/vhe √

Strategie en beleid A Verrichten marktonderzoek D Digitale contracten getekend ≥ 80% 91%

G Het assetmanagement in alle vestigingen F Beschikbaarheid portaal ≥ 99,5% 100%

F Beschikbaarheid ICT systemen ≥ 99,6% 100%

D Welkomstgesprekken ≥ 90% 64%

H Duurzaamheidsbeleid vaststellen

A Kaders kenniswerkers

A Huurprijsbeleid herijken

Partners en Middelen Resultaten voor de maatschappij

A Toename aantal vhe (totaal) ≥ 891 186

H Aandeel vhe's energieklasse 1 ≥ 78% 80%

J Netto huurstijging inflatie 1,4 - 2,9% 1,73%

J Huursomstijging < 2,4% 2,1%

J Passendheidstoets > 95% 99%

J Toewijzing obv EU-inkomensnorm ≥ 80% 98%

J Toewijzing Haaglanden ≥ 70% 70%

J Campuscontracten ≥ 98% 97%

J Aandeel betaalbare vhe's eind 2018 ≥ 86% 87%

F Implementatie personeelsinformatiesysteem

I Optimaliseren inkoopbeleid

versie jaarverslag 2018, 26 juni 2019

D Inrichten van proces en tools voor het 

houden van welkomstgesprekken

44

384

A Aantal nieuw ingerichte Accomodate 

eenheden ≥ 540

A Aantal Accomodate eenheden waar 

onderhoud is uitgevoerd ≥ 818

D Accomodate-eenheden bij aanvang verhuur 

op orde brengen

A Integratie van verhuur en beheer van 

reguliere studentenwoningen en Accomodate-

woningen

J Tijdig opleveren van 

verantwoordingsrapportages

88%

84%

10

D Aandeel bezoekers mijnduwo.nl dat 

tevreden is ≥ 85%

D Contactformulier afhandelen binnen 

normtijd ≥ 85%

B Aantal uitbegrachte adviezen door HO's ≥ 

10

Missie

G Planmatig onderhoud: 100% activiteiten 

afgerond

A3 jaarverslag 2018 DUWO

E Samenwerking met onderwijsinstellingen, collega-studentenhuisvesters, bouwend Nederland en nieuwe 

strategische partners

C Het opstellen en implementeren van beleid 

mbt strategische personeelsplanning, 

gesprekscyclus, levensfasebewuste inzet, 

mobiliteit

77%

• We ontzorgen onderwijsinstellingen op het gebied van studentenhuisvesting

• We zorgen voor de kwaliteit en duurzaamheid van ons bestaande bezit

• We borgen de specifiek benodigde kennis als grootste studentenhuisvester

• Wij bewaken onze financiële continuïteit en andere bedrijfsrisico's zorgvuldig

A Groei in aanbod kwantitatief en kwalitatief (differentiatie)

H Duurzaamheid en afnemend energieverbruik

I Gezond financieel beleid

J Governance & transparantie naar stakeholders en toezichthouders

Succes bepalende factoren

B Studenten betrekken bij onze bedrijfsvoering

C Duurzame inzetbaarheid personeel

D Uitstekende (digitale) dienstverlening

F Een betrouwbare, overal en altijd beschikbare ICT (infrastructuur)

G Integrale aanpak kwaliteit vd woningvoorraad

Visie

• Wij willen meerwaarde creëren in de woonbeleving van onze huurders (actief bijdragen aan het motto "Studeren 

is de mooiste tijd van je leven").

• Groei om voldoende beschikbaarheid te kunnen verzorgen

• Ontwikkelen brugfunctie naar de reguliere woningmarkt

• Als organisatie blijven we dynamisch en flexibel en spelen goed in op de veranderende vraag en 

omgevingsfactoren

C Opleiding integraal management voor 

midden- en hoger management

B Faciliteren huurdersorganisaties in hun rol 

van co-producer

E Samenwerking met nieuwe strategische 

partners

A Sluiten van prestatieafspraken met 

gemeenten

E Afspraken onderwijsinstellingen vastleggen 

in meerjarige (samenwerkings-) 

overeenkomsten

E Samenwerkingsovereenkomsten met 

eigenaren vastgoed

D optimaliseren ICT-ondersteuning 

klantprocessen, beheer en financiën

A Strategie uitwerken voor Midden-Nederland 

(2.500 vhe's in 2025) 

B Opstellen beleidskader voor de inzet van 

studentbeheerders

I Financiele beleidskader vaststellen: 

financieel en fiscaal beleid, 

financieringsstrategie, investeringsbeleid, 

afwegingskader onrendabel investeren

Betaalbaarheid en beschikbaarheid van veilige 

woonruimte voor studenten

I Investeringsbeslissingen op basis van 

herzien portefeuilleplan gericht op product en 

prijsdifferentiatie

G Actualiseren Programma van Eisen 

nieuwbouw

B Zorgen voor trainee-plaatsen voor 

studenten en inzetten studentbeheerders

C Persoonlijk leiderschap introduceren en 

ondersteunen

Organisatie Resultaat

Verbeteren en vernieuwen
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10.9 Kengetallen DUWO 2018  

Omschrijving 2018 2017 

Gegevens Woningbezit   

1.Woningen/ woongebouwen 32.523 32.342 

  a. In eigendom 23.099 22.944 

  b. DRC (50%) 1.643 1.661 

  c. In beheer 7.781 7.737 

2. Garages 726 766 

  a. In eigendom 436 479 

  b. DRC (50%) 114 114 

  c. In beheer 173 173 

3. Bedrijfsruimten 149 127 

  a. In eigendom 136 112 

  b. DRC (50%) 6 5 

  c. In beheer 7 10 

4. Overige verhuureenheden 84 85 

  a. In eigendom 84 85 

  b. DRC (50%) 0 0 

  c. In beheer 0 0 

Totaal 33.482 33.320 

5. In aanbouw/ ontwikkeling 902 673 

   

Verklaring mutaties   

Opgeleverd 74 208 

Aangekocht 0 1 

Overig 23 4 

In beheer genomen 102 1.426 

Ombouw eigendom 136 89 

Ombouw DRC 0 0 

Gesloopt/uit exploitatie 14 0 

Verkocht 34 37 

Beheer beëindigd 58 345 

Overig 61 62 

Totaal mutaties 168 1.166 

   

Kwaliteit    

Kosten NPO (per vhe excl. serviceabonnement) € 261 € 198 

Kosten PO (per vhe) € 333 € 320 

Totaal onderhoud per vhe € 594 € 518 

   

Prijs kwaliteitsverhouding   

Gemiddelde netto huurprijs per maand per vhe € 344,49 € 333,91 

   

Verhuren van woningen   

Mutatiegraad 62,52% 62,40% 

Huurachterstand 0,60% 0,60% 

Huurderving in % jaarhuur 1,21% 1,25% 

   

Financiële continuïteit   

1. solvabiliteit (e.v./b.t.) 61,77% 56,14% 

2. current ratio 22,38% 21,06% 

3. rentabiliteit e.v. 19,69% 28,58% 

4. rentabiliteit v.v. 3,04% 3,12% 

5. rentabiliteit t.v. 11,64% 16,77% 

6. cash-flow per vhe € 844 € 1.328 

   

Balans en w&v-rekening (per woning)   

1. eigen vermogen € 33.396 € 28.040 

2. voorziening onderhoud € 0 € 0 
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3. overige voorziening € 74 € 15 

4. totaal opbrengsten € 5.600 € 5.586 

5. kapitaalslasten € 635 € 682 

6. algemeen beheer € 565 € 556 

7. renteresultaat €635 € 682 

8. jaarresultaat €6.311 €5.591 

   

Personeelsbezetting   

Formatieplaatsen per 1.000 woningen 4,94 4,95 
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11. Risicomanagement  

Risicomanagement is essentieel voor het realiseren van onze ambities en is een integraal onderdeel van 

onze bedrijfsvoering. Het nemen van risico’s is inherent aan ondernemen bij DUWO. Door een bewuste 

afweging te maken tussen onze doelstellingen en de risico’s die we bereid zijn te nemen, streven we naar 

een bestendige en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. Omdat het risicomanagement pas 

effectief is als iedere medewerker zich bewust is van risico’s en actief werkt aan het verminderen ervan, 

besteden we bij de actualisatie en herontwerp van de processen aandacht aan de belangrijkste risico’s en 

implementeren zo nodig aanpassingen in de processen teneinde deze risico’s te mitigeren.  

 

Raamwerk voor risicomanagement 

De basis voor het overall risicomanagementbeleid kan als volgt weergegeven worden: 

 Het bestuur en de MT-leden zijn verantwoordelijk voor de opzet en werking van (systemen van) 

risicobeheersing. Deze systemen hebben tot doel significante risico’s te identificeren, de realisatie van 

doelstellingen te bewaken en het naleven van relevante wet- en regelgeving te waarborgen. 

 Adequate risicobeheersing zal de kans op fouten en verrassingen door onvoorziene omstandigheden 

verkleinen. De uitwerking hiervan vindt met name plaats op basis van de te onderkennen risico’s bij 

DUWO met de hierbij genomen beheersingsmaatregelen. 

 Organisatorisch zijn specifieke en, voor zover mogelijk, onafhankelijke functies ingericht. Dit betreft 

onder andere de functies van de projectcontroller, de auditfunctie, en een quality- en riskmanager.  

 Het risicomanagement is een vast onderdeel van de Planning- en Controlcyclus  

 Het bestuur is verantwoordelijk voor het bepalen van wat in bedrijfsvoering en qua financiële 

gezondheid maximaal acceptabel is (risicoacceptatie), in afstemming en met een akkoord van de 

RvC. 

 

We hanteren een organisatiebreed, uniform en gestructureerd risicomanagement proces:   

 Risico-identificatie 

Risico’s worden structureel geïnventariseerd en geactualiseerd. Een belangrijke input voor het 

identificeren van risico’s is de risicobeoordeling van de externe toezichthouders: WSW en Aw. Voor de 

afzonderlijke (vastgoed) projecten wordt een afzonderlijke risico- en kansenanalyse uitgevoerd. 

 Analyseren gevolgen 

Om de omvang van de risico’s van verschillende categorieën met elkaar te kunnen vergelijken en te sturen 

op basis van de ‘key risico’s’ wordt, naast de impact, de waarschijnlijkheid dat een risico optreedt, 

bepaald. De combinatie van de geschatte waarschijnlijkheid en impact van een risico bepalen het niveau 

van een risico. De gevolgen van risico’s kunnen worden ingedeeld in vijf voor DUWO van belang zijnde 

impact categorieën:  

 financieel 

 reputatie (inclusief veiligheid) 

 efficiency 

 maatschappelijke doelstellingen 

 integriteit 

 Toets aan risicobereidheid 

Door het bestuur is de volgende risicoacceptatie bepaald: 

Risicocategorie Risicoacceptatie Toelichting 

Strategisch gematigd DUWO is bereid gematigde risico’s te nemen bij het nastreven van haar 

ambities. Gezocht wordt naar de balans tussen de maatschappelijke functie 

(lage risicoacceptatie) en de groeiambities met een iets hogere 

risicoacceptatie. 

Operationeel/ 

Financieel 

laag DUWO richt zich vooral op het behoud van de (financiële) continuïteit, 

ongeacht de omstandigheden. Er wordt naar gestreefd om de risico’s die 

deze continuïteit in gevaar kunnen brengen zoveel mogelijk te beperken. 

De risicobereidheid op financieel/strategisch gebied is afgeleid van het 

normenkader dat door toezichthouders wordt gehanteerd. Deze bevat de 

minimale vereisten voor de ratio’s voor onder andere solvabiliteit, 

rentedekkingsgraad en onderpandwaarde van de leningen. 

Compliance  zeer laag DUWO streeft ernaar te voldoen aan elke van toepassing zijnde wet- en 
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regelgeving. Daarbij is speciale aandacht voor uitwerking van de 

Woningwet en overige regelgeving met name op gebied van verkoop van 

bestaand bezit, toewijzingsregels, aanbestedingen en informatiebeveiliging, 

waaronder de privacy wetgeving. 

 

Voor de significante risico’s wordt bepaald wat de mogelijke impact op de financiële ratio’s van de 

toezichthouders kan zijn. Dit gebeurt door de scenarioanalyse. 

 Risicobehandeling 

Hoe wij met een risico omgaan, is afhankelijk van de waardering van een risico. Indien een risico niet 

binnen onze acceptatiegrenzen valt, worden de acties afgesproken om het risico te minimaliseren. 

Opvolging van deze acties wordt structureel gemonitord. 

 

De invoering van risicomanagement heeft de planning en afbakening van de audits beïnvloed. De audits 

zijn nog meer risico-georiënteerd ingestoken (risk based-auditing). De audits zijn opgesteld vanuit de 

geïdentificeerde risico’s van de Aw en WSW en het risicoprofiel van DUWO. Daarbij is een aansluiting 

gemaakt met de geïdentificeerde risico’s waar de externe accountant de nadruk op legt.  

 

Internal Audit onderzoekt of de opzet en werking van processen op het gebied van risicomanagement, 

beheersing en besturing toereikend zijn om de doelstellingen van DUWO te realiseren. Zo draagt Internal 

Audit bij aan effectiever management. 

 

Alles overziende zijn we van oordeel dat het systeem van risicobeheersing een redelijke mate van 

zekerheid biedt om de strategische, operationele, financiële en compliance risico’s voldoende te kunnen 

beheersen.  

 

Activiteiten in 2018  

Ieder tertaal wordt de risicorapportage geactualiseerd waarbij focus in de risicobeheersing is aangebracht 

door de risico’s met elkaar te vergelijken en er een weging aan te geven met de heatchart. Acties in 

verband met hoogste risico’s zijn bepaald. Hier zijn de verantwoordelijke personen inclusief de deadlines 

aan gekoppeld. In 2018  is voor het eerst naast de reguliere risicorapportage ook de veiligheidsrisico 

rapportage opgesteld. Op basis daarvan zijn de acties op het gebied van veiligheid aangescherpt. 

Extra aandacht wordt besteed aan de implementatie van risicomanagement in de bedrijfsvoering door de 

afspraak dat de belangrijkste bestuursbesluiten voorzien zijn van een risicoparagraaf. Ook worden bij de 

interne projecten de risico’s en de maatregelen om die te verminderen beschreven.  

Bij vastgoedprojecten wordt bij het tertaaloverzicht per project en bij indiening van projecten standaard een 

risicoparagraaf opgenomen. 

 

Ten behoeve van compliance zijn er in 2018 de volgende acties ondernomen:  

 Om de privacy van onze huurders en medewerkers te waarborgen hebben we het interne proces rond  

interne autorisaties verder aangescherpt. We hebben een beveiligde omgeving gecreëerd via welke 

we persoonsgegevens uitwisselen met externe partijen, zoals bijvoorbeeld onderwijsinstellingen. Met 

ingang van 2018 slaan we geen legitimatiebewijzen van onze huurders op. We hebben de 

legitimatiebewijzen die we in het verleden in onze systemen hadden opgeslagen, verwijderd. 

 Er zijn aanvullende bijeenkomsten gehouden voor alle medewerkers van DUWO over de omgang met 

persoonsgegevens ten aanzien van de AVG.  

 Voor alle medewerkers die te maken hebben met BTW is een BTW- training verzorgd. 

 
Gedurende 2018 zijn er geen risico’s en/of onzekerheden geweest die een belangrijke ‘impact’ op DUWO 
hebben gehad. 
 

We besteden continu aandacht aan de informatiebeveiliging. Om na te gaan of het systeem niet van 

buitenaf benaderbaar is, vindt periodiek onderzoek plaats door een IT-beveiligingsbedrijf. 

In 2018 hebben we voor het eerst de koppeling gemaakt tussen de asset analyse en financiële prognoses,  

wat de kwaliteit van onze prognoses positief beïnvloedt.  

Onze kernprocessen zijn in 2018 geactualiseerd. Daarbij zijn de belangrijkste procesrisico’s in kaart 

gebracht en hebben we acties opgepakt om deze risico’s beter te beheersen.  

 



 

62 

 

Beoordeling belangrijkste risico’s  

Hieronder worden de belangrijkste risico’s beschreven, waarbij we rekening houden met de genomen 

beheersmaatregelen. De beheersmaatregelen die wij in de tabel hieronder hebben genoemd, zijn naar 

verwachting effectief. Het beleid inzake de afdekking van risico’s verbonden aan alle belangrijke soorten 

voorgenomen transacties en aan de door de rechtspersoon gelopen prijs-, krediet-, liquiditeits- en 

kasstroomrisico’s is toegelicht in hoofdstuk 9. 

 

Risico Risico-

score 

Toelichting Beheersmaatregelen 

Risico dat we de 

duurzame ambitie 

met betrekking tot 

CO2-neutrale 

woningvoorraad in 

2050 niet realiseren 

top Routekaart naar energieneutrale 

woningvoorraad is globaal gemaakt. We 

dienen de concrete mijlpalen ten aanzien 

van duurzaamheid nader uit te werken. 

 Duurzaamheidsbeleid is in 

2018 opgesteld, in 2019 

verdere besluitvorming 

 

Risico op fiscale 

naheffingen en 

boetes 

hoog De wet- en regelgeving op het gebied van 

btw is constant in beweging. De btw-

complexiteit is met de groei van activiteiten 

toegenomen. Het risico bestaat dat de 

Belastingdienst bij een controle naheffingen 

of boetes oplegt als gevolg van andere 

interpretatie van de fiscale wetgeving. 

 Btw-training medewerkers 

 
 Btw-administratie verbeteren 

en opstellen van suppletie-

aangiftes voorgaande jaren  

 

Risico op beperking 

in aanbod van 

beheerwoningen 

hoog Ongeveer 30% van de woningen die DUWO 

verhuurt zijn de woningen van andere 

organisaties, zogenaamde beheerwoningen. 

Hiervoor zijn beheercontracten afgesloten. 

Het risico bestaat dat beheercontracten 

worden beëindigd. 

 Wij sturen aan op tijdige 

verlenging van bestaande 

beheercontracten teneinde 

het aanbod aan schaarse 

studentenwoningen minimaal 

gelijk te houden. 

Risico dat klanten 

niet tevreden zijn en 

dat we onvoldoende 

uitgaan van 

woonbeleving van 

onze huurders 

hoog Door de komst van social media kunnen de 

huurders steeds makkelijker hun oordeel 

over DUWO breed bekend maken, wat een 

grote impact kan hebben op onze reputatie. 

Klanttevredenheidsmetingen bieden de 

basis om verbeteringen door te voeren. Het 

risico bestaat dat onze inspanningen niet 

zichtbaar worden in de 

klanttevredenheidsmetingen. 

 Verbeteracties doorgevoerd 

in het proces ‘Betrekken 

woonruimte’ 

 Digitale klantcommunicatie 

verbeterd door o.a. 

vernieuwde website en pilot 

webcare 

 Implementatie nieuw 

aanbodplatform 'ROOM‘. 

Toename kosten 

beheer en 

onderhoud 

hoog Als gevolg van de krappe bouw- en 

installatiemarkt en wegens hogere leeftijd 

van een deel van ons bezit kunnen de 

kosten van beheer en onderhoud hoger 

uitvallen. 

 Asset management 

ontwikkeling met als 

eindresultaat meerjaren 

investeringsopgave per 

vestiging.  

Kwaliteit (waaronder 

veiligheid) en 

verhuurbaarheid 

verouderd deel van 

het bezit 

hoog Er is blijvende aandacht nodig voor de 

veiligheid van onze huurders. Als gevolg van 

veroudering van ons bezit bestaat het risico 

dat een deel van onze panden niet verhuurd 

kan worden. 

 Periodieke controles op 

kwaliteit van ons bezit door 

een technisch adviesbureau 

en opvolging adviezen; 

 Jaarlijkse 

brandveiligheidsacties bij 

grotere complexen 

 Uitfasering van open 

verbrandingstoestellen 

Ophoging 

verhuurdersheffing 

hoog Het risico dat we meer verhuurdersheffing 

moeten betalen dan begroot, door verhoging 

van de tarieven of doordat de WOZ-waarde 

van ons bezit (grondslag van de heffing) 

harder stijgt dan verwacht. 

 Monitoren voorgenomen 

regelgeving; 

 Gevolgen voor DUWO 

inzichtelijk maken via 

scenarioanalyses. 

Financiële en 

integriteitsrisico’s bij 

aanbestedingen en 

inkoop 

hoog Risico dat we te veel betalen voor de 

projecten en/of overige inkopen. 

 Aanbestedingsreglement 

wordt gevolgd; 

 Auditor en project controller 

betrokken bij de financiële 

beoordeling van de 

geselecteerde aannemers; 
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 Dilemmatraining alle 

medewerkers DUWO. 

Toename 

rentelasten 

hoog Toename rentelasten als gevolg van 

rentewijzigingen. 

 Via scenarioberekeningen 

(liquiditeitsprognoses) check 

op speelruimte en 

maatregelen treffen, 

bijvoorbeeld geen nieuwe 

verplichtingen aangaan; 

 Bewaken acties uit 

treasuryjaarplan. 

ICT-

continuïteitsrisico’s 

hoog Risico op uitval van onze primaire systemen 

als gevolg van cybercrime of uitval van 

configuratie. 

 Risicoanalyse ICT-

continuïteitsrisico’s; 

 Uitwijktesten en opvolgen 

acties n.a.v. daarvan; 

 Jaarlijkse beveiligingstest 

verricht door een externe 

partij en opvolgen eventuele 

bevindingen. 

Informatie-

beveiligingsrisico’s 

waaronder Privacy 

hoog Risico dat de (persoons) gegevens op straat 

komen te liggen en een mogelijke boete als 

gevolg van het niet naleven van de Wet 

bescherming persoonsgegevens. 

 Proces autorisatiebeheer en 

periodieke audits daarop; 

 Implementatie Privacybeleid. 
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12. Verslag van de Raad van Commissarissen  

 

12.1. Verantwoordelijkheden RvC 

De besluitvorming van de RvC vindt plaats op basis van de statuten van de stichting en het RvC-

reglement. De statuten geven regels over onder meer samenstelling, benoeming, taken en bevoegdheden. 

De werkzaamheden, taken en bevoegdheden van de RvC zijn nader uitgewerkt in het RvC-reglement. 

Onderdelen daarvan zijn de profielschetsen van de RvC-leden, de bemensing en het rooster van aftreden, 

de inrichting van de informatievoorziening, het reglement van de Auditcommissie Financiën, het reglement 

van de Selectie- en remuneratiecommissie en het reglement van de Auditcommissie Projectontwikkeling.  

De RvC heeft daarnaast voor een aantal belangrijke deelonderwerpen aparte statuten en reglementen 

vastgesteld. Het gaat om een statuut voor de treasury (inclusief beleggingen), investeringen en 

verbindingen. Er is tevens een reglement van kracht voor geschillen met huurders en de benoeming van 

de huurderszetel in de RvC. 

 

Accountant 

De RvC is verantwoordelijk voor de benoeming van de accountant. Het functioneren van de accountant 

wordt tenminste eens in de vier jaar geëvalueerd door het bestuur en de Auditcommissie Financiën. De 

uitkomsten hiervan worden in de voltallige raad besproken.  

In 2018 is de accountant EY aanwezig geweest bij de openbare RvC-vergadering waar het jaarverslag 

2017 besproken werd. De accountant heeft de controlewerkzaamheden uitgevoerd.  

 
Vanwege de verwachte toepassing voor woningcorporaties van de Wet Organisaties van Openbaar 

Belang (OOB) heeft DUWO in 2017 een nieuwe accountant benoemd. Na een uitgebreide selectie is EY 

aangesteld als accountant met ingang van controlejaar 2018. De samenwerking met EY bleek echter niet 

werkbaar en houdbaar. Hoewel de goedkeurende verklaring bij de jaarrekening nooit ter discussie heeft 

gestaan, heeft DUWO wezenlijke opmerkingen geplaatst bij de wijze waarop EY inhoudelijk maar vooral 

procesmatig te werk is gegaan. Deze bezwaren zijn zowel vanuit het  financieel management, het bestuur 

als de (auditcommissie Financiën van de) Raad van Commissarissen met EY besproken. Geconstateerd 

werd dat DUWO onvoldoende vertrouwen had in een bestendiging van de relatie met EY. Mede op advies 

van de directeur Financiën en het Bestuur heeft de Raad van Commissarissen in de zomer van 2018 

besloten niet verder te gaan met EY als accountant van DUWO.  

Korte tijd later is PwC benoemd tot accountant van DUWO voor het boekjaar 2019 en verder. Bij de 

selectie van een nieuwe accountant in 2017 was sprake van een 'close finish' tussen EY en PwC. Beide 

kantoren en teams werden door de selectiecommissie benoembaar geacht. Ruim een jaar later was PwC 

bereid haar offerte gestand te doen. Derhalve is besloten geen nieuwe selectieprocedure te houden. De 

eerste ervaringen met PwC zijn positief. 

 
12.2. Leden RvC 

De RvC bestond op 31 december 2017 uit zes leden. De heer P. Rullmann is de voorzitter van de RvC. De 

positie van vice-voorzitter is ingevuld door mevrouw K. van Dorst.   

De heren H. Nederlof en F. Koopman zijn RvC-commissarissen die op voordracht van de 

huurderorganisaties zijn benoemd. De heren H. Nuij en W. de Jager complementeren de raad.  

 
Tabel 12.1 Samenstelling van de RvC per 31 december 2018  

Naam / functies Geslacht Geboortejaar Benoemd  Zittingstermijn 

P. Rullmann (Paul) M 1948 01-03-2015  01-03-2019 (eerste termijn) 

Voorzitter RvC 

Lid Remuneratiecommissie 

Profiel 
Voorzitter + Politiek-bestuurlijke netwerken en governance + 

Studentenhuisvesting en onderwijssector + Personeel en organisatie 

Hoofdfunctie - Voorzitter Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) 

Nevenfuncties 

- Voorzitter Coöperatie Surf, Utrecht (tot juni 2018) 

- Bestuurslid van QANU (Quality Assurance Netherlands 
Universities) 

- Bestuurslid van de Landelijke Commissie Gedragscode Hoger 
Onderwijs 

- Voorzitter van het bestuur van OMVH De Wittenberg van de 
Lutherse Diakonie, Amsterdam (tot maart 2018) 

http://www.ymere.nl/ymere/index.asp?id=400
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- Voorzitter bestuur NGI, Next Generation Infrastructures 
(wetenschappelijk programma) (tot juni 2018) 

- Voorzitter Raad van Toezicht Nova College, Haarlem 

- Bestuurslid Studentenzorgverzekering van ISO/LSVb, Utrecht 

- Lid Raad van Toezicht Stichting Khan Academy Nederland 
-      Lid Commissie Werken in de Zorg (vanaf augustus 2018) 

K.P. van Dorst (Karin) V 1966 26-09-2011 22-06-2019 (tweede termijn) 

Vice-Voorzitter RvC 

Voorzitter auditcommissie 

Financiën 

Profiel Financieel incl. risicomanagement + ICT 

Hoofdfunctie 
Chief Risk & Compliance Officer, Crédit Agricole Consumer Finance 

NL, Amsterdam 

Nevenfuncties 
- Lid Raad van Toezicht Stichting Samenwerkingsschool voor 

Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs IJburg, Amsterdam 

W. de Jager (Willem)  M 1957 01-04-2015 01-04-2019 (eerste termijn) 

Lid RvC 

Voorzitter auditcommissie 

Projectontwikkeling 

Profiel 
Vastgoedbeheer en projectontwikkeling + Bedrijfseconomie en 

vastgoedeconomie 

Hoofdfunctie Directeur WDJ Nimmerdor BV, Amersfoort  

Nevenfuncties Lid RvC Viverion 

F. Koopman (Floris) M 1982 01-06-2016 01-06-2020 (eerste termijn) 

 

Lid RvC 

Lid auditcommissie Financiën 

Op voordracht van 

huurdersorganisaties 

 

Profiel 
Juridisch met affiniteit voor fiscale zaken + financieel inclusief 

risicomanagement  

Hoofdfunctie 
Jurist bij Siemens Nederland N.V. en per 1 juli 2018 bij Shell 

International B.V 

Nevenfuncties 
- Lid Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci, 

Leiden 

- Lid Raad van Commissarissen Stichting CAV, Zoetermeer 

H. Nuij (Harry)  M 1948 01-02-2011 01-02-2019 (tweede termijn) 

Lid RvC 

Voorzitter 

Remuneratiecommissie 

Profiel Volkshuisvesting + Personeel en organisatie 

Hoofdfunctie (Vroeg)pensioen 

Nevenfuncties 

- Lid Raad van Toezicht De Sociale Maatschap, Amsterdam 

- Lid Stichting Cor Dik, Amsterdam 

- Lid Stichting Publiek Geheim 

J. Nederlof (Hans)  M 1962 01-07-2016 01-07-2020 (eerste termijn) 

Lid RvC 

Lid auditcommissie 

Projectontwikkeling 

Op voordracht van 

huurdersorganisaties 

Profiel 
Vastgoedbeheer en projectontwikkeling + Bedrijfseconomie en 

vastgoedeconomie 

Hoofdfunctie Bestuurder bij Fontys Hogescholen, Eindhoven 

Nevenfuncties 

- Lid Ledenraad van Surf 

- Lid Bestuur stichting OOET, Onderzoeks en 
Ontwikkelingsdiensten Eindhoven Tilburg 

- Lid Raad van Toezicht ACE, Automotive Centre of Expertise 

- Lid Economic Development Board Limburg 

- Bestuurslid Stichting PICA. 

- Bestuurslid Midpoint Brabant 

- Lid Raad van Advies Circular Design Group Venlo 

- Lid bestuur Stichting Brabant Startup Alliance 

- Lid bestuur Stichting Starterslift Noord Brabant 
 

Een actueel overzicht van de samenstelling, de commissies en de relevante (neven)functies van de RvC is 

te vinden op www.DUWO.nl. Alle leden van de RvC hebben de Nederlandse nationaliteit.  

De RvC is van oordeel dat de raad voldoende divers is samengesteld wat betreft deskundigheid en 

competenties. De samenstelling en deskundigheid van de RvC sluiten aan bij de beschrijving daarvan in 

de profielschets van de raad. De profielschets is eveneens te vinden op www.DUWO.nl. Bij het werven 

van de nieuwe commissarissen in 2019 wordt de verhouding man/vrouw in de RvC overeenkomstig de 

eisen (de 30%-norm). 

 

12.3. Activiteiten van de Raad van Commissarissen  

De Raad van Commissarissen kwam in 2018 zeven maal bijeen voor een reguliere vergadering, een keer 

voor de zelfevaluatie en twee keer voor een themabijeenkomst (Strategie DUWO 2040 en VTW-

Masterclass Toezicht op strategievorming).  

http://www.duwo.nl/
http://www.duwo.nl/
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DUWO kent een tweehoofdig bestuur. Vanaf begin 2018 is de organisatie echter geleid door alleen het lid 

van het bestuur. Gedurende het voorafgaande jaar was gebleken dat er onvoldoende synergie was tussen 

de bestuursvoorzitter en het werkapparaat en daarom was met spijt doch in goed overleg besloten dat de 

bestuursvoorzitter zijn functie zou neerleggen per 31-12-2017. De Raad heeft vervolgens in voorjaar 2018 

de zittende bestuurder benoemd tot nieuwe voorzitter, overigens vasthoudend aan het  model van een 

tweehoofdig bestuur. In afwachting van de werving van een nieuwe tweede bestuurder is de voorzitter 

vanuit de organisatie extra ondersteund. In het najaar startte de wervingsprocedure.  

In de eerste helft van 2018 is DUWO in gesprek geweest met de SSH in Utrecht om de mogelijkheid van 

een fusie tussen beide organisaties te verkennen. Eerste verkenningen daartoe waren reeds eind 2017 op 

gang gekomen.  Er is een grote overeenkomst tussen beide organisaties gelet op ambities, doelstellingen 

en product. Niettemin is na ampel beraad van institutionele samenwerking afgezien. Het was niet het 

goede moment gelet op de ontwikkelfasen van beide organisaties, de structuur en de bemensing. 

 

Het jaar 2018 startte met de zelfevaluatie van de RvC, onder externe begeleiding. De evaluatie liet een 

positief beeld zien van de werkwijze van de Raad en van de constructief-kritische verhouding met de 

bestuurder. Er waren nuttige suggesties om het op onderdelen beter te doen. 

Begin van het jaar ontving DUWO bericht van de Aw dat de organisatie voldoet aan de passendheidsnorm 

en de toewijzingseisen van de staatssteunregeling. Dat wil zeggen dat DUWO, conform de regelingen, 

woningen onder de huurgrens heeft toegewezen aan mensen die daarvoor gelet op hun inkomen ook in 

aanmerking komen. De brief wordt later in het jaar nog gevolgd door een positieve integrale beoordeling 

voor DUWO van de Aw. 

 

De Raad heeft zich in 2018 vanzelfsprekend gebogen over een aantal jaarlijks terugkerende onderwerpen 

de organisatie betreffende, zoals: HR-beleid (organisatie- en talentontwikkeling), tertaalrapportages, 

bijstelling van het auditplan en het treasuryplan, de actualisatie van het Verkoopbeleid, aanpassing van 

het Accommodatebeleid (zoekend naar een werkwijze die, met inachtneming van de verruimde 

opzegmogelijkheden voor huurders, toch een voorspelbare exploitatie mogelijk maakt), ICT en AVG 

(gegevensbescherming), begroting en meerjarenprognose en het portefeuilleplan (gericht op de 

vastgoedontwikkeling in de periode 2018-2025). Centraal in het portefeuilleplan staat de vraag wat DUWO 

wil bereiken met onderhouds- verhuur-, verkoop- en (ver)bouwplannen, met huurprijsbeleid en sociaal 

beheer e.d. De Raad heeft goedkeuring verleend aan het portefeuilleplan en conform dat plan zijn 

biedingen uitgebracht in gemeenten waarin DUWO actief is en is goedkeuring verleend aan diverse 

(investerings)projecten voor nieuwbouw van studentencomplexen (zoals het project Deventer-

Havenkwartier waarin circa 140 studentenwoningen worden gerealiseerd, het project Schilperoortweg in 

Leiden – 115 eenheden e.d.), aan tijdelijke verhuurprojecten (Oudemanhuispoort - Amsterdam) en aan 

projecten voor onderhoud, verduurzaming (project Thorbeckehof – Oegstgeest) en beheer (project Leidse 

Schans).  

 

DUWO staat er – financieel en wat betreft de kwaliteit van haar woningassortiment - gezond voor. Dat is 

geen statische situatie. Er ligt een grondige onderhoudsopgave voor het bezit gebouwd in de jaren 60 en 

er is een blijvende behoefte aan nieuwbouw vanwege de krapte op de studentenmarkt. DUWO heeft 

daarom beleid ontwikkeld om de komende jaren zowel in nieuwbouw, verbouw als beheer actief te zijn, 

voor de Nederlandse én de internationale student, voor student én voor kenniswerker.  

Voor DUWO is studentenhuisvesting meer dan een betaalbare kamer, het gaat er om dat de student de 

gelukkigste tijd van z’n leven heeft, mede dankzij DUWO. Dat vraagt om adequate dienstverlening, 

ingebed in actuele digitale voorzieningen. Daar kan DUWO zeker nog in groeien, maar de Raad van 

Commissarissen heeft met tevredenheid vastgesteld dat de lancering van de website ROOM.nl daar reeds 

in belangrijke mate aan bijdraagt. De site digitaliseert het zoekgedrag van de student naar een kamer. Het 

is bovendien een site ontworpen door DUWO, maar open voor elke organisatie die studentenhuisvesting 

aanbiedt. Voor DUWO is duidelijk dat digitalisering van dienstverlening ook in het nieuwe jaar een 

belangrijk speerpunt zal blijven. 
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12.4. Verslag van de auditcommissie Financiën 

 

De auditcommissie Financiën kwam in 2018 regulier vier keer bijeen. De commissie heeft zich gebogen - 

in willekeurige volgorde - over: 

 Jaarverslag 2017 

 Auditplan 2018 en voortgang daarvan 

 Management Letter accountant  

 Financieel- en investeringsbeleid 

 Treasury Jaarplan 2018 

 Treasury Rapportages 2018 

 Risicorapportages 2018 

 Tertaalrapportages 2018 

 Veiligheidsrisicorapportage 

 Controleplan accountant 

 Integrale beoordeling 2017-2018 

Autoriteit Woningbouwcorporaties 

 Beoordeling 2018 WSW 

 Borgingsplafond en borgbaarheid 2018 

WSW 

 Werkplan en begroting 2019 

 Meerjarenprognose 2019 

 

Daarnaast kregen de hiernavolgende onderwerpen in 2018 bijzondere aandacht, te weten de: 

 Haalbaarheidsonderzoeken naar een mogelijke fusie tussen DUWO en SSH te Utrecht; 

 Verdere interne versterking en professionalisering van de disciplines financiën, interne control en 

risico management; 

 Implementatie van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); 

 Bestuurswisselingen en het daaraan gerelateerde besturingsmodel; 

 Verdere professionalisering van asset management; 

 Governance inspectie door het ILT; 

 De effectiviteit van de samenwerking en relatie met de externe accountant;  

 Integriteit en cultuur binnen DUWO.  

 
12.5. Verslag van de auditcommissie Projectontwikkeling 

De commissie Projectontwikkeling bereidt de besluitvorming in de RvC over vastgoedprojecten voor en 

functioneert als klankbord en adviseur voor het bestuur bij vastgoed-aangelegenheden. 

In 2018 ging de aandacht, behalve naar het reguliere werk (tertaalrapportages, projectevaluaties en 

decharges, lopend werk met problemen en kleinere besluiten over vastgoedtransacties), uit naar de 

onderstaande onderwerpen. 

 

Gezien de gespannen situatie in de vastgoedmarkt is het voor DUWO momenteel lastig voldoende 

locaties te vinden voor nieuwbouw, die nodig zijn door de aanhoudende spanningen op de woningmarkt, 

ook voor studenten. Voor 2019 en 2020 betekent dat een voor DUWO relatief lage toevoeging van nieuwe 

eenheden. Voor latere jaren is er weer meer perspectief aan het ontstaan. Dat vergt veel aandacht voor 

acquisitie en in een aantal gevallen verschuivende aankooprandvoorwaarden (locatie, prijsstelling). 

Belangrijke acquisities waren dit jaar aankoopbesluiten in Haarlem (de Koepelgevangenis) en 

Voorschoten (‘t Hofflants Huys), in Leiden (Schilperoortpark) en in Den Haag (complex Stamkartplein), dat 

al jaren door DUWO wordt geëxploiteerd. Helaas werd een grote bieding in Delft (de Staalweg) verloren. 

De start bouw van het complex Havenkwartier in Deventer kon worden gevierd, evenals het tijdelijk 

realiseren van studentenkamers aan de Oudemanhuispoort in hartje Amsterdam en de Meelfabriek, die in 

Leiden werd opgeleverd. 

Er is in deze periode meer aandacht voor het bestaande bezit. Behalve met het (her)formuleren van het 

assetmanagement, is ook daadwerkelijk begonnen met het voorbereiden van een aantal grote projecten, 

met name in Delft. In Oegstgeest heeft DUWO de Thorbeckehof van de verkooplijst gehaald, renovatie en 

upgrading wordt voorbereid. 

Met name in Amsterdam wordt gewerkt aan een de voorbereiding van een aantal grotere  locaties in de 

Sluisbuurt, bij Amsterdam Arena, en op Kronenburg, naast Uilenstede. DUWO ziet mogelijkheden voor 

enkele duizenden nieuwe eenheden, maar is daarbij afhankelijk van planologische belemmeringen, en 

gunningstrajecten. Inmiddels kan Amsterdam worden aangemerkt als een zeer concurrerende markt als 

het gaat om studentenwoningen. Dat vergt intern oplettendheid en eenstemmigheid als het gaat om 

biedingen en acceptabele  rendementen. 
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12.6. Verslag van de Selectie- en remuneratiecommissie  

Ook in 2018 heeft de RvC de gang van zaken in eigen kring geëvalueerd met externe begeleiding. Input 

bestond hier uit de ervaringen en meningen van de commissarissen zelf als ook die van de RvB. 

Concluderend zijn aandachts- en verbeterpunten geformuleerd, die in de loop van het jaar regelmatig aan 

de orde kwamen bij tussentijdse evaluaties van de gang van zaken. 

Met de voorzitter van de RvB, mw. H. de Vreese, was intensief contact. Op voordracht van de RvC is de 

voorzitter van de RvB na het doorlopen van de daartoe voorgeschreven procedure herbenoemd voor een 

periode van vier jaar. Overleg werd gevoerd over de ondersteuning van de voorzitter voor de periode dat 

de vacature van een tweede lid van de RvB nog niet was ingevuld. Twee leden uit het Managementteam 

hebben dit jaar tijdelijk een aantal bestuurlijke werkzaamheden op zich genomen, waarbij de 

eindverantwoordelijkheid bij de RvB bleef liggen.  

In de nazomer is de werving gestart van een tweede bestuurder. Bij de opstelling van het profiel voor deze 

functie is advies gevraagd van de OR, de huurdersorganisaties en het managementteam. De 

sollicitatieprocedure heeft na instemming van de OR en de Aw geleid tot benoeming van de heer B. 

Kuenen tot bestuurder van DUWO per 1 maart 2019.  

 
In het najaar is de werving gestart voor twee commissarissen vanwege het naderende vertrek van twee 

zittende leden van de RvC. Dat heeft geleid tot de voordracht van twee kandidaten, die afhankelijk van de 

uitslag van de fit- en propertest in de loop van 2019 zullen toetreden tot de RvC.  

 

De RvC heeft op voorstel van de commissie eind van het jaar een honoreringsregeling voor de Raad van 

Bestuur vastgesteld. Daarin zijn de voorschriften uit de WNT vertaald naar bepalingen voor de te sluiten 

arbeidsovereenkomsten voor leden van de RvB. Tevens zijn de vergoedingen voor de RvC met 

inachtneming van de beroepsregel van de VTW.  

 
Tabel 12.2 Inkomen leidinggevende topfunctionarissen DUWO in 2018 

Bedragen x € 1 A. Fraaij H.M. de Vreese 

Functie Bestuurder  Voorzitter Raad van Bestuur  

Duur dienstverband in 2018 1/1 – 24,9/1 1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband (in fte)  1,0 1,0 

   

Bezoldiging   

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 

€ 10.149 € 167.858 

Beloningen betaalbaar op termijn €   1.479 €    21.142 

Totaal bezoldiging   

Toepasselijk WNT-maximum € 189.000 € 189.000 
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1. Balans per 31 december 2018  
 

Toelichting Toelichting

 €  €  €  € 

Actief Passief

Vaste activa Eigen vermogen 6

Herw aarderingsreserve 6.1 787.464 657.743 

Vastgoedbeleggingen 1 Overige reserves 6.2 119.398 68.283 

DAEB-vastgoed in exploitatie 1.1 1.687.720 1.524.501 Resultaat boekjaar 6.3 207.606 180.836 

Niet DAEB vastgoed in exploitatie 1.2 42.574 41.637 1.114.468 906.862 

Vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen 

exploitatie
1.3 45.668 15.523 

1.775.962 1.581.661 Voorzieningen 7

Voorziening onrendabele investeringen 

M ateriele vaste activa 2 en herstructureringen 7.1    1.054 1.676 

Onroerende en roerende zaken ten dienste Voorziening latente belastingverplichtingen 7.2 323 23.939 

van eigen exploitatie 2.1 16.314 16.462 Overige voorzieningen 7.3 1.423 1.717 

2.800 27.332 

Financiële vaste activa 3

Latente belastingvordering(en) 3.1 0 0 Langlopende schulden 8

Overige vorderingen 3.2 0 158 Schulden/leningen kredietinstellingen 8.1 576.314 559.608 

0 158 Overige schulden 8.2 34.472 40.632 

Som der vaste activa 1.792.276 1.598.281 610.786 600.240 

Vlottende activa
Kortlopende schulden en overlopende 

passiva
9

Schulden aan Kredietinstellingen 9.1 29.520 30.073 

Vorderingen 4 Schulden aan leveranciers 9.2 7.616 7.466 

Huurdebiteuren 4.1 540 519 Belastingen en premies sociale verzekeringen 9.3 7.035 8.354 

Overige vorderingen 4.2 1.236 1.654 Schulden ter zake van  pensioenen  9.4 62 187 

Overlopende activa 4.3 5.497 6.325 Overige schulden en overlopende passiva 9.5 37.645 34.798 

7.273 8.498 81.878 80.878 

Liquide middelen 5 10.383 8.533 

Som der vlottende activa 17.656 17.031 

Totaal activa 1.809.932 1.615.312 Totaal passiva 1.809.932 1.615.312 

(voor resultaatbestemming, bedragen x € 1.000, -)

31-12-2018 31-12-2018 31-12-201731-12-2017
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2. Winst-en-verliesrekening over 2018 
 

(bedragen x € 1.000, -)

Functioneel model

€ €

Huuropbrengsten 11 97.789 96.622

Opbrengsten servicecontracten 11.1 34.338 34.258

Lasten servicecontracten 11.2 -34.338 -34.258

Overheidsbijdragen 11.3 2 2

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten 11.4 -8.972 -6.461

Lasten onderhoudsactiviteiten 11.5 -26.894 -23.958

Overige directe operationele lasten exploitatiebezit 11.6 -22.488 -16.501

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille 39.437 49.704

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 5.070 4.874

Toegerekende organisatiekosten -15 -14

Boekw aarde verkochte vastgoedportefeuille -3.808 -3.399

Netto gerealiseerd resultaat verkoop 

vastgoedportefeuille 12 1.247 1.460

Overige w aardeveranderingen vastgoedportefeuille 13.1 2.233 2.792

Niet-gerealiseerde w aardeveranderingen 

vastgoedportefeuille 13.2 155.000 189.969

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 13 157.233 192.761

Opbrengsten overige activiteiten 55.091 40.003

Kosten overige activiteiten -33.282 -28.425

Nettoresultaat overige activiteiten 14 21.809 11.578

Leefbaarheid 15 -172 -149

Bedrijfsresultaat 219.554 255.354

Financiële baten en lasten

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 256 210

Rentelasten en soortgelijke kosten -21.527 -22.252

Saldo financiële baten en lasten 16 -21.271 -22.042

Resultaat voor belastingen 198.283 233.312

Belastingen 17 9.323 -52.476

Resultaat na belastingen 207.606 180.836

Totaal resultaat 207.606 180.836

 2017
Toelichting

 2018
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3. Kasstroomoverzicht over 2018  
 

(Volgens directe methode) 2018 2017

€ €

Operationele activiteiten

Ontvangsten

Huren 11 98.793 96.656

Vergoedingen 11.1 39.345 34.258

Overheidsontvangsten 11.3 2 2

Overige bedrijfsontvangsten 14 50.759 47.402

Renteontvangsten 16 235 210

Saldo ingaande kasstromen 189.134 178.528

Uitgaven

Erfpacht -281 -328

Lonen en salarissen -8.340 -8.632

Sociale lasten -1.339 -1.227

Pensioenlasten -1.409 -1.261

Onderhoudsuitgaven 11.5 -23.165 -18.310

Overige bedrijfsuitgaven -82.345 -72.439

Rente-uitgaven 16 -19.327 -21.609

Sectorspecif ieke heff ing onafhankelijk van resultaat -1.345 -91

Verhuurderheff ing 11.4 -5.675 -5.554

Leefbaarheid externe uitgaven niet investering gebonden 15 -141 -162

Vennootschapsbelasting 17 -17.501 -4.661

Saldo uitgaande kasstromen -160.868 -134.274

Kasstroom uit operationele activiteiten 28.266 44.254

(Des)investeringsactiviteiten

Ingaande kasstroom

Verkoopontvangsten bestaande huur-, w oon- en niet- 

w oongelegenheden 12 5.070 4.875

Tussentelling ingaande vastgoedbeleggingen 5.070          4.875 

Uitgaande kasstroom

Nieuw bouw  huur-, w oon- en niet- w oongelegenheden 1.3 -32.995 -18.692

Woningverbetering, w oon- en niet- w oongelegenheden 1.3 -106 0

Aankoop, w oon- en niet w oongelegenheden -5.647 0

Sloopuitgaven, w oon- en niet w oongelegenheden 0 0

Aankoop grond 1.3 -6.910 -1.966

Investeringen overig 2.1 -1.815 -3.848

Externe kosten bij verkoop 12 -140 -126

Tussentelling uitgaande vastgoedbeleggingen -47.612 -24.632

Saldo in- en uitgaande kasstroom vastgoedbeleggingen
-42.542 -19.757

Toelichting
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2018 2017

€ €

Ontvangsten overig .. 0 44

Uitgaven overig .. 0 0

Saldo in- en uitgaande kasstroom financiele vaste activa
0 44

Kasstroom uit (des) investeringensactiviteiten -42.542 -19.713

Financieringsactiviteiten 

Ingaand

Nieuw e door WSW geborgde  leningen 8.1 61.000 0

Uitgaand

Aflossingen door WSW geborgde leningen 8.1 -44.034 -29.184

Aflossingen niet door WSW geborgde leningen 8.1 -840 -797

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 16.126 -29.981

Mutatie geldmiddelen 1.850 -5.440

Liquide middelen per 1 januari 5         8.533        13.973 

Liquide middelen per 31 december 5 10.383 8.533
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4. Toelichting op de jaarrekening 
 

4.1 Algemeen 

 
Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. Alle 
bedragen luiden in euro’s tenzij anders vermeld. 
 
4.2 Financiële continuïteit 

 
Met name ten gevolge van overheidsmaatregelen zijn de vaste lasten voor woningcorporaties de 
afgelopen jaren sterk toegenomen. De verhuurderheffing en de vennootschapsbelastinglasten leiden tot 
structurele lastenverhoging van miljoenen op jaarbasis. DUWO kan deze extra kosten nu en in de 
toekomst naar verwachting zelfstandig dragen. Enerzijds door een beperkte huurverhoging boven de 
inflatie, anderzijds door een structurele verlaging van de (bedrijfs)kosten. 
 
DUWO verwacht blijvend te kunnen voldoen aan de normen van het WSW en de Autoriteit 
woningcorporaties. De ICR, LTV op beleidswaarde en solvabiliteit op beleidswaarde zijn (ruim) boven de 
gestelde normen. De ontwikkeling van de dekkingsratio blijft het belangrijkste aandachtspunt. 
 
 
4.3 Schattingswijzigingen 

 
Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur diverse schattingen. Dit is inherent aan het 
toepassen van de geldende verslaggevingsstandaarden. In het bijzonder is dit van toepassing op de 
bepaling van de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie. De waardebepaling van het vastgoed is 
geen exacte wetenschap en tevens betreft dit de grootste schattingspost waar het bestuur een inschatting 
over moet maken voor de jaarrekening van Stichting DUWO. 
 
In 2018 wordt geen belastinglatentieverplichting opgenomen voor het verschil marktwaarde en fiscale 
waarde omdat er geen rekening wordt gehouden met een gemiddelde levensduur. Daaruit volgt een 
contante waarde van nihil. De verplichting die in 2017 is opgenomen (€24,7 miljoen) is in 2018 
teruggedraaid t.g.v. het resultaat. 
  
4.4 Oordelen en schattingen 

 
Voor de waardering in de jaarrekening wordt de marktwaarde in verhuurde staat gehanteerd. Om een 
inschatting van de marktwaarde te maken wordt gebruikt gemaakt van taxaties. De vraag is wat de 
nauwkeurigheid van deze taxaties is of binnen welke bandbreedte DUWO het waardeoordeel mag 
verwachten. Uit marktonderzoek waarbij de verkoopprijs van verkochte objecten wordt vergeleken met de 
meest recente taxatie (onderzoek IPD en RICS) blijkt een gemiddeld verschil van 9 procent tussen de 
getaxeerde waarde en de opbrengstwaarde.  
 
 
4.5 Activiteiten 

 
Stichting DUWO is een stichting met de status van “toegelaten instelling volkshuisvesting”. Zij heeft een 
landelijke toelating en is actief in de regio’s Haaglanden, Leiden en de Bollenstreek, Midden-Nederland en 
Stadsregio Amsterdam. Stichting DUWO is werkzaam binnen de juridische wetgeving vanuit de 
Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. De statutaire vestigingsplaats is Delft, 
de feitelijke vestigingsplaats is Professor Schermerhornstraat 4 te Delft. De activiteiten bestaan 
voornamelijk uit de exploitatie en ontwikkeling van woningen voor de sociale huursector, in het bijzonder in 
de studentensector. Het KvK-nummer van Stichting DUWO is 27220183. 
 

4.6 Verbonden partijen  

 
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, 

gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die 

overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire 

raad van bestuur, raad van commissarissen en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. 

DUWO heeft drie verbonden partijen: 

- Stichting Vastgoed Service te Delft (onderhoudsbedrijf). Bij Stichting Vastgoed Service is sprake van 

een 50% bestuurlijke vertegenwoordiging en een gezamenlijk bestuur met een andere partij (en 

daarmee feitelijk van een joint venture gezien de gezamenlijke zeggenschap). DUWO heeft als 

bestendige gedragslijn om joint venture belangen niet te consolideren. DUWO neemt 

onderhoudsdiensten af van Vastgoed Service. 
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- Stichting Kences te Utrecht (koepelorganisatie studentenhuisvesters). Bij Kences is er ook sprake van 

bestuurlijke vertegenwoordiging, maar er is geen sprake van overheersende zeggenschap. 

- Room. Per 18 december 2018 is Coöperatie Room i.o. ingeschreven bij Kamer van Koophandel. 

Deze verbonden partij betreft een samenwerking van DUWO met Idealis om via digitaal platform 

vraag en aanbod samen te brengen van sociale huisvestiging voor studenten. 

 

Joint ventures 

Joint ventures worden niet proportioneel geconsolideerd, maar gewaardeerd tegen 

nettovermogenswaarde.  

 
4.7 Toelichting op het kasstroomoverzicht 

 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. De liquiditeitspositie in het 

kasstroomoverzicht bestaat uit de liquide middelen onder aftrek van bankkredieten. In het 

kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en 

financieringsactiviteiten. 

De kasstromen uit hoofde van de financiering zijn gesplitst in kasstromen met betrekking tot 

mutaties in de hoofdsom (opgenomen onder financieringsactiviteiten) en betaalde interest 

(opgenomen onder operationele activiteiten). De investeringen in materiële vaste activa worden 

opgenomen onder aftrek van de onder overige schulden voorkomende verplichtingen. 

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn 

opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder 

de kasstroom uit financieringsactiviteiten.  

Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder het afsluiten van 

financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit 

hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als 

een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de 

interest als een uitgave uit operationele activiteiten  

 
 
4.8 Gescheiden verantwoording DAEB/ niet-DAEB 
 

DUWO heeft de gescheiden verantwoording DAEB/ niet-DAEB opgenomen in de toelichting. De niet- 
DAEB activiteiten van DUWO zien toe op: 
 

 Het verhuren van 1 complex met woningen die tot de niet-DAEB tak behoren met als doel de 
grootstedelijke middenklasse te voorzien in hun woonbehoefte; 

 Verhuur van bedrijfsmatig onroerend goed dat onlosmakelijk gekoppeld is aan DAEB 
eenheden; 

 Verhuur van parkeervoorzieningen en overige eenheden, zoals bergingen. 
 
 

 
Om tot een gescheiden balans, winst-en-verliesrekening en kasstroomoverzichten te komen worden 
een aantal uitgangspunten gehanteerd. Een aantal direct toe te rekenen posten worden in 
overeenstemming met het goedgekeurde scheidingsvoorstel volledig aan de DAEB- dan wel aan de niet-
DAEB activiteiten toegerekend. Voor andere niet direct toe te rekenen posten in de gescheiden balans, 
winst-en-verliesrekening en kasstroomoverzicht wordt uitgegaan van een aantal veronderstellingen. De 
belangrijkste veronderstellingen zijn onderstaand nader uiteengezet: 
 

Grondslag voor scheiding  Posten in gescheiden verantwoording 

Directe scheiding op VHE-niveau. De 
opbrengsten/ kosten en kasstromen van 
individuele transacties worden direct 
toegerekend aan de individuele VHE die staat 
geclassificeerd als DAEB dan wel niet-DAEB. 

Balans: 
- Vastgoedbeleggingen 
- Voorziening onrendabele investeringen 
- Overlopende passiva 
Winst-en-verliesrekening: 
- Huuropbrengsten 
- Opbrengsten servicecontracten 
- Verkoopopbrengsten en -lasten 
Kasstroomoverzicht: 
- Ontvangsten verhuur en servicecontracten 
- Desinvesteringskasstromen 
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Toerekening op complexniveau en gescheiden 
naar de DAEB en niet-DAEB activiteiten op 
basis van de relatieve verdeling van eenheden in 
het betreffende complex. 

Winst-en-verliesrekening: 
- Lasten servicecontracten 
- Lasten onderhoudsactiviteiten 
- Overige directe lasten exploitatie bezit 
- Leefbaarheid 

 

Kasstroomoverzicht: 
- Uitgaven servicecontracten 
- Uitgaven onderhoud 
- Investeringskasstromen in materiële vaste 
activa en vastgoedbeleggingen 

Gescheiden op basis van borging van de 
achterliggende financiering (bijvoorbeeld WSW 
borging). Geborgde leningen classificeren als 
DAEB, niet geborgde leningen als niet-DAEB. 

Balans: 
- Schulden/leningen kredietinstellingen 
- Schulden/leningen overheid 
- Overige schulden 
Winst-en-verliesrekening: 
- Rentebaten en rentelasten 
Kasstroomoverzicht: 
- Financieringskasstroom 

Gescheiden op basis van omvang activiteiten in 
de DAEB/ niet-DAEB tak van DUWO op 
basis van een algemene splitsingsfactor 
gebaseerd op de totaalverdeling van 
verhuureenheden in DAEB/ niet-DAEB 
De hierbij gehanteerde verdeling DAEB/ niet 
DAEB zijn de percentages uit het scheidingsvoorstel  

Balans: 
- Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 
Winst-en-verliesrekening: 
- Lasten verhuur en beheeractiviteiten 
- Opbrengsten en kosten overige activiteiten 
- Toegerekende organisatiekosten 
Kasstroomoverzicht: 
- Personeelsuitgaven 
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5. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 

5.1 Algemeen 

De jaarrekening van Stichting DUWO is opgesteld volgens de bepalingen van het Besluit toegelaten 
instellingen volkshuisvesting (BTIV). In dit besluit wordt voorgeschreven Titel 9 Boek 2 BW toe te passen, 
behoudens enkele uitzonderingen van specifieke aard. Tevens is deze jaarrekening opgesteld volgens de 
door de Raad voor de Jaarverslaggeving uitgegeven Richtlijn 645 toegelaten instellingen volkshuisvesting. 
Hierbij zijn voor de indeling van de functionele winst- en verliesrekening de uitgangspunten van de 
‘handleiding functionele indeling’ aangehouden. 
 
5.2 Vergelijking met voorgaand jaar 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte 

van het voorgaande jaar. Voor een aantal posten zijn schattingen gewijzigd, zie hiervoor paragraaf 4.3. 

 
5.3 Verwerken verplichtingen 

In de jaarrekening wordt naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens rekening gehouden met 
feitelijke verplichtingen, die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en extern 
gecommuniceerd”. Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de corporatie zijn gedaan richting 
huurders, gemeenten en overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige 
herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten. 
Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de corporatie rondom 
projectontwikkeling en herstructurering. Van een feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering van 
de definitief ontwerpfase en afgeleid het aanvragen van de bouwvergunning heeft plaatsgevonden. 
 
5.4 Salderen 

Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen 

uitsluitend indien en voor zover: 

 een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd 

vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen; en 

 het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te 

wikkelen. 

 
5.5 Vastgoedbeleggingen  

 
5.5.1 DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 
Classificatie en kwalificatie 
DAEB-vastgoed omvat woningen in exploitatie met een initiële huurprijs onder de huurtoeslaggrens, op 
basis het scheidingsvoorstel, het maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed. De 
huurtoeslaggrens is een algemeen huurprijsniveau dat jaarlijks per 1 juli door de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt vastgesteld. Ultimo 2018 bedraagt deze grens € 710,68  
(2017: € 710,68). Het niet-DAEB-vastgoed omvat woningen in exploitatie met een initiële huurprijs boven 
de huurtoeslaggrens en commercieel vastgoed. 
 
Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerendgoed dat is verhuurd aan maatschappelijke organisaties, 
waaronder zorg-, welzijns-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld op 
de bijlage zoals deze is opgenomen in de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december 
2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen. 

Complexindeling 

Het DAEB- en niet-DAEB-vastgoed is opgedeeld naar waarderingscomplexen. Een waarderingscomplex is 

een samenstel van verhuureenheden, dat in principe bestaat uit vergelijkbare verhuureenheden voor wat 

betreft type vastgoed, bouwperiode en locatie, en dat als één geheel aan een derde partij in verhuurde 

staat kan worden verkocht. Een waarderingscomplex kan daarom worden gedefinieerd als een 

aaneengesloten blok verhuureenheden van dezelfde bouwperiode. Alle verhuureenheden van de 

toegelaten instelling maken deel uit van een waarderingscomplex of zijn een afzonderlijk 

waarderingscomplex. Het kan voorkomen dat een waarderingscomplex bestaat uit sociaal en commercieel 

vastgoed. In dat geval wordt, nadat de waarde van het waarderingscomplex is bepaald, de waarde 

opgesplitst in een deel dat aan het sociaal vastgoed, respectievelijk aan het commerciële deel kan worden 

toegerekend. 

 
Grondslag waardering tegen actuele waarde gebaseerd op marktwaarde: 
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Het DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie wordt bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten. Na eerste verwerking wordt het vastgoed in 
exploitatie gewaardeerd op basis van actuele waarde. Op grond van artikel 31 van het Besluit toegelaten 
instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering plaats tegen de marktwaarde. Het Besluit actuele 
waarde is niet van toepassing. 
Op grond van artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering 
tegen marktwaarde plaats overeenkomstig de methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling 
toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’).  
 
Op basis van artikel 31 van het BTIV wordt bij de waardering onderscheid gemaakt naar de volgende 

categorieën: 

 woongelegenheden; 

 bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed (BOG en MOG); 

 parkeergelegenheden; 

 intramuraal zorgvastgoed. 

 
Voor een verdere toelichting op de toepassing van het waarderingshandboek wordt verwezen naar de 
toelichting op de balans. 
 
Bij de waardering van het vastgoed worden een doorexploiteer- en een uitpondscenario onderscheiden. 

De marktwaarde is de hoogste van beide waarderingen. Het handboek volgt de netto contante waarde 

methode, de DCF-methode. Via de DCF-methode worden de toekomstige inkomende en uitgaande 

kasstromen contant gemaakt naar het heden aan de hand van een disconteringsvoet, inclusief de 

eindwaarde die de geschatte opbrengstwaarde is van het vastgoed aan het einde van de DCF-periode. 

Hierbij wordt verondersteld dat de jaarbedragen medio het jaar ontvangen, respectievelijk betaald worden. 

De berekening van de netto contante marktwaarde wordt bij alle typen vastgoed uitgevoerd voor een 

exploitatieperiode van vijftien jaar.  

De bepaling van de toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen vindt bij woongelegenheden en 

parkeergelegenheden plaats aan de hand van twee scenario’s: enerzijds op basis van het 

doorexploiteerscenario en anderzijds op basis van het uitpondscenario. Bij Complexen met onzelfstandige 

woningen, BOG, MOG en intramuraal vastgoed is alleen het doorexploiteerscenario van toepassing. 

 

Na eerste verwerking wordt een waardevermindering of ‒ vermeerdering van de marktwaarde van 

onroerende zaken in exploitatie verantwoord in de winst-en-verliesrekening van de periode waarin de 

wijziging zich voordoet. De waardevermindering of ‒ vermeerdering wordt separaat tot uitdrukking 

gebracht en in het resultaat verantwoord als Niet-gerealiseerde waardeveranderingen.  

Uitgaven na eerste verwerking 

Uitgaven na eerste verwerking ten behoeve van het complex aangaande het DAEB en niet-DAEB 

vastgoed, die voldoen aan de algemene activeringscriteria worden geactiveerd tegen kostprijs en 

vervolgens getoetst aan het verschil in marktwaarde van het complex vóór en na deze uitgaven. Het 

marktwaardeverschil wordt in het actief verwerkt als een waardevermindering of -vermeerdering en in het 

resultaat verantwoord als “Niet-gerealiseerde waardeveranderingen”.  

Herwaarderingsreserve 

Jaarlijks wordt op balansdatum de marktwaarde van onroerende zaken in exploitatie opnieuw bepaald. 

Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de marktwaarde van het worden verantwoord in de 

winst-en-verliesrekening. Voor het positieve verschil tussen de marktwaarde van het waarderingscomplex 

en de initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs, zonder rekening te houden met enige afschrijving of 

waardevermindering, wordt een herwaarderingsreserve gevormd.  

 
Het expliciet opnemen van een herwaarderingsreserve in de balans als onderdeel van het eigen vermogen 

benadrukt voor de gebruiker van de jaarrekening dat een deel van het eigen vermogen op het 

waarderingsmoment nog niet gerealiseerd is.  

Financial lease 

Indien een leaseovereenkomst zowel grond als gebouwen bevat, dient de classificatie van deze 

bestanddelen afzonderlijk plaats te vinden, in overeenstemming met de algemene bepalingen voor  

grondslagenlevensduur. DUWO is geen juridisch eigenaar van de financial lease actief. 

Voor de complexen Dennenrodepad en Darlingstraat is DUWO een huurovereenkomst overeengekomen 

waarbij de contante waarden van de huurtermijnen groter is dan 90% van de reële waarde bij aanvang. 

Hierdoor kwalificeren deze overeenkomsten als financial lease en zijn in de jaarrekening als zodanig 

verwerkt. De initiële verwerking van deze complexen heeft plaatsgevonden tegen de reële waarde van het 
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leaseobject op het moment van het aangaan van de leaseovereenkomst, inclusief de initiële directe kosten 

die direct zijn toe te rekenen aan de onderhandeling over en de afsluiting van de leaseovereenkomst.  

Na de initiële verantwoording van het leaseobject en de met de lease samenhangende schuld vindt 

vermindering van het actief plaats door afschrijvingen en van het passief door aflossing (het 

aflossingsbestanddeel van de periodieke leasebetalingen). 

 
Roerende zaken 

Roerende zaken (met name stoffering van accommodate-eenheden, wasmachines, etc.) worden 

gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs), minus eventuele 

investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing 

cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. 

Afschrijvingen 
Op de onroerende zaken in exploitatie gewaardeerd op marktwaarde wordt niet afgeschreven. Financial 

lease en roerende zaken (stoffering) zijn niet op marktwaarde gewaardeerd en daarop wordt wel 

afgeschreven. 

Buitengebruikstelling als gevolg van sloop 
Indien op het waarderingscomplex of een deel daarvan, op de waardepeildatum 31 december 2018 een 

ook voor een derde, onherroepelijke verplichting tot sloop van toepassing is, wordt hier bij de waardering 

rekening mee gehouden. De sloopkosten worden in het jaar van uitgave ten laste van het resultaat 

gebracht.  

 
5.5.2 Bepaling beleidswaarde (ten behoeve van de toelichting) 

De beleidswaarde is van de marktwaarde afgeleid in overeenstemming met de uitgangspunten zoals 

deze door de Autoriteit Woningcorporaties (‘Aw’) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (‘WSW’) zijn 

voorgeschreven. 

 

Onder de beleidswaarde wordt verstaan de contante waarde van de aan een actief of samenstel van 

activa (kasstroom genererende eenheden) toe te rekenen toekomstige kasstromen uitgaande van het 

beleid van DUWO. De netto contantewaardeberekening van de marktwaarde wordt hiertoe aangepast op 

vier onderdelen die duiding geven aan de maatschappelijke opgave. Hiermee wordt inzicht gegeven in de 

verdiencapaciteit van het vastgoed in exploitatie uitgaande van het beleid van DUWO. Om tot de 

beleidswaarde te komen worden uitgaande van de marktwaarde in verhuurde staat de volgende vier 

afslagen gehanteerd: 

1. Voor het gehele bezit is uitgegaan van het scenario ‘doorexploiteren’ (in plaats van de 

hoogste van ‘doorexploiteren’ en ‘uitponden’). Er wordt bovendien in het geheel geen 

rekening gehouden met verkopen; 

2. De huurprijs wordt bij mutatie of harmonisatie maximaal verhoogd tot de bestuurlijk 

vastgestelde streefhuur in plaats van de markthuur; 

3. De componenten instandhoudingsonderhoud en mutatieonderhoud zijn vervangen door 

een nominale eigen onderhoudsnorm (gecorrigeerd voor inflatie); 

4. De beheerskosten uit de DCF-berekening zijn vervangen door een eigen beheernorm die 

aansluit met de jaarlijkse werkelijke uitgaven voor beheer en leefbaarheid in de 15-jaars 

DCF periode.  

 

Voor de beleidswaarde zijn overeenkomstig RJ 645 in de jaarrekening 2018 geen vergelijkende 

cijfers opgenomen. 

 
5.5.3 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 

Dit betreft lopende investeringen in nieuwe complexen (nieuwbouw) en bestaande complexen 

(woningverbetering, herstructurering, zie hiervoor tevens de grondslag onder uitgaven na eerste 

verwerking hiervoor). De waardering bij eerste verwerking is tegen de kostprijs. De kostprijs omvat de 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs), rekening houdend met eigen ontwikkelingskosten en overige hieraan 

direct toerekenbare kosten. 

De waardering na eerste verwerking van het vastgoed in ontwikkeling is tegen de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. De marktwaarde wordt bepaald met behulp van 

geprognosticeerde kasstromen op basis van aannames zoals hiervoor toegelicht onder vastgoed in 

exploitatie onder Waardering na eerste verwerking. 
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Indien gerede twijfel bestaat of de reeds bestede kosten terugverdiend kunnen worden, wordt het 

vastgoed tegen de lagere marktwaarde van het project in het bestaande ontwikkelingsstadium 

gewaardeerd en wordt het nadelig verschil in het resultaat verantwoord onder de post Overige 

waardeveranderingen. 

In het geval per balansdatum sprake is van feitelijke dan wel juridische investeringsverplichtingen inzake 

sociaal en commercieel vastgoed in ontwikkeling, waarbij de geschatte kostprijs van het vastgoed hoger is 

dan de marktwaarde, wordt het verschil eerst in mindering gebracht op de reeds bestede kosten en wordt 

voor het resterend bedrag een voorziening gevormd voor onrendabele investeringen en 

herstructureringen. De afwaardering van de bestede kosten tot nihil wordt in het resultaat verantwoord 

onder de post “Overige waardeveranderingen”. 

 
Grondposities 

Ingenomen grondposities (al dan niet met opstallen) worden aangeschaft met het oog op (her)ontwikkeling 

van huur- en koopprojecten. 

De grondposities worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de kostprijs en bijkomende kosten. Na 

eerste verwerking worden de grondposities gewaardeerd tegen de kostprijs of lagere marktwaarde, welke 

de huidige marktverhoudingen omtrent de verwachte woningbouwwaarde van de grond weerspiegelt. De 

veranderingen in de marktwaarde worden in het resultaat verantwoord onder de post Overige 

waardeveranderingen. 

 
Investeringssubsidies 
Subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden in mindering gebracht op het 

geïnvesteerde bedrag. 

 
5.6. Materiële vaste activa  

 
5.6.1 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 

Algemene uitgangspunten 
Tenzij bij de afzonderlijke waarderingsgrondslagen van de balansposten iets anders wordt vermeld gelden 

voor alle materiële vaste activa de volgende algemene uitgangspunten. 

De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd tegen verkrijgings- 

of vervaardigingsprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 

 
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op 

basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van 

ingebruikneming. 

 

Verwerking groot onderhoud 

In de kostprijs worden de kosten van groot onderhoud opgenomen, zodra deze kosten zich voordoen en 

aan de activeringscriteria is voldaan. De geactiveerde kosten worden als afzonderlijke component 

behandeld. Voor zover sprake is van vervanging van onderdelen van het actief wordt de nog aanwezige 

boekwaarde van deze onderdelen gedesinvesteerd. Indien de boekwaarde van deze te desinvesteren 

onderdelen niet afzonderlijk uit de activa registratie zijn te herleiden wordt deze benaderd op basis van de 

huidige uitgaven, teruggerekend naar de datum van oorspronkelijke investering, en indien van toepassing 

rekening houdend met de naar benadering tot het moment van vervanging hierover gepleegde 

afschrijvingen. 

 

5.7. Financiële vaste activa  

 

5.7.1 Latente belastingvorderingen 

Voor de waardering en verwerking van latente belastingvorderingen wordt verwezen naar de afzonderlijke 

paragraaf 5.12 Belastingen. 

 
5.7.2 Overige vorderingen 

De overige financiële vaste activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 

vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, die gelijk is aan de nominale waarde, onder 

aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.  

 
5.7.3 Bijzondere waardevermindering van financiële activa 

Ook voor financiële vaste activa, waaronder financiële instrumenten beoordeelt DUWO op iedere 

balansdatum of er objectieve aanwijzingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen van een financieel 

actief of een groep van financiële activa. Bij aanwezigheid van objectieve aanwijzingen voor bijzondere 
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waardeverminderingen bepaalt DUWO de omvang van het verlies uit hoofde van de bijzondere 

waardeverminderingen, en verwerkt dit direct in de winst-en-verliesrekening.  

 
Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde kostprijs wordt de omvang van de 

bijzondere waardevermindering bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de best 

mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de effectieve rentevoet van 

het financiële actief zoals die is bepaald bij de eerste verwerking van het instrument.  

 

Een eventueel bijzonder waardeverminderingsverlies wordt teruggenomen indien de afname van de 

waardevermindering verband houdt met een objectieve gebeurtenis na afboeking. De terugname wordt 

beperkt tot maximaal het bedrag dat nodig is om het actief te waarderen op de geamortiseerde kostprijs op 

het moment van de terugname, als geen sprake geweest zou zijn van een bijzondere 

waardevermindering. Het teruggenomen verlies wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt. 

 
5.8 Vorderingen 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke 
verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald 
op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 
 
5.9 Liquide middelen 

De liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder de 

kortlopende schulden. 

 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije 

beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. 

 
5.10. Eigen vermogen 

 
5.10.1 Classificatie eigen vermogen en vreemd vermogen 

In de jaarrekening wordt een financieel instrument geclassificeerd overeenkomstig de juridische realiteit. 

Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot een (deel van een) financieel instrument worden in 

de jaarrekening opgenomen afhankelijk van de classificatie van het financieel instrument als financiële 

verplichting respectievelijk als eigen-vermogensinstrument. 

 
5.10.2 Herwaarderingsreserve 

In de herwaarderingsreserve worden de ongerealiseerde waardevermeerderingen van de 

onroerende zaken in exploitatie opgenomen. Er is sprake van een ongerealiseerde 

waardevermeerdering indien de marktwaarde van een waarderingscomplex op balansdatum hoger 

is dan de boekwaarde op basis van de verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs. Indien op een 

waarderingscomplex in het verleden een waardevermindering is verantwoord, dan wordt pas een 

herwaarderingsreserve gevorm voor het betreffende complex voor zover de marktwaarde hoger is dan de 

boekwaarde op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 

Het gerealiseerde deel van de herwaarderingsreserve van op marktwaarde gewaardeerde 

onroerende zaken in exploitatie worden rechtstreeks ten gunste van de overige reserves 

verantwoord. Aangezien de waardevermeerdering van de onroerende zaken in exploitatie reeds ten 

gunste van de winst-en-verliesrekening is gebracht (en in verband hiermee een 

herwaarderingsreserve is gevormd) is verwerking van de daaropvolgende realisatie niet ten gunste 

van de winst-en-verliesrekening gebracht. Tevens wordt rekening gehouden met het effect van de 

herwaardering op de belastinglatenties. 

 
5.11 Voorzieningen 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen en verliezen die op 

balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 

waarvan de hoogte redelijkerwijs kan worden geschat. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 

beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te 

wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar 

verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. 

 
5.11.1 Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw en herstructureringen 

Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen nieuwbouw worden als bijzondere 

waardeverandering in mindering gebracht op de boekwaarde van het project waartoe de investeringen 

gaan behoren. Indien en voor zover de verwachte verliezen de boekwaarde van de betreffende project 
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overtreffen, wordt voor dit meerdere een voorziening gevormd. Onder verwachte verliezen wordt in dit 

verband verstaan de netto contante waarde van alle investeringsuitgaven minus aan deze investering toe 

te rekenen ontvangsten. 

 
5.11.2 Latente belastingvorderingen en –verplichtingen 

Voor de waardering en verwerking van de voorziening latente belastingen wordt verwezen naar de 

afzonderlijke paragraaf 5.12 Belastingen. 

 

5.11.3 Voorziening pensioenen 

DUWO heeft voor bijna al haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in 

aanmerking komende werknemers bouwen jaarlijks een pensioenrecht op over het loon van dat 

jaar (middelloonregeling). 

 
De verplichtingen die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel zijn ondergebracht bij de 

Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). DUWO betaalt hiervoor premies 

waarvan de werkgever iets meer en de werknemer iets minder dan de helft betaalt. 

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het 

pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) 

dit toelaat. Naar de stand van 31 december 2018 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 115,9 % (31 

december 2017: 113%). Op 31-12-2018 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 

125,6% te hebben. Het fonds heeft dus een reservetekort. Het pensioenfonds verwacht binnen 10 jaar uit 

het reservertekort te kunnen komen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra 

stortingen te verrichten. DUWO heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval 

van een tekort bij SPW, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. 

 
Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van 

toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basispremies aan pensioenfondsen 

en verzekeringsmaatschappijen betaald door DUWO. De premies worden verantwoord als 

personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als 

overlopende activa indien dit tot een terug storting leidt of tot een vermindering van toekomstige 

betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. 

 

5.11.4 Overige voorzieningen 

 
Voorziening PLOB 

Het persoonlijk loopbaan ontwikkelingsbudget is een voorziening voor uitgaven aan opleidingen voor de 
loopbaanontwikkeling van personeelsleden. De voorziening is gebaseerd op het aantal fulltime 
equivalenten. 
 
Voorziening binnen schilderwerk  

Het fonds binnen schilderwerk berust op een ten behoeve van de bewoners van voorheen SLS Wonen 

overgenomen activiteit. Gezien de over meerdere jaren gespreide uitgaven, betalen bewoners maandelijks 

een vast bedrag. Op beide fondsen worden de werkelijke uitgaven in mindering gebracht. Tevens worden 

deze fondsen gedoteerd t.l.v. de verlies- en winstrekening voor dekking van inflatie. DUWO treedt hierbij 

op als fondsbeheerder. 

 
5.12 Belastingen 

Acute belastingen 

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat uitgaande van het geldende 
belastingtarief, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten, de vaststellingsovereenkomst (VSO) en 
geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten. 
De belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien is voldaan aan de algemene 
voorwaarden voor saldering. 

Latente belastingen 

Voor alle belastbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale balanswaardering, wordt een 

latente belastingverplichting opgenomen. Voor alle verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de 

commerciële en fiscale balanswaardering en voor beschikbare voorwaartse verliescompensatie wordt een 

latente belastingvordering opgenomen voor zover er latente verplichtingen tegenover staan, of het 

waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn voor verrekening. De latente belastingvorderingen 

en -verplichtingen worden opgenomen onder de financiële vaste activa respectievelijk voorzieningen. 
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De waardering van latente belastingverplichtingen en -vorderingen wordt gebaseerd op de fiscale 
gevolgen van de door DUWO, per balansdatum, voorgenomen wijze van realisatie of afwikkeling van 
activa, voorzieningen, schulden of overlopende passiva. Latente vorderingen worden opgenomen voor 
zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare winsten zullen zijn die voor realisatie van het 
tijdelijk verschil dan wel compensabele verliezen kunnen worden aangewend. Hierbij wordt uitgegaan van 
het geldende belastingtarief. De latente belastingverplichtingen en -vorderingen worden gewaardeerd 
tegen contante waarde. De disconteringsvoet wordt bepaald op basis van de gemiddelde rente van de 
leningportefeuille op balansdatum minus aftrek belastingpercentage. 
 
De latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien DUWO een in rechte 
afdwingbaar recht heeft om actuele belastingvorderingen te salderen met actuele belastingverplichtingen 
en de uitgestelde belastingverplichtingen verband houdend met winstbelastingen door dezelfde 
belastingautoriteit worden geheven. 
 
5.13. Langlopende schulden 

Bij de eerste opname van langlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde. In geval 

dat de vervolgwaardering niet tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-

en-verliesrekening plaatsvindt, wordt bij de eerste waardering de reële waarde verminderd met de direct 

daaraan toe te rekenen transactiekosten. 

 
De langlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs volgens de effectieve-rentemethode. Winst of verlies worden in de winst-en-verliesrekening 

opgenomen zodra de verplichtingen niet langer op de balans worden opgenomen, alsmede via het 

amortisatieproces. 

 
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de 

effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de winst- en verliesrekening als 

interestlast verwerkt. 

 
De aflossingsverplichting voor het komend jaar van de langlopende schulden is opgenomen onder de 

kortlopende schulden. 

 
5.14. Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen 

bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de 

nominale waarde. 

 
5.15 Financiële instrumenten 

 
5.15.1 Algemeen 

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten zoals vorderingen, effecten 

en schulden, als afgeleide instrumenten verstaan. 

Alle aan- en verkopen volgens standaard markconventies van financiële activa worden opgenomen per 

transactiedatum, dat wil zeggen de datum waarop DUWO de bindende overeenkomst aangaat. 

Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per 

balanspost. Door de waardering en verwerking van afgeleide instrumenten wordt verwezen naar de 

afzonderlijke paragraaf Derivaten en hedge accounting. 

 
5.15.2 Geamortiseerde kostprijs 

De geamortiseerde kostprijs is het bedrag waarvoor een financieel actief of financiële verplichting bij de 
eerste verwerking in de balans wordt opgenomen, verminderd met aflossingen op de hoofdsom, 
vermeerderd of verminderd met de via de effectieve-rentemethode bepaalde cumulatieve amortisatie van 
het verschil tussen dat eerste bedrag en het aflossingsbedrag en verminderd met eventuele afboekingen 
(direct, dan wel door het vormen van een voorziening) wegens bijzondere waardeverminderingen of 
oninbaarheid. 
 
5.15.3 Reële waarde van financiële instrumenten 

De reële waarde van de financiële instrumenten die op actieve markten worden verhandeld per de 
balansdatum, wordt bepaald op basis van genoteerde beurskoersen, zonder aftrek van transactiekosten.  
Voor financiële instrumenten die niet op een actieve markt worden verhandeld, wordt de reële waarde 
bepaald met passende waarderingsmethoden. Dergelijke methoden zijn onder meer: 

 het gebruikmaken van recente markttransacties tussen onafhankelijke partijen; 

 het gebruikmaken van de actuele reële waarde van een ander instrument dat nagenoeg hetzelfde 

is; 
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 analyse op basis van contant gemaakte kasstromen of andere waarderingsmodellen.  

Een overzicht van de reële waarden van de financiële instrumenten wordt verschaft in de toelichting op de 
financiële instrumenten.  
 
5.15.4 Derivaten en hedge accounting 

DUWO maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten zoals renteswaps ter afdekking van de 

gelopen risico’s betreffende de renteschommelingen. 

DUWO scheidt een in een contract besloten derivaat (embedded derivative) af van het basiscontract, 

indien aan onderstaande voorwaarden is voldaan: 

 Er bestaat geen nauw verband tussen de economische kenmerken en risico’s van het in het 

contract besloten derivaat en de economische kenmerken en risico’s van het basiscontract; 

 Een afzonderlijk instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat 

zou voldoen aan de definitie van een derivaat; en 

 Het samengestelde instrument wordt niet tegen reële waarde gewaardeerd met verwerking van 

de reëel waardeveranderingen in het resultaat. 

Het afgescheiden derivaat wordt gewaardeerd in overeenstemming met onderstaande grondslagen. Op 
het moment van de eerste verantwoording rubriceert DUWO de derivaten onder de reikwijdte van RJ 290 
op portefeuillebasis in de onderstaande subcategorieën: 

Derivaten met toepassing van kostprijshedge-accounting 

DUWO past hedge accounting toe op basis van generieke documentatie. DUWO documenteert het 
volgende: 

 De algemene hedgestrategie, hoe de hedgerelaties passen in de doelstellingen van risicobeheer 

en de verwachting aangaande de effectiviteit van deze hedgerelaties; 

 De in het soort hedgerelatie betrokken hedge-instrumenten en afgedekte posities. 

De afdekkingen die aan deze strikte voorwaarden voor hedge accounting voldoen, worden als volgt 
verantwoord. 
 
De waardering van het derivaat is afhankelijk van de afgedekte post en is als volgt: 

 Indien de afgedekte post tegen kostprijs in de balans wordt verwerkt, dan wordt ook het derivaat 

tegen kostprijs gewaardeerd; 

 Zolang de afgedekte post in de kostprijshedge nog niet in de balans is verwerkt, wordt ook het 

hedge-instrument niet geherwaardeerd. 

  

De resultaatbepaling is als volgt: 

 Op elke balansdatum wordt bepaald of sprake is of is geweest van ineffectiviteit; 

 Indien de kritische kenmerken van het hedge-instrument en van de afgedekte positie niet aan 

elkaar gelijk zijn of zijn geweest, is dit een indicatie dat de kostprijshedge een ineffectief deel 

bevat. 

 Het eventuele ineffectieve deel wordt bepaald door middel van de dollar offset methode. 

 Indien en voor zover de ineffectiviteit per balansdatum op cumulatieve basis in een verlies 

resulteert, wordt de ineffectiviteit verwerkt in de winst-en-verliesrekening. 

 Indien de afgedekte positie van een verwachte toekomstige transactie leidt tot een financieel 

actief of een financiële verplichting, dan worden de daarmee verbonden nog niet in het resultaat 

verwerkte winsten of verliezen in dezelfde periode(n) in de winst-en-verliesrekening verantwoord 

als waarin het verkregen actief of de aangegane verplichting van invloed is op het resultaat. 

Indien wordt verwacht dat een (deel van een) verlies dat nog niet in de winst-en-verliesrekening is 

verwerkt, in de toekomst niet met een tegengestelde winst uit de afgedekte positie wordt 

gecompenseerd, dan wordt dit verlies direct in de winst-en-verliesrekening opgenomen. 

 
Kostprijshedge-accounting wordt beëindigd indien: 

 Het hedge-instrument afloopt, wordt verkocht, beëindigd of uitgeoefend. Het cumulatieve 
gerealiseerde resultaat op het hedge-instrument dat nog niet in de winst-en-verliesrekening was 
verwerkt toen er sprake was van een effectieve hedge, wordt afzonderlijk in de overlopende 
posten in de balans verwerkt tot de afgedekte transactie plaatsvindt; 

 De hedgerelatie niet meer voldoet aan de criteria voor hedge accounting. Indien de afgedekte 
positie een in de toekomst verwachte transactie betreft, vindt de verwerking van de 
hedgeresultaten als volgt plaats: 

 indien de verwachte transactie naar verwachting nog plaatsvindt, wordt hedge 
accounting vanaf dat moment stopgezet. Het hiermee samenhangende 
cumulatieve resultaat op het hedge-instrument dat in de periode waarin de 
hedge effectief was buiten de winst-en-verliesrekening of off-balance was 
gehouden, blijft (afhankelijk van de situatie) off-balance of op de balans; 
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 indien de verwachte transactie naar verwachting niet meer plaatsvindt wordt het 
hiermee samenhangende cumulatieve resultaat op het hedge-instrument dat in 
de periode waarin de hedge effectief was buiten de winst-en-verliesrekening of 
off-balance was gehouden, naar de winst-en-verliesrekening overgebracht. 

 
5.16 Niet langer in de balans opnemen van financiële activa en verplichtingen 

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

De beoordeling of een overeenkomst een lease bevat, vindt plaats op grond van de economische realiteit 
op het tijdstip van het aangaan van het contract. Het contract wordt aangemerkt als een 
leaseovereenkomst als de nakoming van de overeenkomst afhankelijk is van het gebruik van een specifiek 
actief of de overeenkomst het recht van het gebruik van een specifiek actief omvat. 

DUWO als lessee 

In geval van financiële leasing (waarbij de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom van het lease-
object geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen) worden het lease-object en de 
daarmee samenhangende schuld bij het aangaan van de overeenkomst in de balans verwerkt tegen de 
reële waarde van het lease-object op het moment van het aangaan van de leaseovereenkomst of, indien 
dit lager is, tegen de contante waarde van de minimale leasebetalingen. De initiële directe kosten van de 
lessee worden opgenomen in de eerste verwerking van het actief. De leasebetalingen worden gesplitst in 
rentelasten en aflossing van de uitstaande verplichting, waarmee een constante rentevoet wordt bereikt 
over de resterende netto-verplichting. 
 
Het geactiveerde lease-object wordt afgeschreven over de kortste termijn van de leaseperiode of de 
gebruiksduur van het object, in geval er geen redelijke zekerheid is dat de lessee aan het einde van de 
leaseperiode eigenaar wordt. 
 
In geval van operationele leasing worden de leasebetalingen lineair over de leaseperiode ten laste van de 
winst-en-verliesrekening gebracht. 
 
DUWO als lessor 

Bij operationele lease worden de leasebaten op tijdsevenredige basis over de leaseperiode ten gunste van 

de winst-en-verliesrekening gebracht. Initiële directe kosten worden toegerekend over de leaseperiode 

tegenover de leasebaten. 
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6. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
 

6.1 Algemeen 

Baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben voor zover deze gerealiseerd zijn. 
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen voor waardering en 
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke 
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij 
voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de 
voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen. 
 
Bijzondere baten of lasten die behoren tot de gewone bedrijfsuitoefening, worden op grond van aard, 
omvang of het incidentele karakter afzonderlijk toegelicht teneinde een goed inzicht te geven in het 
resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van de corporatie en met de ontwikkeling daarin. Bijzondere 
posten worden met het oog op de analyse en de vergelijkbaarheid van de resultaten zoveel mogelijk naar 
aard en omvang afzonderlijk toegelicht. 
 
De winst- en verliesrekening wordt gepresenteerd op basis van de functionele indeling. Omdat DUWO 
naast verhuuractiviteiten, tevens activiteiten verricht op het gebied van ontwikkeling van vastgoed en 
verkoop van delen van de vastgoedportefeuille, geeft de functionele indeling de gebruiker van de 
jaarrekening een beter inzicht dan de categoriale indeling. 
 
In de functionele winst- en verliesrekening zijn alle opbrengsten direct toe te rekenen aan de activiteiten 
van DUWO. Bij de kosten is er een onderscheid tussen de direct toerekenbare kosten en de indirecte 
kosten. De direct toerekenbare kosten worden bij het betreffende onderdeel verantwoord. De toerekening 
van de indirecte kosten aan de onderscheiden onderdelen van de functionele winst- en verliesrekening 
gebeurt op basis van verdeelsleutels. De kostenverdeling vindt hoofdzakelijk plaats op basis van fte’s en 
vhe’s in eigendom en in beheer. 
 
6.2. Huuropbrengsten 

Hier worden de huuropbrengsten opgenomen die uit de exploitatie van het vastgoed worden gegenereerd. 
Dit zijn zowel de huuropbrengsten uit de exploitatie van het DAEB-vastgoed als het niet-DAEB-vastgoed in 
eigendom.  
 
De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. De opbrengsten uit 
hoofde van huur worden aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van opeisbaarheid daar bij 
tussentijdse beëindiging van het huurcontract geen terugbetalingsverplichting geldt. 
 
Het gemiddelde aan huurstijgingen bij mag in 2018 niet hoger zijn dan 2,4%. Het optrekken van de huur 

na een verhuizing telt daarin mee. Op huishoudniveau mogen in het zogeheten gereguleerde segment de 

huren met maximaal 3,9% stijgen. De huren worden jaarlijks binnen de wettelijke kaders gewijzigd in 

overeenstemming met het huurbeleid van DUWO.  

 
6.3 Opbrengsten en lasten servicecontracten 

Opbrengsten servicecontracten betreffen overeengekomen bijdragen van huurders en worden aangemerkt 
als zijnde gerealiseerd in het jaar van levering van de goederen en verlening van de diensten.  
De bijdragen zijn voor de dekking van de te maken en gemaakte servicekosten. Verrekening op basis van 
daadwerkelijke bestedingen vindt jaarlijks plaats. Gemaakte servicekosten worden verantwoord onder de 
lasten servicecontracten in het verslagjaar waarop de servicekosten betrekking hebben. 
 
6.4 Overheidsbijdragen 

Overheidsbijdragen betreffen de vrijval uit de egalisatierekening rijksbijdragen en overige 
overheidsbijdragen. De overheidsbijdragen hebben betrekking op specifieke regelingen en worden 
aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van opeisbaarheid.  
 
6.5 Lasten verhuur en beheeractiviteiten 

Hier worden de directe en indirecte kosten verantwoord die rechtstreeks zijn te relateren aan de verhuur- 
en beheeractiviteiten van vastgoed in eigendom. Hierbij kan worden gedacht aan: 

 lonen en salarissen voor personeel dat primair bezig is met de exploitatie van het vastgoed; 

 kosten klanten contact center; 

 verhuurdersheffing. 
 

6.6 Lasten onderhoudsactiviteiten 

Aan deze post worden de lasten toegerekend die betrekking hebben op de onderhoudslasten. Dit 

betreffen naast onderhoudslasten ook personeelslasten en overige bedrijfslasten. De systematiek van 

toerekening is toegelicht onder “11.4 Lasten verhuur- en beheeractiviteiten” bij het onderdeel “toerekening 
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baten en lasten, onderdeel De toegerekende verhuur en beheeractiviteiten, onderhoudsactiviteiten, 

overige directe lasten exploitatie bezit, lasten behorende tot nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille en 

lasten behorende tot nettoresultaat overige activiteiten“ 

Onder onderhoudslasten worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud 
verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar 
hebben plaatsgevonden.  
Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum 
worden verwerkt onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen. 
 
6.7 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 

Aan deze posten worden de directe lasten met betrekking tot de exploitatie van het bezit toegerekend die 
geen betrekking hebben op de verhuur en beheeractiviteiten of onderhoudsactiviteiten. Gedacht kan 
worden aan: 

 onroerendezaakbelasting; 

 verzekeringskosten. 
 

6.8 Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 

De post Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille betreft het saldo van de behaalde 

verkoopopbrengst minus de toerekenbare verkoop- en organisatiekosten en de geactiveerde waarde met 

betrekking tot het vastgoed.  

 
Opbrengst uit verkoop van vastgoed wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt als alle belangrijke 

rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s met betrekking tot de activa zijn 

overgedragen aan de koper, het bedrag van de opbrengst op betrouwbare wijze kan worden bepaald en 

ontvangst van de opbrengst waarschijnlijk is. Op basis van deze criteria wordt onder deze post de 

verkoopopbrengst van vastgoed in exploitatie onder aftrek van verkoopkosten en de boekwaarde 

verantwoord. De boekwaarde is op basis van de marktwaarde. Daarnaast wordt onder deze post 

verantwoord de opbrengstwaarde van verkocht vastgoed bestemd voor de verkoop (koopwoningen voor 

derden) onder aftrek van de gemaakte direct toerekenbare verkoopkosten en de vervaardigingsprijs en 

daaraan toegerekende directe kosten, dan wel de lagere opbrengstwaarde.  

 
Gerealiseerde verkoopresultaten worden verantwoord op het moment van levering (passeren 

transportakte). 

 
6.9. Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

Hieronder zijn begrepen de overige waardeveranderingen en de waardeveranderingen met betrekking tot 
de vastgoedportefeuille bestaande uit vastgoed in exploitatie, vastgoed in ontwikkeling en vastgoed 
bestemd voor verkoop. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten of 
mogelijke verliezen, die ontstaan door een wijziging in de waarde van het vastgoed bestemd voor verkoop 
in het verslagjaar. 
 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
De niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille hebben betrekking op waarde 
mutaties van op actuele waarde geactiveerde activa. 
 
6.10. Opbrengsten en kosten overige activiteiten 

Conform de handleiding voor het toepassen van de functionele indeling van de winst- en verliesrekening  

handleiding geeft in dit kader aan dat ‘beheer voor derden’, waarbij dit bezit niet in de balans is 

opgenomen, ook onder de ‘overige activiteiten’ dient te worden opgenomen. Hieronder worden onder 

andere de huuropbrengsten en lasten (inclusief de afdrachtverplichting aan de juridische eigenaar) van de 

beheeractiviteiten, de inschrijfgelden van woningzoekenden, de opbrengsten van overige dienstverlening 

en incidentele opbrengsten verantwoord.  

 
De grondslagen voor de bepaling van de huuropbrengsten en lasten zijn conform de hierboven toegelichte 
grondslagen onder 6.2 t/m 6.7. 
 
6.11 Leefbaarheid 

Leefbaarheid omvat gemaakte kosten voor fysieke ingrepen die de leefbaarheid in buurten en wijken 

bevorderen. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar 

hebben plaatsgevonden. 

 
6.12 Rente baten en lasten 

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet 
van die betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met 
de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 
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6.13 Belastingen 

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-

verliesrekening, rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande 

boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde 

winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Een en ander is vastgelegd in een 

vaststellingsovereenkomst (VSO). In deze VSO zijn specifieke bepalingen opgenomen met betrekking tot 

de waardering van posten op de fiscale openingsbalans en de wijze van resultaatneming. 

 
Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en 
latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief. De 
belastinglatenties worden gewaardeerd tegen contante waarde.  
 
6.14 Afschrijvingen (im)materiële vaste activa ten dienste van exploitatie 

De afschrijvingen (im)materiële vaste activa ten dienste van exploitatie worden gebaseerd op de 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van 

de geschatte economische levensduur. Afschrijving van het actief vindt plaats tot de restwaarde is bereikt.  

De afschrijvingen worden aan de verschillende activiteiten toegerekend.  

 
6.15 Lonen, salarissen en sociale lasten 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-

verliesrekening voor zover zij verschuldigd zijn aan werknemers. Van toerekenbaarheid is sprake als de 

daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden door de werknemers. De 

lonen, salarissen en sociale lasten worden aan de verschillende activiteiten toegerekend.  

 
6.16 Pensioenlasten 

Voor de grondslagen wordt verwezen naar de paragraaf voorziening pensioenen. De pensioenlasten 

worden aan de verschillende activiteiten toegerekend.   
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7. Toelichting op de balans per 31 december  
(bedragen x € 1.000, -) 
 
1. Vastgoedbeleggingen 

 

31-12-2018 31-12-2017

€ €

1.1 DAEB vastgoed in exploitatie 1.687.720 1.524.501

1.2 Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 42.574 41.637

1.3 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 45.668 15.523

Totaal   1.775.962 1.581.661  
 
1.1  en 1.2 Vastgoedbeleggingen DAEB en Niet-DAEB 

 

Een overzicht van de vastgoedbeleggingen DAEB is hierna opgenomen: 

 

 

Vastgoedbeleggingen     DAEB   Niet-DAEB     

        vastgoed in   vastgoed in     

        exploitatie   exploitatie   Totaal 

                  

1 januari 2018 
                

Cumulatieve verkrijgings of vervaardigingsprijs   881.911   40.731   922.642 

Cumulatieve herwaarderingen     670.790   906   671.696 

Cumulatieve waardeveranderingen     -28.200   0   -28.200 

Boekwaarde 1 januari 2018     1.524.501   41.637   1.566.138 

                  

Mutaties                 

Opleveringen        11.948   91   12.039 

Investeringen       7.677   143   7.820 

Desinvesteringen       -6.690   -134   -6.824 

Afschrijvingen       -5.412   0   -5.412 

Overboeking van vastgoed ten dienste van exploitatie 1.532   0   1.532 

Overboeking naar Niet-DAEB vastgoed in exploitatie -1.532   1.532   0 

Aanpassing marktwaarde     155.696   -695   155.001 

Totaal mutaties       163.219   937   164.156 

                  

31 december 2018                 

Cumulatieve verkrijgings of vervaardigingsprijs   896.379   42.363   938.742 

Cumulatieve herwaarderingen     824.953   211   825.164 

Cumulatieve waardeveranderingen     -33.612   0   -33.612 

Boekwaarde 31 december 2018     1.687.720   42.574   1.730.294 
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Verklaring waardemutatie 

De mutaties in de vastgoedbeleggingen ad € 164.156.000 zijn als volgt tegen marktwaarde samengevat: 

 

Oplevering nieuwbouw                 15.188  

Investeringen bestaand bezit               33.850  

Desinvesteringen                                     -11.248  

Aanpassing marktwaarde bestaand bezit                      123.115  

Overig mutaties       3.251 +  

Totaal                                           164.156 

 

Onder de overige mutaties zijn de volgende onderdelen opgenomen: nieuwe eenheden in exploitatie als 
gevolg van ombouw en mutaties tussen eigendom en beheer (+ € 7.130.747,-), mutatie van materiële 
vaste activa ten dienste van de exploitatie naar activa in exploitatie (+ € 1.532.241,-) en afschrijvingen op 
accomodate, wasmachines en financial lease (-/- € 5.411.626,-). 
 

De geschatte waarde gebaseerd op de meest recente WOZ-beschikkingen van deze eenheden bedraagt 

€ 1.876,6 miljoen voor het DAEB vastgoed in exploitatie en € 52,8 miljoen voor het Niet-DAEB vastgoed in 

exploitatie. 

 

 
1.3 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 

 
Een overzicht van het vastgoed in ontwikkeling is hierna opgenomen: 
 

DAEB Niet-DAEB

€ €

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 21.463 0

Cumulatieve waardeveranderingen -5.940 0

Boekwaarde per 1 januari 15.523 0

Mutaties:

Investeringen              41.763 1.207

Oplevering projecten            -13.523 -720

Oplevering renovatie kantoorpand t.d.v. exploitatie               -2.676 0

Waardeverandering ten laste van het resultaat                2.229             -2.328 

Terugneming van waardevermindering                3.711 482

Herclassificatie               -1.359 1.359

Totaal mutaties 30.145 0

Boekwaarde per 31 december 

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 45.668 1.846

Cumulatieve waardeveranderingen 0 -1.846

Boekwaarde per 31 december 45.668 0  
 
 

De boekwaarde vastgoed in ontwikkeling per 1-1-2018 bevat het project GREX/Kanaalweg 3 met een 
investering van € 1,6 miljoen. Op dit project is reeds een voorziening voor onrendabele top getroffen van € 
3,3 miljoen. In 2018 is er € 1,1 miljoen geïnvesteerd, waardoor de totale investering € 2,7 miljoen 
bedraagt. De totale investering van € 2,7 miljoen minus de voorziening voor onrendabele top € 3,3 miljoen 
resulteert in een vrijval van de voorziening van € 0,6 miljoen t.g.v. het resultaat. 
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1.4 Toelichting algemene waarderingsgrondslagen fullversie 

 
DUWO heeft per 31 december 2018, verdeeld naar categorie, de volgende aantallen onroerende zaken 
 

Categorie onroerende zaken Aantal onroerende zaken per  
31 december 2018 

Woongelegenheden (full) 
                                                                                                             

23.051  

Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed (full) 
                                                                                                                   

165  

Parkeergelegenheden (basis) 
                                                                                                                   

541  

 
DUWO-Rochdale combinatie 1.766 (gedeeld door 2 = 883) 

Beheer eenheden (geen taxatie) 
                                                                                                               

7.961  

 
 
Marktwaarde 

Zowel het DAEB- als het niet-DAEB vastgoed in exploitatie is gewaardeerd tegen de marktwaarde in 

verhuurde staat die is bepaald op basis van het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ dat als 

bijlage is opgenomen bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (RTIV).  

Bij het bepalen van de marktwaarde is voor woongelegenheden en bedrijfsmatig –en maatschappelijk 

onroerend goed de full-versie van het waarderingshandboek gehanteerd. Voor parkeergelegenheden is de 

basis-versie gehanteerd. 

 

Voor de full versie (van toepassing op de studenteneenheden) is voorgeschreven dat jaarlijks 1/3 deel van 

de onroerende zaken in exploitatie wordt getaxeerd door een onafhankelijke en ter zake deskundige 

externe taxateur, ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. Dit betekent dat elk 

derde deel van de onroerende zaken in exploitatie minimaal eens per drie jaar opnieuw wordt getaxeerd. 

Het 1/3 deel wordt zo samengesteld dat dit een representatief deel van het totale bezit is. In het jaar dat 

niet getaxeerd wordt, wordt een taxatie-update/aannemelijkheidsverklaring verstrekt door de taxateur. Het 

taxatierapport en het taxatiedossier waarin de waardering en de daarbij gehanteerde aanpassingen ten 

opzichte van de basisvariant zijn onderbouwd en vastgelegd zijn in het bezit van DUWO en op aanvraag 

beschikbaar voor de Autoriteit woningcorporaties.  

 
DUWO heeft in overleg met de taxateur een inschatting gemaakt van haar bezit. DUWO is actief in elf 

gemeenten en kent binnen haar bezit een grote verscheidenheid op het gebied van bouwjaar 

(monumenten) en binnenstedelijk en buitenstedelijk bezit.  

Boekjaar 2018 is het derde opeenvolgende jaar dat de marktwaardering met verplichte taxatie van 1/3 

deel van het bezit geldt. Hierom is voor het boekjaar 2018 voor het resterende bezit dat nog niet eerder is 

getaxeerd een taxatie afgegeven door taxateur MVGM. 

 

De DUWO-Rochdale combinatie betreft een complex studenteneenheden waarvan de helft van de 

studenteneenheden juridisch en economisch eigendom is van DUWO. Er is geen sprake van gezamenlijke 

activiteiten als bedoeld in RJ 215.205. 

 
Waarderingscomplex 

Een waarderingscomplex is een samenstelling van verhuureenheden, die in principe bestaat uit 

vergelijkbare verhuureenheden wat betreft type vastgoed, bouwperiode en locatie. Vanuit haar 

achtergrond als studentenhuisvester zitten in veel van deze complexen zowel zelfstandige als 

onzelfstandige eenheden. Verder kan het waarderingscomplex als één geheel aan een derde partij in 

verhuurde staat verkocht worden. Er bestaat geen minimum of maximum voor het aantal 

verhuureenheden in een waarderingscomplex. Het kan voorkomen dat een waarderingscomplex bestaat 

uit zowel DAEB- als niet-DAEB-vastgoed. DUWO heeft op basis van bovenstaande criteria in totaal 485 

waarderingscomplexen geïdentificeerd.  
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Om de te verwachten kasstromen in de DCF-berekening te bepalen, wordt gebruik gemaakt van de 

macro-economische parameters: 

 
Parameters woongelegenheden 

 

 
 
Voor splitsingskosten is een norm gehanteerd van € 518,- per te splitsen eenheid. De overdrachtskosten, 

bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten, bedragen 3% van de berekende 

waarde van een verhuureenheid.  

 
 
Parameters BOG/MOG 

 

 
 
 
Parameters parkeren 

 

 
 
 
  

Parameters woongelegenheden 2018 2019 2020 2021 2022 e.v.

Prijsinflatie 1,30% 1,30% 1,50% 1,70% 2,00%

Looninflatie 1,60% 2,20% 2,20% 2,20% 2,50%

Bouwkostenstijging 1,60% 2,20% 2,20% 2,20% 2,50%

Leegwaardestijging 4,75% - 7,50% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Mutatieonderhoud per vhe - EGW 883                     904       808       832          893         

Mutatieonderhoud per vhe - MGW 663                     679       607       624          670         

Mutatieonderhoud per vhe - Studenteneenheid 199                     204       182       187          201         

Beheerkosten per vhe - EGW 436                     448       460       471          483         

Beheerkosten per vhe - MGW 428                     440       451       463          474         

Beheerkosten per vhe - Studenteneenheid 403                     414       425       436          446         

Gemeentelijke OZB (% van de WOZ) 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21%

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten (% van de WOZ) 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12%

Verhuurderheffing (% van de WOZ) 0,29% 0,30% 0,31% 0,30% 0,29%

Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar - zelfstandige eenheden 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar - onzelfstandige eenheden 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Huurderving (% van de huursom) 0,84% 0,59% 0,13% 0,14% 0,31%

Verkoopkosten bij uitponden (% van de leegwaarde) 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

Gemiddelde disconteringsvoet 6,27% 6,27% 6,27% 6,27% 6,27%

Parameters bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed 2018 2019 2020 2021 2022 e.v.

Instandhoudingsonderhoud per m² BVO 5,91         6,16         6,34         6,50         6,66         

Mutatieonderhoud per m² BVO 7,55         9,39         1,22         1,46         4,41         

Beheerkosten % van de markthuur - BOG 2,97% 2,97% 2,97% 2,97% 2,97%

Beheerkosten % van de markthuur - MOG 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten (% van de WOZ) 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13%

Gemiddelde disconteringsvoet 6,59% 6,59% 6,59% 6,59% 6,59%

Parameters parkeren 2018 2019 2020 2021 2022 e.v.

Instandhoudingsonderhoud per vhe - parkeerplaats 50,00      52,10      53,56      54,95      56,33      

Instandhoudingsonderhoud per vhe - garagebox 166,00    172,97    177,82    182,44    187,00    

Beheerkosten per vhe - parkeerplaats 26,00      26,81      27,56      28,27      28,98      

Beheerkosten per vhe - garagebox 37,00      38,15      39,22      40,23      41,24      

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten (% van de WOZ) 0,24% 0,24% 0,24% 0,24% 0,24%

Gemiddelde disconteringsvoet 6,37% 6,37% 6,37% 6,37% 6,37%
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1.4.1 Methoden 

De marktwaarde in verhuurde staat is bepaald op basis van de Discounted Cash Flow (DCF) methode en 

is per categorie vastgoed als volgt: 

 

Categorie onroerende zaken Methoden 

Woongelegenheden Bij studenteneenheden heeft DUWO het 

doorexploiteerscenario toegepast. Bij eengezins- en 

meergezinswoningen waar geen studenten in 

wonen is de hoogste waarde van de twee 

scenario’s (doorexploiteerscenario of 

uitpondscenario) leidt tot de marktwaarde van het 

waarderingscomplex.  

Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed Doorexploiteerscenario 

Parkeergelegenheden De hoogste waarde van de twee scenario’s 

(doorexploiteerscenario of uitpondscenario) leidt tot 

de marktwaarde van het waarderingscomplex 

 

1.4.2 Relevante veronderstellingen 

Bij het bepalen van de marktwaarde van de meeste woongelegenheden en alle bedrijfsonroerend is de 

full-versie van het waarderingshandboek gehanteerd. De variabelen in de berekening zijn conform het 

waarderingshandboek gehanteerd met uitzondering van de vrijheidsgraden. Ten aanzien van de 

woningportefeuille en bedrijfsonroerendgoed is ervoor gekozen om van de volgende 

vrijheidsgradengebruik te maken: 

 

Schematische vrijheid 

Om specifieke afspraken en atypische inkomsten en uitgaven te kunnen modelleren mogen er extra 

kasstromen toegevoegd worden aan het standaardschema uit de basisversie. Voorwaarde is dat er een 

duidelijke en transparante uitsplitsing wordt gemaakt. Het verloop van deze kasstromen over de jaren 

hoeft niet persé inflatievolgend te zijn. Uitgangspunt is dat de kasstromen en hun verloop worden 

benoemd. Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.  

 
Markthuur  

De markthuur is modelmatig op basis van referenties bepaald. Zelfstandige eenheden die nu weliswaar als 

‘studentenwoning’ zijn gelabeld, kunnen ondanks dat ze nu worden verhuurd aan studenten over het 

algemeen ook zonder enige aanpassingen als reguliere woning worden verhuurd. Belangrijke toevoeging 

is ook dat er geen enkele verplichting op het vastgoed rust om deze eenheden ook enkel maar aan 

studenten, c.q. jongeren onder de 23 jaar te verhuren.  

De kwaliteitskortingsgrens wordt bij deze zelfstandige eenheden losgelaten, zodat bij die eenheden de 

huur naar markthuurniveau kan worden opgetrokken. Bij het merendeel van de eenheden wil dat 

betekenen dat er conform het WWS-systeem zal worden verhuurd en er geen “aftopping” plaatsvindt op 

de grens van € 417,00. Praktisch betekent dit dat MVGM de maximaal redelijke huur conform het WWS 

als markthuur heeft gehanteerd, mits uit marktanalyse blijkt dat de WWS- huur ook realistisch is en in ieder 

geval niet te hoog is. Bij voorkomende gevallen waarbij er sprake is van eenheden met meer dan 145 

WWS-punten is er op comparatieve wijze een markthuur vastgesteld, waarbij in beginsel de WWS- huur 

wordt losgelaten.  

Ten aanzien van gereguleerde woningen en onzelfstandige eenheden is na mutatie in een nieuwe 

verhuursituatie de maximaal redelijke huur overeenkomstig het opgegeven aantal WWS-punten 

gehanteerd en bij geliberaliseerde eenheden de modelmatig bepaalde markthuur. Modelmatig is door de 

taxateur getoetst of de maximaal redelijke huur niet boven de markthuur is gelegen en wel daadwerkelijk 

door de markt betaald zal worden. 

Voor enkele BOG complexen wordt momenteel een huur betaald die lager is dan de markthuur. Hoewel er 

in de waardering vanuit wordt gegaan dat er bij mutatie een hogere huur kan worden gevraagd, en er 

contractueel geen beklemmingen zijn, leent het (studentikoze) karakter van het object zich voornamelijk 

voor de huidige bestemming. DUWO ziet een risico in het realiseren van de hogere markthuur. 
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De volgende spreiding van de markthuur is gebruikt voor de verschillende categorieën onroerende zaken: 

 

 
 

Eindwaarde 

Het rekenmodel maakt gebruik van een Netto Contante Waardeberekening (NCW), ook wel Discounted 

Cash Flow (DCF) genaamd. Dit betekent dat voor een periode van 15 jaar de inkomsten en uitgaven 

betrouwbaar worden geschat en dat deze aan de hand van een disconteringsvoet “contant” worden 

gemaakt naar het heden. Daarnaast wordt een eindwaarde bepaald na afloop van de DCF-periode van 15 

jaar (de zogenaamde exit yield). 

De taxateur heeft de Exit Yield gerelateerd aan de huur/leegwaarde van het wooncomplex aan het einde 

van de beschouwingsperiode en hiermee op basis van marktreferenties en een te verwachten veroudering 

een Exit Yield ingeschat. Daarnaast is er gerekend met het bruto aanvangsrendement (BAR) op de 

huurinkomsten in jaar 1 vermeerderd met een verouderingsopslag, waarmee de ingeschatte Exit Yield is 

getoetst.  

Per wooncomplex hebben zij aan de hand van bovenstaande werkwijze getoetst of de eindwaarde (en 

daaruit voortvloeiende Exit Yield) van het Handboek overschreven moet worden. Uiteindelijk is voor elk 

waarderingscomplex de eindwaarde conform het handboek overschreven.  

 

Leegwaarde 

De leegwaarde is modelmatig op basis van referentietransacties (marktwaarde vrij van huur en gebruik) 

vastgesteld. Er is per studentencomplex beoordeeld of het wellicht mogelijk is om deze ook alternatief aan 

te wenden voor andere doelgroepen. Deze alternatieve aanwendbaarheid is tot uitdrukking gekomen in de 

waardering. De inschatting van de alternatieve aanwendbaarheid is door DUWO in samenspraak met de 

taxateur gebeurd. 

 

Disconteringsvoet 

De taxateur heeft voor een modelmatige opbouw van de disconteringsvoet gekozen. Deze opbouw 

bestaat uit een risicovrij rendement van 0,44%, een sector specifieke opslag van 5,52% en een object 

gebonden opslag. Aan de object gebonden opslag liggen de volgende wegingsfactoren per complex ten 

grondslag: 

- Mutatiegraad 

- Type vastgoed 

- Bouwjaar 

- Ligging landelijk 

- Ligging binnen plaats 

- Aangebroken complex wel/ niet 

Vervolgens is om een marktconforme output te krijgen (Bar markthuur k.k./ Bar huurprijs k.k. rekening 

houdend met huurwaarde- en leegwaarderatio) een marktopslag danwel  afslag toegepast. 

 

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

zaken: 

 

Categorie onroerende zaken Spreiding disconteringsvoet 

Woongelegenheden 2,00% - 8,70% 

Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed 3,00% - 10,00% 

Parkeergelegenheden 6,30% - 6,64%  

 
 
 

 

Categorie onroerende zaken Bandbreedte Gemiddelde

Woongelegenheden* € 2.172 - € 21.900 per VHE € 5.466 per VHE

Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed  € 46 - € 350 per m²  € 149 per m² 

* Voor de zelfstandige w oningen gebruikt als vrijheidsgraad. Voor de onzelfstandige w oningen is de markthuur gelijk aan de max. 

redelijke huur obv de WWS-punten.



 

98 
 

Mutatiegraad 

Aangezien bij mutatie er geen aftopping meer plaatsvindt en de huur zal worden opgetrokken naar 

maximaal redelijk conform het WWS stelsel of markthuur is de taxateur van mening dat de doelgroep 

mogelijk zal wijzigen en het verhuisgedrag ook. Dit zal ‘normaliseren’ tot een vergelijkbaar niveau welke in 

de markt bij reguliere wooncomplexen ook gebruikelijk zijn. DUWO kent als studentenhuisvester, als 

gevolg van de campuscontracten en de internationale studenten. Bij de studentencomplexen variëren de 

mutatiegraden tussen de 30% en 100%. De verwachting is dat als de huur is opgetrokken naar markthuur, 

de mutatiegraad af zal nemen. 

 
Bij gemengde complexen resulteert dit in een gewogen mutatiegraad waarbij er rekening is gehouden met 

de verhouding onzelfstandig/ zelfstandig eenheden. De volgende spreiding van de mutatiegraad is 

gebruikt voor de verschillende categorieën onroerende zaken: 

 

 
 

Onderhoud 

Conform het Handboek wordt er per eenheid afhankelijk van het typeklasse en bouwjaar een jaarlijks 

bedrag voor instandhoudingsonderhoud opgenomen. Aangezien de portefeuille voor een groot deel uit 

kleine eenheden bestaat resulteerde dit in extreem hoge en onrealistische exploitatielasten voor vele 

complexen. DUWO heeft in overleg met de taxateur daarom afgeweken van de voorgeschreven 

onderhoudskosten.  

 

 
 
 
Erfpacht 

Bij meerdere complexen is sprake van erfpacht en DUWO is de gerechtigde van het erfpachtrecht. Uit 

zowel de bijzondere als de algemene voorwaarden is niet gebleken dat (sociaal) verhuurd moet blijven of 

dat er niet verkocht mag worden. Wel is in enkele gevallen toestemming nodig van B&W om het 

erfpachtrecht te mogen vervreemden. Dit is een moment waarop de gemeente ook canon en voorwaarden 

kan aanpassen. Echter is dit niet op waarde in te schatten, wel als een mogelijk risico. Aangezien dit een 

onzekerheid is hebben taxateurs gemeend het uitgangspunt te hanteren dat er geen suppletie 

verschuldigd is op het moment dat het erfpachtrecht wordt vervreemd aan een andere koper dan een 

toegelaten instelling. Wanneer dit anders blijkt te zijn zal dit gevolgen hebben voor de waardering. De 

canon (indien van toepassing) is opgenomen in de jaarlijkse kasstroom.  

 

Er is geen kapitaalscorrectie opgenomen voor een toekomstige betaling/ afkoop en/ of vooruitbetaling van 

de canon bij situaties waarbij de erfpacht is vooruitbetaald voor het huidige tijdvak. Indien niet bekend is of 

er sprake van indexatie is uitgegaan van worst case scenario en is een jaarlijkse indexatie gehanteerd. 

 
Verkoopkans 

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast. 

 

Technische splitsingskosten 

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast. 

 

Bijzondere omstandigheden 

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast. 

 

Exploitatiescenario 

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast. 

 

Categorie onroerende zaken Bandbreedte Gemiddelde

Woongelegenheden 2% - 100% 35,2%

Oppervlakte categorie

0 t/m 25 m²

26 t/m 50 m²

51 t/m 75 m²

76 t/m 100 m²

101 t/m 125 m²

Meer dan 125 m²

€ 8,65 p/m²

€ 7,57 p/m²

€ 7,03 p/m²

Onderhoudsbedragen

€ 15,14 p/m²

€ 12,98 p/m²

€ 10,82 p/m²
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Gevoeligheidsanalyse 

Gelet op de huidige marktomstandigheden kunnen toekomstige marktontwikkelingen waarop zowel door 

interne als door externe taxateurs gehanteerde aannames en schattingen ter bepaling van de 

marktwaarde van het vastgoed in exploitatie zijn gebaseerd, ten opzichte van de werkelijk te verwachten 

marktontwikkelingen van significante invloed zijn op de uitkomsten van de huidige waardering in de 

jaarrekening. Hierbij een korte beschrijving waarop de aannames van de gevoeligheidsanalyse zijn 

gebaseerd: 

 

Aanname 1 – De markthuur van het DUWO bezit daalt door een afnemende vraag, veroorzaakt door 

overheidsingrijpen (zoals het afschaffen of naar beneden bijstellen van de huurtoeslag voor studenten). De 

contracthuur daalt hierdoor met 2%. 

 

Aanname 2 – Er is minder geld beschikbaar in de Eurozone naar aanleiding van het normaliseren van de 

balans van de ECB, zoals op dit moment al het geval is in de Verenigde Staten. De nominale rente op 

staatsobligaties loopt met 2% op, waardoor de disconteringsvoet ook oploopt met 2%, aangezien deze is 

opgebouwd uit de som van de nominale rente op 10-jaars staatsleningen en de opslag geborgde 

financiering. 

 

Aanname 3 – De lonen stijgen harder dan de inflatie, waardoor de reële loonlast stijgt, terwijl de huren 

gelijk blijven. De reële beheerkosten van DUWO stijgen hierdoor met 2%. 

 

Om inzicht te geven in de effecten van deze redelijkerwijs mogelijke scenario’s van wijzigingen in 

belangrijke parameters op de marktwaarde, is ten aanzien van woningen gewaardeerd volgens de DCF-

methode, de volgende gevoeligheidsanalyse opgenomen: 

 

Zekerheden en beperkingen 

Vastgoedbeleggingen met een boekwaarde van € 20,7 miljoen (2017: € 18 miljoen) zijn hypothecair 

verbonden ten behoeve van kredietinstellingen. Ten aanzien van de financial lease active zijn 

leaseverplichtingen opgenomen in de balans. 

 

Zonder toestemming van het WSW is het de corporatie niet toegestaan om de woningen die met door het 

WSW geborgde leningen zijn gefinancierd te bezwaren met een beperkt recht (recht van pand/hypotheek, 

recht van opstal, recht van erfpacht, recht van vruchtgebruik) of de verplichting aan te gaan om deze 

woningen met een zekerheidsrecht te bezwaren (positieve hypotheekverklaring). Als gevolg hiervan zijn de 

woningen die met geborgde leningen zijn gefinancierd, niet met hypothecaire zekerheden bezwaard. 

Daarnaast heeft het WSW recht van eerste hypotheek op de woningen van de corporatie betreffende de 

door het WSW geborgde financiering. 

 

1.5  Beleidswaarde 

 
Omdat de doelstelling van DUWO is te voorzien in passende huisvesting voor hen die daar niet zelf in 
kunnen voorzien, zal van het vastgoed in exploitatie slechts een beperkt deel vervreemd worden. Dit 
betekent dat slechts een deel van de in de jaarrekening verantwoorde marktwaarde in de toekomst zal 
worden gerealiseerd. Derhalve wordt hieronder de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie 
toegelicht. Deze beleidswaarde sluit aan op het beleid van DUWO en beoogt inzicht te geven in de 
verdiencapaciteit van haar vastgoed uitgaande van dit beleid. 
 
De beleidswaarde van het DAEB-vastgoed in exploitatie bedraagt per 31 december 2018 € 1.351.751,- en 
van het niet-DAEB-vastgoed in exploitatie € 41.752,-. 
 
Bij het bepalen van de beleidswaarde is het waarderingshandboek gehanteerd. De berekening van de 
beleidswaarde kent als startpunt de marktwaarde. De beleidswaarde wordt bepaald door op vier aspecten 
aanpassingen door te voeren in de uitgangspunten van de berekening van de marktwaarde. Deze 
aspecten zijn: 

Gehanteerd in marktwaarde Effect op marktwaarde Effect op marktwaarde

31-12-2018 € %

Huurverhoging Gelijk aan inflatie, lange termijn 2% -2%                        -9.240.728,09 -0,59%

Disconteringsvoet 6,27% 2%                   -267.853.547,30 -16,98%

Beheerkosten Gemiddeld € 10.920.906,- per jaar 2%                        -3.649.002,57 -0,23%

Parameters
Wijziging 

parameter
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- Beschikbaarheid: voor de gehele portefeuille wordt het doorexploiteerscenario gehanteerd; 

- Betaalbaarheid: de markthuur wordt vervangen door de beleidshuur; 

- Kwaliteit; de marktnorm voor onderhoud wordt vervangen door de onderhoudsnorm DUWO; 

- Beheer: de marktnorm voor beheer wordt vervangen door de beheernorm van DUWO 
 
De opbouw van de beleidswaarde van DUWO per 31 december 2018 laat zich als volgt presenteren: 
 

 
 
*De marktwaarde per 31 december 2018 wijkt af van de marktwaarde opgenomen onder vastgoedbeleggingen. Het verschil heeft 

betrekking op Accomodate (€ 8,9 miljoen), wasmachines (€ 1 miljoen) en financial lease (€ 31 miljoen). 

 

De afslagen op de marktwaarde kunnen als volgt worden toegelicht: 

 

 Afslag wegens beschikbaarheid (doorexploiteerscenario) 

Door het afdwingen van het doorexploiteerscenario wijzigen de kasstromen. De in de marktwaarde 

gehanteerde eindwaarde wordt vervangen door de voorgeschreven eindwaarde conform het 

waarderingshandboek. Bij DUWO resulteert dit in hogere kasstromen in de beleidswaarde. 

 

 Afslag wegens betaalbaarheid (beleidshuur) 

Het aftoppen van de huren op streefhuur in plaats van markthuur heeft het grootste effect op de 

kasstromen. Deze zijn aanzienlijk lager dan bij de marktwaarde. 

 

 Afslag wegens kwaliteit (onderhoud) 

De onderhoudsnorm die is gehanteerd in de marktwaardeberekening wordt in deze stap vervangen 

voor de eigen onderhoudsnorm (€ 630,- per VHE). De eigen onderhoudsnorm is hoger, waardoor de 

kasstromen lager zullen uitvallen en dus een afslag op de marktwaarde van toepassing is. DUWO 

kent geen achterlastig onderhoud, dus hiervoor is geen correctie nodig. 

 

 Afslag wegens beschikbaarheid (beheerkosten) 

De beheernorm die is gehanteerd in de marktwaardeberekening wordt in deze stap vervangen voor 

de eigen beheernorm (€ 494,- per VHE). De eigen beheernorm is hoger, waardoor de kasstromen 

lager zullen uitvallen en dus een afslag op de marktwaarde van toepassing is. 

 

Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde betreft de maatschappelijke bestemming. 

 

Gevoeligheidsanalyse beleidswaarde 

 

Voor de bepaling van de beleidswaarde zijn de voornaamste uitgangspunten (gemiddeld per woning 

teruggerekend) als volgt: 

 

Uitgangspunten voor: 2018 

Disconteringsvoet 6,8% 

Streefhuur per maand € 372 per woning 

Lasten onderhoud en beheer per jaar € 1.124 per woning 

 

 

In onderstaande tabellen wordt aangegeven welk effect een positieve of negatieve aanpassing van deze 

uitgangspunten heeft op de beleidswaarde: 

 

DAEB vastgoed 

in exploiatie

Niet-DAEB 

vastgoed in 

exploiatie

Totaal

Marktwaarde per 31 december 2018           1.646.735               42.574         1.689.309 

                       -   

Aanpassing naar beleid doorexploiteren               137.253                   -156             137.097 

Aanpassing naar huurbeleid (max. streefhuur) -260.429                              -755           -261.183 

Aanpassing onderhoudsnorm naar beleid DUWO             -119.120                     134           -118.987 

Aanpassing beheerskosten naar werkelijke uitgaven beheer en leefbaarheid                -52.688                      -45              -52.733 

Totaal aanpassingen             -294.984                   -822           -295.806 

                       -   

Beleidswaarde per 31 december 2018           1.351.751               41.752         1.393.503 
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Uitgangspunten voor: Mutatie t.o.v. uitgangspunt Effect op de beleidswaarde 

Disconteringsvoet 0,5% hoger €                               -69.646.099  

Streefhuur per maand € 25 hoger €                                66.934.521  

Lasten onderhoud en beheer per jaar € 100 hoger €                              125.449.609  

 

 

Verzekering & zekerheden 

De vastgoedbeleggingen zijn verzekerd tegen aanschaf- c.q. voortbrengingskosten. Jaarlijks wordt 

de verzekerde waarde aangepast aan het indexcijfer voor nieuwbouwwoningen zoals dit door het 

CBS wordt berekend. De verzekerde som op basis van leegwaarde op balansdatum bedraagt: 

€ 2.123,4 miljoen.  

 

Het onroerend goed is nagenoeg in zijn geheel gefinancierd met rijksleningen of met 

kapitaalmarktleningen onder overheidsgarantie. Er zijn geen hypothecaire zekerheden afgegeven. 

DUWO heeft het WSW gevolmachtigd om, in voorkomende gevallen, een hypotheek te vestigen 

op het gehele bezit. Van deze volmacht heeft het WSW gedurende het verslagjaar geen gebruik 

gemaakt. 

2. Materiële vaste activa 

2.1 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 

 

Een overzicht van de materiële vaste activa ten dienste van de exploitatie is hierna opgenomen:  
 

2018 2017

€ €

Stand 1 januari:

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 37.498 28.439

Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen -21.036 -19.185

Boekwaarde per 1 januari 16.462 9.254

Mutaties:

Investeringen oplevering renovatie 0 8.324

Investering overig 2.121 735

Afschrijvingen -2.157 0

Buitengebruikstellingen -1.665 0

Cumulatieve afschrijvingen buitengebruikstellingen 1.553 -1.851

Totaal mutaties -148 7.208

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 37.954 37.498

Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen -21.640 -21.036

Boekwaarde per 31 december 16.314 16.462

 

In 2018 is het oude kantoorpand in Delft buitengebruik gesteld en overgegaan naar vastgoedbeleggingen. 
 
De afschrijvingstermijnen en gevolgde systematiek luiden als volgt: 

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie:    
Bedrijfsgebouwen lineair  50 jaar 
Terreinen geen afschrijvingen   
Installaties lineair  15 jaar 
Inventaris lineair  5 tot 10 jaar 
Vervoermiddelen lineair  5 jaar 
Liften/Isolatie lineair  25 jaar 
Automatisering lineair  3 tot 10 jaar 
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3. Financiële vaste activa  
 

3.1 Latente belastingvordering(en) 

 
Het saldo betreft latente belastingvorderingen die zijn ontstaan uit hoofde van verschillen tussen de 

waarde van activa en passiva voor de fiscale resultaatbepaling en de waarde in deze jaarrekening. De 

waarderingsverschillen betreffen de waardering van de vastgoedbeleggingen, de waardering van leningen 

en derivaten en overige in 2018. In 2018 is het saldo een latente belastingverplichting, zie toelichting bij  

 

7.2 voorziening latente belastingverplichtingen. 

 
Het verloop van de post latente belastingvorderingen, is als volgt: 
 

2018 2017

€ €

Boekwaarde per 1 januari 0 4.365

Afloop leningen en derivaten 35 0

Verkopen 0 0

Afschrijvingspotentieel 0 0

Overige mutaties -3 0

Herclassificatie naar passieve latentie -32 -4.365

Boekwaarde per 31 december 0 0

 
De belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd 
 
3.2 Overige vorderingen 

 
Het verloop van de post overige vorderingen is als volgt: 

 
  2018   2017 

  €   € 

        

Boekwaarde per 1 januari 158   203 

Mutaties -158   -45 

Boekwaarde per 31 december 0   158 

        

 
Betrof in 2017 een vordering op Lijbrandt en is in 2018 afgewikkeld. 
 
4. Vorderingen 

 

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Huurdebiteuren 540 519

Belastingen en premies sociale verzekeringen 0 0

Overige vorderingen 1.236 1.654

Overlopende activa 5.497 6.325

7.273 8.498

 
4.1 Huurdebiteuren 

 
Het saldo huurdebiteuren kan als volgt worden gespecificeerd: 
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31-12-2018 31-12-2017

€ €

Huurdebiteuren 1.040 1.019

Af: voorziening wegens oninbaarheid                  -500 -500

Totaal huurdebiteuren 540 519

 
De huurachterstand huurdebiteuren eind 2018 is 0,6% van de bruto jaarhuur (2017: 0,6%). 
 
4.2 Overige vorderingen 

Het saldo overige vorderingen kan als volgt worden gespecificeerd: 

 
  31-12-2018   31-12-2017 

  €   € 

        

Onderwijsinstellingen/TU/DISH/IHE 693   876 

Nog door te belasten aan onderwijsinstellingen 346   62 

Overige vordering 197   716 

Totaal overige vorderingen 1.236   1.654 

        

 
De overlopende activa bestaan uit vooruitbetaalde kosten met betrekking tot boekjaar 2019. 
 
4.3 Overlopende activa 

 

Het saldo overlopende activa kan als volgt worden gespecificeerd: 
 

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Vooruit betaalde rente en aflossing leningen 872 889

Nog te ontvangen projecten 300 770

Vooruitbetaalde inboedelverzekering 622 0

Vooruitbetaalde kosten ROOM 0 646

Overige vooruitbetaalde bedragen 3.703 4.020

Totaal overige vorderingen en overlopende activa 5.497 6.325

 
De overlopende activa bestaan uit vooruitbetaalde kosten met betrekking tot boekjaar 2019 
 
Onder de overlopende activa zijn geen posten opgenomen met een resterende verwachte looptijd langer 
dan één jaar. 
 
5. Liquide middelen  

 

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Bank 10.383 8.533

Totaal liquide middelen 10.383 8.533

 
De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking van de stichting. 
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6. Eigen vermogen 

 
 

 
6.1 Herwaarderingsreserve 

 
Het verloop in het niet-gerealiseerde vermogen is als volgt: 
 

2018 2017

€ €

Stand per 1 januari 657.743 555.580

Mutatie herwaarderingsreserve 129.721 102.163

Stand per 31 december 787.464 657.743

 
 

Totaal

Saldo 1 januari 2017 545.730          9.850               555.580         

Realisatie uit hoofde van verkoop -3.189              -                   -3.189            

Realisatie uit hoofde van sloop -2.022              -                   -2.022            

Ongerealiseerde herwaardering boekjaar 199.597          5.838               205.435         

Overige mutaties -96.026           -2.035              -98.061          

Saldo 31 december 2017 644.090          13.653             657.743         

Saldo 1 januari 2018 644.090          13.653             657.743         

Realisatie uit hoofde van verkoop -1.500              -45                   -1.545            

Ongerealiseerde herwaardering boekjaar 131.658          3.076               134.734         

Overige mutaties -3.018              -450                 -3.468            

Saldo 31 december 2018 771.230          16.234             787.464         

Herwaarde-

ringsreserve 

niet DAEB 

vastgoed in 

exploitatie

Herwaarde-

ringsreserve 

DAEB 

vastgoed in 

exploitatie

De herwaarderingsreserve wordt bepaald op complexniveau op basis van het verschil in de boekwaarde 
van het vastgoed in exploitatie op basis van marktwaarde ten opzichte van de boekwaarde van het 
vastgoed in exploitatie op basis van historische kosten. Hierbij wordt er bij de bepaling van de boekwaarde 
op basis van historische kosten geen rekening gehouden met afschrijvingen en waardeverminderingen.  
 

De mutatie van de herwaarderingsreserve ten opzichte van voorgaand jaar bedraagt € 129.721.000,-. 

Deze mutatie bestaat uit de realisatie als gevolg van verkoop en einde exploitatie van eenheden (-/- € 

5.013.000,-) en de toevoeging van het positieve verschil tussen de marktwaarde en de historische 

kostprijs per 31 december 2018 van € 134.734.000,-. 

 

6.2 Overige reserves 

 
Het verloop van de post overige reserves is als volgt: 
 

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Overige reserves 119.398 68.283

Herwaarderingsreserve 787.464 657.743

Resultaat boekjaar 207.606 180.836

Totaal eigen vermogen 1.114.468       906.862          
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2018 2017

€ €

Stand per 1 januari 68.283 19.871

Bij: Resultaat boekjaar 180.836 150.574

Af: mutatie herwaarderingsreserve -129.721 -102.163

Stand per 31 december 119.398 68.283

 
Het resultaat over het boekjaar 2018 ten bedrage van € 207.606.000 dat geheel ten gunste van de overige 

reserves wordt gebracht, betreft € 52.606.000 gerealiseerd resultaat en € 155.000.000 niet-gerealiseerde 

waardeveranderingen. Het niet-gerealiseerde vermogen is ten gunste van de niet-gerealiseerde 

waardeveranderingen vastgoedportefeuille verantwoord in de toelichting (13.2). 

 
6.3 Resultaat boekjaar 

 

Het verloop van de post resultaat boekjaar is als volgt: 
 

2018 2017

€ €

Stand per 1 januari 180.836 150.574

Resultaatverdeling vorig boekjaar -180.836 -150.574

Onverdeeld resultaat boekjaar 207.606 180.836

Stand per 31 december 207.606 180.836

 
Voorstel resultaatbestemming 

De resultaatbestemming is vooruitlopend op en onder voorbehoud van de vaststelling door de RvC reeds 

in de jaarrekening verwerkt. Het gehele resultaat zal aan de overige reserves worden toegevoegd.  

 
7. Voorzieningen 

 
7.1 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 

 
Het verloop van de post voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen is als volgt: 
 

2018 2017

€ €

Boekwaarde per 1 januari 1.676 2.879

Dotaties 482 0

Herclassificatie naar vastgoed in ontwikkeling               -1.104 -1.203

Boekwaarde per 31 december 1.054 1.676

 
De voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw betreft het per saldo verlieslatende deel van 
contracten afgesloten ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwbouw waarvoor 
nog onvoldoende kosten zijn gemaakt om het bedrag daarop in mindering te brengen. 
 
De voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen is overwegend kortlopend van aard 
en heeft betrekking op project Ketelhuis Kanaalweg 3 (€ 571.311) en Oosterkerkstraat parkeren (€ 
482.465). Verwacht wordt dat dit bedrag van € 1,1 miljoen (2017: € 1,7 miljoen) op balansdatum binnen 
een jaar wordt gerealiseerd.  
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7.2 Voorziening latente belastingverplichtingen 

 
Het verloop van de post voorziening latente belastingverplichtingen is als volgt: 
 

 
  2018   2017 

  €   € 

        

Boekwaarde per 1 januari 23.939   0 

Dotaties ten gunste van het resultaat -23.584   28.305 

Herclassificatie van actieve latentie -32   -4.366 

Boekwaarde per 31 december  323   23.939 

        

 
 
De belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd daarmee is voldaan aan de algemene 
voorwaarden voor saldering.  
 

  Balans   Resultatenrekening 

  2018 2017 2018 2017 

  € € € € 

          
Latente belastingvorderingen/verplichting         
Verrekenbare/belastbare tijdelijke 
verschillen: 

      
  

uit hoofde van vastgoedbeleggingen 0 -24.736 24.736 -24.736 

uit hoofde van leningen en derivaten 500 465 35 -119 

uit hoofde van toekomstige verkopen -1.152 0 -1.152 686 

uit hoofde van toekomstige afschrijvingen 0 0 0 -4.132 

Overige verrekenbare tijdelijke verschillen 329 332 -2 -5 

Boekwaarde per 31 december -323 -23.939 23.616 -28.305 

          

De onder financiële vaste activa opgenomen latenties zijn gewaardeerd tegen contante waarde 
en hebben een gemiddelde looptijd van 12 jaar. De nominale waarde van deze latenties 
bedraagt circa € -373.613. De post heeft met name betrekking op langlopende leningen en op 
woningen bestemd voor verkoop in overeenstemming met de intern opgestelde portefeuille 
strategie. Aangezien DUWO haar beleid heeft afgestemd op haar volkshuisvestelijke karakter, 
is bij het contant maken van het vastgoed, exclusief de verwachte verkopen, de veronderstelling 
gehanteerd dat er in de toekomst geen afwikkelmoment zal zijn van de te vormen latentie. Hierdoor 
bedraagt de contante waarde van de berekende latentie nihil. 
 
De voorziening latente belastingverplichting is gevormd voor belastbare tijdelijke verschillen in de fiscale 
waardering en de waardering van de materiële vaste activa en financiële activa en passiva in deze 
jaarrekening. Binnen een 1 jaar wordt € 319.329 verrekend 
 
Vastgoed in exploitatie 

In 2018 is de latente belastingverplichting op de vastgoedbeleggingen vervallen, hiermee valt € 24,7 
miljoen vrij t.g.v. het resultaat. Op de toekomstige verkopen uit deze vastgoedbeleggingen een latente 
belastingverplichting van € 1,2 miljoen. 
 
Leningen o/g en u/g 

In de jaarrekening is voor de leningenportefeuille een latente belastingverplichting respectievelijk -
vordering tegen de contante waarde verantwoord voor het verschil tussen de waardering die de fiscus 
toepast (i.c. reële waarde) en de waardering als toegepast in de jaarrekening (geamortiseerde kostprijs). 
De latentie loopt af over de resterende looptijd van de leningen. Het verschil bedraagt € 2,3 miljoen, 

contant gemaakt met disconteringsvoet van 2,25% leidt dit tot een actieve latentie van € 0,5 miljoen. 
 
7.3 Overige voorzieningen 

 
Het verloop van de post overige voorzieningen is als volgt: 
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2018 2017

€ €

Boekwaarde per 1 januari 1.717 1.772

Dotaties ten laste van de V&W 413 728

Uitgaven -707 -783

Boekwaarde per 31 december 1.423 1.717

 
8. Langlopende schulden  

 

8.1 Schulden/leningen kredietinstellingen 

 

Het verloop van de post schulden/leningen kredietinstellingen voor leningen van DUWO is als volgt: 
 

2018 2017

€ €

Stand per 1 januari langlopend deel 559.400 590.187

Disagio (unwinding swaps) 208 183

559.608 590.370

Bij: Kortlopende deel af te lossen in huidig boekjaar 30.073 29.269

Bij: Nieuwe leningen 61.000 25.000

Bij: Amortizatie disagio                      26 25

Af: Aflossingen -54.073 -44.283

Af: Terugbetaling roll-over 9.200 -10.700

Waarvan opgenomen onder kortlopende schulden -29.520 -30.073

Boekwaarde per 31 december langlopend deel 576.314 559.608

 
De aflossingsverplichtingen met betrekking tot de leningenportefeuille, zoals hierboven toegelicht, binnen 
12 maanden na afloop van het boekjaar, zijn opgenomen onder schulden op korte termijn. 
 
Het vervalschema van de langlopend schulden in de komende vijf jaar is hieronder weergegeven: 
 

  Aflosbaar  Aflosbaar  Aflosbaar Aflosbaar Aflosbaar over  

 Over 2 jaar Over 3 jaar Over 4 jaar Over 5 jaar  5 jaar 

Leningen kredietinstellingen 39.181 26.445 15.650 13.189 483.360 

 
Borging door WSW 
Van de leningen overheid en kredietinstellingen is een totaalbedrag van € 625,6 miljoen opgenomen 
waarvoor WSW-borging is verkregen. Hiervan is € 30,7 miljoen niet opgenomen, maar wel vrij 
opneembaar. Dit betreft de roll-over leningen met variabele hoofdsom. Voor de door het WSW geborgde 
leningen heeft DUWO zich verbonden het onderliggend onroerend goed in exploitatie met een 
boekwaarde van € 1,7 miljard niet zonder toestemming te bezwaren, van bestemming te veranderen, te 
vervreemden of teniet doen gaan. 
 
Onder de langlopende schulden is een achtergestelde schuld van de Noordwijkse Woningstichting 
begrepen van € 4 miljoen (2017: € 4 miljoen). Deze lening is achtergesteld bij alle bestaande en 
toekomstige schulden van DUWO. 
 
Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar ter hoogte van € 30 miljoen zijn 
niet begrepen in de hierboven genoemde bedragen, maar opgenomen onder de kortlopende schulden. 
 
Voor één lening met een restschuld ultimo 2018 van € 1,5 miljoen (2017: € 1,9 miljoen) zijn materiële 
vaste activa als hypothecaire zekerheid gesteld. De lening kent een annuïtaire aflossing en loopt tot 15 
augustus 2021. 
 
In 2018 is een lening van € 15 miljoen “herzien” waarbij de oude lening is afgelost en een nieuwe lening 
aangetrokken waarbij geen kasstroom is geweest. 
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Er zijn geen overige zekerheden gesteld. 
 
8.2 Overige schulden 

 

2018 2017

€ €

Financiële leaseverplichtingen 33.352 35.840

Waarborgsommen 157 132

Nog te betalen projectkosten                   963                4.660 

34.472 40.632

 
 
8.2.1 Financiële leaseverplichtingen 

De samenstelling en het verloop is als volgt: 
 

2018 2017

€ €

Boekwaarde 1 januari 35.840 38.069

Aflossing               -2.488 -2.229

Boekwaarde per 31 december 33.352 35.840

 
Voor de complexen Dennenrodepad en Darlingstraat is DUWO een huurovereenkomst overeengekomen 
met resp. Axcellent Studentunits I B.V. en Haerzathe Studentunits II B.V. waarbij de contante waarden van 
de huurtermijnen > 90% van de reële waarde bij aanvang. Hierdoor kwalificeren deze overeenkomsten als 
financial lease en zijn in de jaarrekening als zodanig geclassificeerd. De disconteringsvoet is 5,25%. 
 
Financial leasetermijnen:  
 

      

  over 2 jaar over 3 jaar over 4 jaar over 5 jaar >5 jaar 

Financial leaseverplichtingen 4.468 4.572 4.677 4.786 24.645 

 
 
8.2.2 Waarborgsommen 

De samenstelling en het verloop is als volgt: 
 

2018 2017

€ €

Boekwaarde 1 januari 132 199

Mutatie 25 -67

Boekwaarde per 31 december 157 132

 
Voor enkele complexen in de regio Den Haag en bedrijfsonroerend goed wordt nog een waarborgsom in 
rekening gebracht. 
 
8.2.3 Nog te betalen projectkosten 

De overige schulden bestaan onder andere uit nog te betalen projectkosten. De nog te betalen 
projectkosten bestaan uit nog te betalen bedragen voor afgeronde projecten, maar hoofdzakelijk uit een 
terug te betalen subsidie aan de gemeente Den Haag met een laatste termijnbetaling in 2025. Gezien de 
beperkte looptijd is deze schuld niet contant gemaakt, totaal € 963.000. 
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2018 2017

€ €

Boekwaarde 1 januari 4.660 4.035

Aflossing -4.403 -242

Mutaties                   706 867

Boekwaarde per 31 december 963 4.660

 

 
  over 2 jaar over 3 jaar over 4 jaar over 5 jaar >5 jaar 

  € € € € € 

Projectkosten 172 172 172 172 275 

            

 
9. Kortlopende schulden en overlopende passiva 

 

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Schulden aan kredietinstellingen 29.520 30.073

Schulden aan leveranciers 7.616 7.466

Belastingen en premies sociale verzekeringen 7.035 8.354

Schulden ter zake van  pensioenen 62 187

Overlopende passiva 37.645 34.798

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 81.878 80.878

Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan 1 jaar 
 
9.1 Schulden aan kredietinstellingen 

 

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Kortlopend deel van de langlopende schulden 29.520 30.073

Totaal schulden aan kredietinstellingen 29.520 30.073

 
Voor het in deze post opgenomen kortlopende deel van langlopende schulden verwijzen wij naar de 

toelichting op de langlopende schulden. 
 
9.2 Schulden aan leveranciers 

 

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Schulden aan leveranciers 7.616 7.466

 
        
9.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen 

 

Het saldo te betalen belastingen en premies sociale verzekeringen kan als volgt worden gespecificeerd: 
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31-12-2018 31-12-2017

€ €

Omzetbelasting 2.138 444

Loonheffing 278 0

Vennootschapsbelasting 4.619 7.910

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 7.035 8.354

 
9.4 Schulden ter zake van pensioenen 

 

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Pensioenpremies 62 187

 
9.5 Overlopende passiva 

 
De post overlopende passiva is als volgt samengesteld: 
 

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Niet vervallen rente geldleningen 6.136 6.306

Kortlopend deel financial lease 2.486 2.265

Te verrekenen met bewoners 4.029 5.949

Te betalen exploitatiekosten 9.978 8.934

Vooruit ontvangen huren 11.644 10.509

Nog te betalen projecten 2.738 222

Overige overlopende passiva 634 613

Totaal overlopende passiva 37.645 34.798
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8. Financiële instrumenten 
 
8.1 Algemeen 

De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten van 
de omvang van risico’s die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de balans 
opgenomen financiële instrumenten. 
 
8.2 Doelstellingen en beleid inzake beheer financiële risico’s 

De primaire financiële instrumenten van DUWO, dienen ter financiering van haar operationele activiteiten 
of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Een belangrijke doelstelling van het financieringsbeleid van 
DUWO is het voorkomen dan wel spreiden van ongewenste financiële risico’s zoals rente- en 
liquiditeitsrisico’s.  
Het beleid is erop gericht het jaarlijks renterisico te maximeren op 15% van de leningenportefeuille. In dit 
kader maakt DUWO tevens gebruik van afgeleide financiële instrumenten zoals renteswaps ter afdekking 
van het renterisico dat ontstaat uit haar financieringsactiviteiten. Zij gebruikt deze instrumenten uitsluitend 
om renterisico van variabel rentende leningen te beperken. Hierbij past zij kostprijshedge-accounting toe 
(zie hierna onder paragraaf Hedges). Het beleid van DUWO is om niet te handelen in financiële 
instrumenten voor speculatieve doeleinden. 
 
De belangrijkste risico’s uit hoofde van de financiële instrumenten van DUWO zijn het kredietrisico, 
liquiditeitsrisico, renterisico (prijs- en kasstroomrisico en marktrisico.  
Het beleid van DUWO om deze risico’s te beperken is als volgt. 
 
8.3 Kredietrisico 

Dit betreft het risico dat financiële instellingen niet aan hun contractuele verplichtingen jegens DUWO 
kunnen voldoen.  
 
DUWO maakt gebruik van meerdere banken teneinde dit risico te beperken. Verder handelt DUWO enkel 
met kredietwaardige partijen en heeft zij procedures opgesteld om de kredietwaardigheid vast te stellen 
(rating) en de omvang van het kredietrisico bij elke partij te beperken.  
 
Er zijn geen significante concentraties van kredietrisico binnen de corporatie. 
 
8.4 Liquiditeitsrisico 

Dit betreft het risico dat DUWO over onvoldoende middelen beschikt om aan haar directe verplichtingen te 
kunnen voldoen. 
 

Om te waarborgen dat DUWO aan haar verplichtingen kan voldoen zijn naast het aantrekken van 
langlopende leningen, roll-over leningen beschikbaar met een flexibele hoofdsom voor een bedrag van in 
totaal € 58 miljoen, hiervan is nog € 30,7 miljoen niet opgenomen (2017: € 58 miljoen resp. € 39,9 
miljoen). 
 
Het risico dat toekomstige kasstromen verbonden aan een monetair financieel instrument in omvang 
fluctueren is minimaal, aangezien de langlopende vorderingen en schulden (na het effect van afgesloten 
renteswaps)  vastrentend zijn. 
 
Voor een toelichting op de liquiditeitsrisico’s specifiek inzake de rentederivaten wordt verwezen naar 
paragraaf Hedge van dit hoofdstuk. 
 
8.5 Renterisico (prijs- en kasstroomrisico’s) 

DUWO loopt renteprijs- en rentekasstroomrisico’s over de rentedragende vorderingen (met name 
begrepen onder financiële vaste activa), effecten en liquide middelen en rentedragende langlopende en 
kortlopende schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen).  
 
Voor schulden met variabele rente-afspraken loopt DUWO risico ten aanzien van toekomstige kasstromen 
als gevolg van veranderingen in de marktrente (i.c. kasstroomrisico). Voor schulden met variabele 
renteafspraken wordt het kasstroomrisico afgedekt door in geval van een significante verwachte stijging 
respectievelijk daling van de marktrente, renteswapcontracten af te sluiten waarbij de variabele rente 
wordt geruild voor een vaste rente. Verwezen wordt verder naar paragraaf Hedge van dit hoofdstuk. 
 
8.6 Renteprijsrisico’s leningen overheid en kredietinstellingen  

Ter beoordeling van het prijsrisico dat de groep loopt, zijn de leningen in onderstaand overzicht ingedeeld 
in groepen van overeenkomstige contractueel overeengekomen rentepercentages en looptijden: 
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De effectieve rentevoet van de leningen overheid en kredietinstellingen bedraagt gemiddeld 2,995% 

(2017: 3,129%). 

 

 
 

8.7 Rentekasstroomrisico’s leningen overheid en kredietinstellingen  

De contractuele renteherzieningsdata of aflossingsdata indien laatstgenoemde eerder liggen en de 
effectieve rentevoet van de zowel in de balans als niet in de balans opgenomen financiële instrumenten 
van de groep waarover rentekasstroomrisico wordt gelopen, luiden als volgt: 
 

 
 

 
 

De effectieve rentevoet van de financiële instrumenten gegroepeerd onder variabele rentevoet wordt 
herzien binnen een jaar. De renteherzieningsdata van de variabel rentende lening en de renteswap(s) om 
deze variabele rente om te zetten naar vast, zijn afzonderlijk opgenomen. De andere financiële 
instrumenten van DUWO zijn niet in de bovenstaande tabel opgenomen, omdat ze niet rentedragend zijn 
en daardoor niet aan renterisico onderhevig zijn. 
 

2018

Restant

looptijd
Tot 3% 3%-4% 4%-5% 5%-6% 6%-7% > 7% Totaal

0–5 jaar 38.823      7.345         21.567      1.451         3                 -             69.189      

6–10 jaar 93.883      5.000         12.000      - - -             110.883    

11–15 jaar 4.010         55.000      30.000      1.696         - -             90.706      

16–20 jaar 47.000      -             9.000         - - -             56.000      

> 20 jaar 29.696       106.000     5.000         - 26               -              140.722     

Eindtotaal 213.412    173.345    77.567      3.147         29              -             467.500    

Renteklasse (vastrentende leningen)

2017

Restant

looptijd
Tot 3% 3%-4% 4%-5% 5%-6% 6%-7% > 7% Totaal

0–5 jaar 43.200      5.000         21.780      1.883         6                 186            72.056      

6–10 jaar 69.127      5.000         14.711      - - - 88.838      

11–15 jaar 14.338      42.490      30.000      1.806         - - 88.634      

16–20 jaar 25.656      - 9.000         - - - 34.656      

> 20 jaar 36.364       115.000     20.000       - 26               - 171.390     

Totaal 188.684    167.490    95.491      3.689         32              186            455.574    

Renteklasse (vastrentende leningen)

2018

Financiële passiva

<= 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar > 5 jaar 

Gemiddeld 

gewogen 

effectieve 

rente

Leningen kredietinst. 0      15.800 10.000 5.000 10.000 70.000 2,84

Bruto-positie 0 15.800 10.000 5.000 10.000 70.000 2,84

Renteswap (var. naar vast) 0    -15.800 -10.000 -5.000 -10.000 -70.000 4,76

Netto-positie 0 0 0 0 0 0 4,76

(variabel rentende leningen)

2017 Gemiddeld 

Financiële passiva

<= 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar > 5 jaar 

Gemiddeld 

gewogen 

effectieve 

rente

Leningen kredietinst. 5.000               -   15.800 10.000 5.000 98.308 2,92

Bruto-positie 5.000 0 15.800 10.000 5.000 98.308 2,92

Renteswap (var. naar vast) -5.000               -   -15.800 -10.000 -5.000 -98.308 4,76

Netto-positie 0 0 0 0 0 0 4,76

(variabel rentende leningen)
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8.8 Overige kasstroomrisico’s leningen overheid en kredietinstellingen 

Onderstaande vervalkalender van de leningenportefeuille geeft inzicht in de jaarlijkse bedragen 
betreffende de contractueel bepaalde kasstromen uit hoofde van de jaaraflossingen, de eindaflossingen en 
de renteconversies: 
 

 
 
De looptijd van de leningenportefeuille overheid en kredietinstellingen bedraagt gemiddeld 14,7 jaar 
(2017:15,0 jaar). 
 
Hierna worden de renterisico’s van de leningenportefeuille per lening soort toegelicht: 

 De rente van de vastrentende leningen is voor de gehele looptijd gefixeerd dan wel tot het 
renteherzienings-moment. Het risico van deze leningen betreft: 

- op het moment van renteherziening indien de rente hoger is dan de oude contractrente; 

- de herfinanciering van de tussentijdse en eindaflossingen van de lening in een nieuwe lening 
met een hogere rente. 

 De rente van de variabel rentende leningen (roll-over leningen) zijn allen gebaseerd op driemaands 
Euribor. De rente van de roll-over leningen is opgebouwd uit het Euribor percentage en een 
liquiditeitsafslag respectievelijk opslag die varieert van -9 basispunten tot +46 basispunten.  

 Het renterisico van de roll-over leningen (waarbij de rente per maand of drie maanden wordt herzien) 
is voor € 110,8 miljoen (2017 € 115,8 miljoen) afgedekt met rente-instrumenten (zijnde renteswaps). 
Over het boekjaar 2018 beliep de rentelast inzake de renteswaps gesaldeerd € 5,9 miljoen (2017 
€ 6,1 miljoen). Gecombineerd met de rentelast over de leningenportefeuille ad € 13,1 miljoen 
bedraagt de effectieve rentevoet 3,21% (2017: 3,29%). 

 De basisrenteleningen hebben een rentetarief dat bestaat uit twee componenten, zijnde een 
basisrente en een kredietopslag. De basisrente geldt voor de volledige looptijd van de leningen. De 
kredietopslag geldt voor de overeengekomen periode, waarbij de eerste minimale looptijd vijf jaar 
bedraagt. Na vijf jaar dient een nieuwe kredietopslag met de bank overeengekomen te worden. De 
kredietopslag van de huidige basisrenteleningen bedraagt tussen de 3 basispunten en de 50 
basispunten. 

 
8.9 Marktrisico 

Het marktrisico wordt beheerst door spreiding aan te brengen in de geldgevers ter zake de 
leningenportefeuille, beleggingen, spaargelden en andere liquiditeiten. 
 
8.10 Reële waarde 

Voor vastrentende langlopende leningen loopt DUWO het risico dat de reële waarde van de leningen zal 
dalen respectievelijk stijgen als gevolg van veranderingen in de marktrente (i.c. reële waarderisico). Voor 
deze schulden worden geen financiële derivaten uit hoofde van veranderingen in de marktrente 
afgesloten.  
 
De reële waarde van de financiële instrumenten is bepaald met behulp van beschikbare marktinformatie 
en schattingsmethoden. De volgende methoden en aannames zijn gebruikt bij de bepaling van de reële 
waarde van de financiële instrumenten: 
 
Liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden 

Gezien de korte looptijd van deze instrumenten benadert de boekwaarde de reële waarde. 

Langlopende schulden 
De reële waarde van de langlopende schulden is geschat op € 752 miljoen ( 2017: € 743 miljoen) aan de 
hand van de contante waarde van de toekomstige kasstromen tegen de swapcurve op basis van de 6-
maands Euribor per ultimo 2018. 

Renteswaps  

De reële waarde van de renteswaps is bepaald door een contante waardeberekening met als 
disconteringsvoet de eonia curve per ultimo 2018. Met het eigen kredietrisico (DVA) is geen rekening 
gehouden. 

Jaar Eindaflossingen Totale aflossingen Jaaraflossingen Renteconversies

2018 51.813                       54.073                       2.260                         15.000                       

2019 27.200                       29.520                       2.320                         -

2020 36.801                       39.181                       2.380                         -

2021 24.820                       26.445                       1.625                         2.345                         

2022 14.000                       15.650                       1.650                         -

2023 11.551                       13.189                       1.638                         623                             

>2024 512.315                     - - 45.000                       
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8.11 Hedge 
Algemene hedgestrategie 

DUWO voert een strategie om het risico op wijzigingen van toekomstige rentekasstromen uit hoofde van 
bestaande en zeer waarschijnlijk in de toekomst af te sluiten leningen af te dekken. Daartoe worden als 
hedge-instrumenten renteswapcontracten afgesloten. Met een renteswap ontvangt DUWO een variabele 
rente van de tegenpartij en betaalt zij een vaste rente terug.  
 
Hedge accounting 

Op basis van de hiervoor genoemde hedgestrategie past DUWO in de jaarverslaggeving hedge-
accounting toe waarbij de waarderingsresultaten van de afgedekte posities (leningen) en het 
afdekkingsinstrument (renteswaps) gelijktijdig in de winst-en-verliesrekening worden verwerkt teneinde 
aldus de toegepaste risicoafdekking in de verslaggeving tot uitdrukking te brengen. 
 
Effectiviteit hedge-relatie 

Hedge accounting wordt toegepast aangezien sprake is van een effectieve hedge-relatie. De kritische 
kenmerken (onder andere omvang en looptijd) van de hedge-instrumenten komen overeen met die van de 
afgedekte en nog af te dekken posities. Voor elke verslaggevingsperiode wordt de effectiviteit van de 
hedge relaties getest middels het vergelijken van de kritische kenmerken, die de waarde van de 
instrumenten het meest beïnvloeden. Indien ineffectiviteit wordt vastgesteld, wordt deze in de winst-en-
verliesrekening verwerkt. 
 
8.12 Renteswaps 

DUWO heeft een aantal payerswapcontracten afgesloten om renterisico’s voortvloeiend uit lening 
contracten met een variabele rente af te dekken. De betalingscondities van de renteswap stemmen 
overeen met die van de onderhandse leningen. Zoals onder de waarderingsgrondslagen toegelicht, past 
DUWO daarbij kostprijshedge-accounting toe, waardoor de renteswaps tegen kostprijs worden 
gewaardeerd (nagenoeg nihil) en tussentijdse waarde mutaties niet in het resultaat worden verwerkt. 
 

De opbouw van de afgesloten renteswapportefeuille naar looptijd en waarde is als volgt: 
 

Voor de variabele leningen is voor € 110,8 miljoen (2017: € 115,8 miljoen) aan renteswaps aangegaan om 
het variabele rente risico op deze leningen af te dekken. De renteswaps hebben de volgende kenmerken: 
 
(bedragen x € 1.000). 
 

Renteswap Tegenpartij 
Nominale  
waarde 

Ingangs 
datum 

Eind 
datum 

te ontvangen 
 rente (var) 

te betalen  
rente (vast) 

Marktwaarde  
31-12-2018 

Marktwaarde  

31-12-2017 

IRS0000197 ABN Amro 5.000 3-nov-08 1-nov-18 3M EUR 4,4700% 0 -247 

IRS0000256 BNG 7.500 1-dec-09 3-dec-35 3M EUR 4,4700% -3.913 -3.967 

IRS0000257 BNG 7.500 1-jul-10 2-jul-40 3M EUR 4,4600% -4.761 -4.762 

IRS0000352 Rabobank 15.800 4-dec-07 5-okt-20 3M EUR 4,6950% -1.570 -2.284 

IRS0000353 Rabobank 10.000 4-dec-07 1-apr-21 3M EUR 4,7100% -1.470 -1.899 

IRS0000354 Rabobank 10.000 4-dec-07 1-jul-23 3M EUR 4,7650% -2.369 -2.689 

IRS0000355 BNG 15.000 4-dec-07 1-dec-28 3M EUR 4,8470% -6.018 -6.379 

IRS0000356 BNG 15.000 1-feb-09 3-feb-31 3M EUR 4,8625% -7.587 -7.854 

IRS0000357 Rabobank 15.000 5-okt-09 5-okt-33 3M EUR 4,9075% -8.164 -8.375 

IRS0000409 ABN Amro 5.000 1-okt-10 1-okt-24 3M EUR 4,7850% -1.367 -1.511 

IRS0000415 ABN Amro 5.000 1-jul-10 1-jul-22 3M EUR 4,8400% -988 -1.173 

IRS0000433 BNG 5.000 1-jun-11 1-jun-39 3M EUR 4,9150% -3.507 -3.534 

Totaal   110.800         -41.714 -44.674 

 

De reële waarde van de derivaten bedraagt per balansdatum - € 41,7 miljoen (2017: - € 44,7 miljoen). 
Onder de leningen zijn voor een bedrag van € 106 miljoen aan zogenaamde basisrenteleningen 
opgenomen. Op deze leningen wordt een vaste basisrente betaald van gemiddeld 3,63% (2017: 3,17%). 
De credit spread die op deze leningen wordt betaald, wordt periodiek herzien. Voor de huidige leningen is 
de gemiddelde credit spread 0,38% (2017: 0,32%). 
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Het vervalschema van de credit spread herzieningen is hieronder weergegeven (x € 1.000, -): 
 

Tegenpartij Rente % Jaar  Maand Hoofdsom Einde Marktwaarde 31-12-2018 

NWB BANK 3,735% 2022 9            6.000  3-sep-60                                          -10.134 

BNG BANK 3,698% 2019 5          15.000  2-mei-62                                          -25.795 

NWB BANK 3,075% 2023 9          15.000  3-sep-46                                          -20.166 

NWB BANK 3,445% 2019 9          15.000  1-sep-56                                          -21.550 

NWB BANK 4,950% 2022 5            5.000  2-mei-61                                          -10.450 

BNG BANK 3,310% 2020 1          12.500  2-jan-43                                          -16.160 

BNG BANK 3,374% 2021 4          12.500  1-apr-53                                          -17.322 

NWB BANK 2,940% 2022 7          15.000  3-jul-51                                          -19.591 

BNG BANK 3,690% 2022 12          10.000  1-dec-59                                          -16.658 

Totaal 
   

       106.000  
 

                                       -157.826 

 
Als op het moment van de credit spread herziening geen akkoord met de kredietinstelling wordt bereikt 
over de hoogte ervan is de lening opeisbaar en dient er een break cost te worden betaald gelijk aan de 
netto contante waarde van het verschil tussen de dan geldende marktrente en de in de lening 
overeengekomen basisrente. 
 
8.13 Margin call verplichting derivaten Rabobank 

Voor derivaten met een onderliggende waarde van € 50,8 miljoen. en een marktwaarde van € 13,6 miljoen 
(2017: € 15,2 miljoen) negatief geldt formeel een margin call vanaf een negatieve marktwaarde van € 28,0 
miljoen. DUWO heeft een stresstest uitgevoerd en vastgesteld dat ook bij een daling van 2%-punten de 
negatieve marktwaarde niet de € 28 miljoen zal overstijgen derhalve hoeft geen liquiditeitsbuffer te worden 
aangehouden. 
 

8.14 Break clause verplichting 

Voor een derivaat met een onderliggende waarde van € 15 miljoen. en een marktwaarde van € 8,2 
miljoen. (2017: € 8,4 miljoen) negatief geldt een ‘mutual break clause’ per 5 oktober 2027. De looptijd van 
dit derivaat is tot oktober 2033. 
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9. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

 
9.1 Huurverplichtingen operational lease 

Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerend goed (beheerpanden) 

bedraagt in 2018 in totaal € 22,6 miljoen. (2017: € 23,8 miljoen.). De huurverplichting bedraagt voor 2019 

€ 22,5 miljoen. De verplichting tussen 2020 en 2023 bedraagt € 82 miljoen. De verplichtingen voor ná 

2023 bedragen €328 miljoen. 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 >2023 

         

Langlopende verplichtingen 
 

22.684 
 

22.580 21.350 20.699 20.084 20.028 327.922 

 

De gemiddelde looptijd van de huurverplichtingen is 5 jaar. 

 
9.2 Erfpachtverplichtingen 

Ten aanzien van onroerende zaken zijn er erfpachtverplichtingen aangegaan voor een bedrag van  
€ 0,3 miljoen per jaar (2017: € 0,3 miljoen).  
 
9.3 Investeringsverplichtingen 

Per balansdatum waren verplichtingen aangegaan met betrekking tot vastgoedbeleggingen voor een 
bedrag van € 15,1 miljoen (2017: € 27,9 miljoen). 
 
9.4 Heffing saneringsfonds 

DUWO zal de komende jaren naar verwachting een percentage van de huursom moeten afdragen aan 
door de Autoriteit woningcorporaties opgelegde saneringsheffingen. Deze middelen worden ingezet om 
noodlijdende corporaties financieel er weer bovenop te helpen. De Saneringsheffing bedraagt 1% van de 
huursom van woningen in eigendom en beheer en wordt ingerekend van 2019 tot en met 2023 (was 1%). 
 

9.5 Bijdrageheffing Autoriteit woningcorporaties 

Op 1 juli 2015 is de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (Woningwet 2015) in werking 
getreden. Op grond daarvan is per 1 juli de Autoriteit woningcorporaties (Aw) opgericht. 
De Woningwet 2015 bepaalt dat de toegelaten instellingen betalen voor de kosten van de Aw. Voor de 
jaren 2019 en latere jaren dienen de corporaties rekening te houden met een tarief van € 3,15 per 
woongelegenheid en € 0,025 per € 1.000, - WOZ-waarde van de woongelegenheden in eigendom van de 
corporatie. De Aw moet daarvoor jaarlijks uiterlijk op 1 oktober bij de corporaties een bijdrageheffing innen.  
 

9.6 Controle Loonheffingen 

In 2016 is de belastingdienst gestart met een boekenonderzoek voor de loonheffingen, naar verwachting 
zal dit leiden tot een naheffing. Over de omvang kan nog geen schatting worden gemaakt. 
 
9.7 WSW-obligoverplichting 

Uit hoofde van het borgingsstelsel heeft DUWO een obligo verplichting jegens het WSW van 3,85% van 
de restschuld van de door DUWO opgenomen, door het WSW geborgde leningen. Ultimo 2018 bedraagt 
dit obligo € 24,1 miljoen. Indien het WSW dit obligo zou opeisen dient DUWO het bedrag binnen 30 dagen 
aan het WSW over te maken. DUWO verwacht, indien noodzakelijk, aan deze verplichting te kunnen 
voldoen vanuit het saldo liquide middelen en zo nodig een aanvullende lening aan te trekken binnen het 
aanwezige faciliteringsvolume. 
 
9.8 Dekkingsgraad pensioenfonds 

Ultimo december 2018 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 115,9%, alsmede ultimo januari 2019 
115,5% (2017 113%). Op langere termijn ligt de dekkingsgraad op 125,5%. Het fonds heeft daardoor een 
reservetekort. Zolang er een reservetekort is wordt jaarlijks een herstelplan bij de toezichthouder indienen 
waarmee wordt aangetoond dat SPW binnen 10 jaar uit reservetekort kan komen. 
 

9.9 Huurgarantie Lingotto 

Met Lingotto is een huurgarantie van € 0,2 miljoen afgesloten voor bedrijfsruimten tot en met 2020.  
 
9.10 Fiscaal 
Aangifte vennootschapsbelasting 2016 

De aangifte vennootschapsbelasting 2016 is in de afrondende fase en nog niet definitief ingediend bij de 

belastingdienst. DUWO heeft op voorlopige aanslagen € 13,9 miljoen betaald. Uit de afrondende aangifte 

blijkt een te betalen bedrag van € 6,2 miljoen, dat betekent een te verwachten vordering van € 7,7 miljoen, 

In deze gecorrigeerde aangifte zijn de opwaarderingen van het vastgoed lager dan in eerdere aangifte is 
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verantwoord. Daarnaast is er fiscale afwaardering i.v.m. sloop panden geboekt t.l.v. het resultaat., 

correctie op afschrijvingen en verrekenbare verliezen zijn hoger dan in eerdere aangifte. 
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10. Toelichting op de winst-en-verliesrekening 
 
(bedragen x € 1.000, -) 
 
11. Huuropbrengsten 

 

2018 2017

€ €

Huuropbrengsten DAEB-vastgoed in exploitatie

Woningen en woongebouwen              96.131 94.647

Onroerende zaken, niet zijnde woningen                   191 165

             96.322 94.812

Af: huurderving wegens leegstand                  -917 -568

Af: huurderving wegens oninbaarheid                  -213 -221

Subtotaal huuropbrengsten DAEB-vastgoed in exploitatie              95.192 94.023

Huuropbrengsten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie

Woningen en woongebouwen                   269 275

Onroerende zaken, niet zijnde woningen                2.493 2.477

               2.762 2.752

Af: huurderving wegens leegstand                  -165 -153

Af: huurderving wegens oninbaarheid                       -   0

Subtotaal huuropbrengsten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie                2.597 2.599

Totaal huuropbrengsten              97.789 96.622

 
Hierna is een overzicht opgenomen van de huuropbrengsten (excl. huurderving) die in de verschillende 
gemeenten zijn behaald: 
 

2018 2017

€ €

Gemeente Delft 39.125 38.183

Gemeente Den Haag                7.462 7.345

Gemeente Midden Delfland                   270 288

Gemeente Oegstgeest                   773 761

Gemeente Leiden              21.504 21.213

Gemeente Leiderdorp                   250 248

Gemeente Haarlem                   936 927

Gemeente Haarlemmermeer                2.649 2.552

Gemeente Deventer                1.733 1.754

Gemeente Amstelveen              12.733 12.107

Gemeente Amsterdam              11.649 12.186

Totaal huuropbrengsten 99.084 97.564

 
Voor het verslagjaar 2018 bedroeg het maximumpercentage van de huurverhoging de inflatie van vorig 
jaar (1,4%) met een opslag 2,5%. 
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11.1 Opbrengsten servicecontracten 

 

2018 2017

€ €

Overige goederen, leveringen en diensten 34.734 34.703

Opbrengstenderving wegens leegstand                  -396 -445

Totaal opbrengsten servicecontracten 34.338 34.258

 
11.2 Lasten servicecontracten 
 

2018 2017

€ €

Overige goederen, leveringen en diensten -34.338 -34.258

Totaal servicecontracten -34.338 -34.258

 
11.3 Overheidsbijdragen 
 

2018 2017

€ €

Overige rijksbijdragen 2 2

Totaal overheidsbijdragen 2 2

 
11.4 Lasten verhuur- en beheeractiviteiten 

 

2018 2017

€ €

Toegerekende organisatiekosten -8.972 -6.461

Totaal lasten verhuur- en beheeractiviteiten -8.972 -6.461

 
De toegerekende verhuur en beheeractiviteiten, onderhoudsactiviteiten, overige directe lasten 
exploitatie bezit, lasten behorende tot nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille en lasten 
behorende tot nettoresultaat overige activiteiten het volgen uit de Kostenverdeelstaat. 

 
Daarin worden de organisatiekosten, welke onder andere bestaan uit lonen en salarissen en overige 
bedrijfskosten, op basis van de fte’s per functie naar activiteiten verdeeld. Hierbij wordt in hoofdlijnen 
onderscheid gemaakt naar exploitatie, projectontwikkeling, verkoop en overige activiteiten. De 
kostenverdeling vindt hoofdzakelijk plaats op basis van fte en vhe’s in eigendom en in beheer. 
 
 
De volgende posten worden toegerekend aan de organisatie: 
A) onderverdeling lonen, salarissen & sociale lasten; 

B) onderverdeling overige organisatiekosten, en; 

C) doorberekende kosten 
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Totaal toegerekend aan: 
 

2018 2017

€ €

-  Lasten verhuur en beheeractiviteiten 8.972               6.461

-  Lasten onderhoudsactiviteiten 7.000               6.754

-  Overige directe lasten exploitatie bezit 805                  729

-  Lasten behorende tot nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille 15                     14

-  Lasten behorende tot nettoresultaat overige activiteiten 3.085               2.923

Totaal toegerekende organisatiekosten 19.877 16.881

Totaal toegerekend in percentages:

-  Lasten verhuur en beheeractiviteiten 45,14% 38,27%

-  Lasten onderhoudsactiviteiten 35,22% 40,01%

-  Overige directe lasten exploitatie bezit 4,05% 4,32%

-  Lasten behorende tot nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille 0,07% 0,08%

-  Lasten behorende tot nettoresultaat overige activiteiten 15,52% 17,32%

Totaal toegerekende organisatiekosten in procenten: 100,00% 100,00%

 
A. Lonen, salarissen en sociale lasten 

 
 
De lonen en salarissen zijn verdeeld op basis van het aantal fte's, direct en indirect. 
 

2018 2017

€ €

De lasten betreffende lonen, salarissen en sociale lasten voor de gehele groep betreffen:

Salarissen 8.618 8.644

Sociale lasten 1.382 1.227

Pensioenen 1.310 1.258

Totaal 11.310 11.129

Lonen, Salarissen en sociale lasten toegerekend aan:

-  Lasten verhuur en beheeractiviteiten 5.607               5.677

-  Lasten onderhoudsactiviteiten 4.374               4.159

-  Overige directe lasten exploitatie bezit 503                  562

-  Lasten behorende tot nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille 4                       4

-  Lasten behorende tot nettoresultaat overige activiteiten 822                  728

Totaal toegerekende organisatiekosten 11.310 11.130
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Het gemiddelde aantal bij DUWO werkzame werknemers, berekend op fulltimebasis en uitgesplitst naar 

activiteiten, bedroeg: 

2018 2017

Afdeling wonen (verhuur en verkoop)                  42,3 43,6

Afdeling vastgoedontwikkeling                     5,0 3,5

Afdeling beheer                  67,1 66,3

Afdeling strategie en communicatie                     7,6 7,2

Afdeling financiën                  11,2 12,7

Overige                  27,6 26,8

Totaal                160,8 160,1

Geen van de werknemers is buiten Nederland werkzaam. 
 
Toerekening overige organisatiekosten 

 
B. Doorberekende kosten 

2018 2017

€ €

Uitzendkrachten, inleen, etc. 1.459 851

Overige personeelskosten 1.125 1.108

Afschrijvingen 604 1.851

Huisvestingskosten 802 736

Bestuurskosten 515 158

Overige administratiekosten 319 355

Automatisering 1.516 1.619

Promotiekosten 160 192

Advieskosten 1.355 1.053

Autokosten 712 772

Toe te rekenen organisatiekosten 8.567 8.695

Organisatiekosten toegerekend aan:

-  Lasten verhuur en beheeractiviteiten 3.365 3.542

-  Lasten onderhoudsactiviteiten 2.626 2.595

-  Overige directe lasten exploitatie bezit 302 351

-  Lasten behorende tot nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille 11 11

-  Lasten behorende tot nettoresultaat overige activiteiten 2.263 2.195

Totaal toegerekende organisatiekosten 8.567 8.695

 
 
De organisatiekosten zijn toegerekend op basis van een kostenverdeelstaat, op basis van de verdeling 
vhe's eigendom, beheer en verkoop. Het percentage berekend voor de toe te rekenen kosten aan het 
resultaat uit exploitatie is op basis van de fte's verdeeld. Op basis hiervan is onderstaande verdeelstaat 
toegepast op de toe te rekenen organisatiekosten: 
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C. Doorberekende kosten 

 

2018 2017

€ €

Doorberekening pers geactiveerde productie        0 -184

Administratiekosten huurders                      0 -1.287

Doorberekening personeelskosten derden                  0 -1.471

Vergoeding verhuurkosten Short Stay    0 -1

Toe te rekenen organisatiekosten 0 -2.943

Organisatiekosten toegerekend aan:

-  Lasten verhuur en beheeractiviteiten 0 -2.757

-  Lasten onderhoudsactiviteiten 0 0

-  Overige directe lasten exploitatie bezit 0 -184

-  Lasten behorende tot nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille 0 0

-  Lasten behorende tot nettoresultaat overige activiteiten 0 0

Totaal toegerekende organisatiekosten 0 -2.941

De doorberekende personeelskosten en geactiveerde productie worden in mindering gebracht op de totale 
organisatiekosten. Toerekening op basis van activiteiten 
 
11.5 Lasten onderhoudsactiviteiten 
 

2018 2017

€ €

Onderhoudslasten (niet cyclisch) -8.741 -6.787

Onderhoudslasten (cyclisch) -11.153 -10.417

Toegerekende overige organisatiekosten -7.000 -6.754

Totaal lasten onderhoudsactiviteiten -26.894 -23.958

 
2018 2017

€ €

Lasten onderhoudsactiviteiten DAEB-vastgoed in exploitatie -26.155 -23.647

Lasten onderhoudsactiviteiten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie -739 -311

Totaal lasten onderhoudsactiviteiten -26.894 -23.958

 
 
De onderhoudslasten voor het DAEB-vastgoed in exploitatie zijn te verdelen in: 
 

2018 2017

€ €

Planmatig onderhoud -10.954 -10.281

Klachtenonderhoud -8.393 -6.699

Toegerekende overige organisatiekosten -6.808 -6.667

Totaal onderhoudslasten -26.155 -23.647
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De onderhoudslasten voor het niet-DAEB-vastgoed in exploitatie zijn te verdelen in: 
 

2018 2017

€ €

Planmatig onderhoud -199 -135

Klachtenonderhoud -348 -88

Toegerekende overige organisatiekosten -192 -88

Totaal onderhoudslasten -739 -311

 
11.6 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 
 

2018 2017

€ €

OZB -4.426 -4.187

Verzekeringen -489 -333

Overige directe kosten -11.093 -5.698

Vehuurderheffing -5.675 -5.554

Toegerekende organisatiekosten -805 -729

Totaal overige directe operationele lasten exploitatie bezit -22.488 -16.501  
 
 
12. Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 

 
Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille betreft het resultaat/de opbrengsten uit verkopen van 
bestaand bezit DAEB- en niet-DAEB-vastgoed aan derden en de opbrengst uit verkochte 
nieuwbouwwoningen en is als volgt te specificeren: 
 

2018 2017

€ €

DAEB-vastgoed in exploitatie

Opbrengst verkopen bestaand bezit 4.955 4.891

Af: direct toerekenbare kosten -154 -124

Af: marktwaarde verkochte vastgoedportefeuille -3.537 -3.293

Af: toegerekende organisatiekosten -15 -14

1.249 1.454

Totaal verkoopresultaat onroerende zaken bestaand bezit DAEB 

vastgoed in exploitatie

 
2018 2017

€ €

Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie

Opbrengst verkopen bestaand bezit 115 94

Af: direct toerekenbare kosten -2 -2

Af: marktwaarde verkochte vastgoedportefeuille -115 -86

Af: toegerekende organisatiekosten 0 0

-2 6

Totaal verkoopresultaat onroerende zaken bestaand bezit niet 

DAEB vastgoed in exploitatie

 
De verkoopopbrengst betreft 37 verkochte woningen (2017: 42 woningen). De door verkoop in 2018 
gerealiseerde waardestijging ten opzichte van de boekwaarde begrepen in de herwaarderingsreserve in 
het eigen vermogen, bedraagt € 1,5 miljoen. 
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13.1. Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

 

2018 2017

€ €

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

Terugname waardeverminderingen 2.233 2.792

2.233 2.792

Totaal overige waardeveranderingen vastgoed in ontwikkeling 

bestemd voor eigen exploitatie

 
 
13.2 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
 

2018 2017

€ €

DAEB-vastgoed in exploitatie

Toename marktwaarde 155.695 185.193

155.695 185.193

Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie

Toename marktwaarde -695 4.776

-695 4.776

Totaal overige waardeveranderingen niet-DAEB-vastgoed in 

exploitatie

Totaal overige waardeveranderingen DAEB-vastgoed in exploitatie

Voor een verdere toelichting op de totstandkoming van de marktwaarde en de overige 
waardeveranderingen wordt verwezen naar de toelichting op de vastgoedbeleggingen (1.0 e.v.). 
 
14.1 Opbrengsten overige activiteiten 

 

2018 2017

€ €

Huuropbrengsten beheer 38.945 35.220

Overige bedrijfsopbrengsten 16.146 4.783

Totaal opbrengsten overige activiteiten 55.091 40.003

De opbrengsten overige activiteiten bestaan uit de huuropbrengsten van de beheeractiviteiten (€ 39 
miljoen) en de overige bedrijfsopbrengsten (€ 16 miljoen). De overige bedrijfsopbrengsten bestaan o.a. 
opbrengst zendapparatuur, netto opbrengst/last service-abonnementen, beheervergoeding en 
waskaarten/-pas.  
 
14.2 Kosten overige activiteiten 

 

2018 2017

€ €

Huurkosten -27.088 -23.861

Overige directe kosten -3.109 -1.641

Toegerekende organisatie kosten -3.085 -2.923

Totaal overige bedrijfsopbrengsten -33.282 -28.425

 
 
De kosten overige activiteiten bestaan uit de huurkosten van de beheeractiviteiten (€ 27 miljoen), overige 
directe kosten met betrekking tot beheeractiviteiten (€ 3 miljoen) en het deel van de organisatiekosten dat 
wordt toegerekend aan de beheeractiviteiten (€ 3 miljoen). 
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15. Leefbaarheid 

2018 2017

€ €

Leefbaarheid  €              -172 -149

 
16. Financiële baten en lasten 
 
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 
 

2018 2017

€ €

Rentebaten leningen kredietinstellingen 256 206

Overige rentebaten 0 4

Totaal andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 256 210

 
Rentelasten en soortgelijke kosten 
 

2018 2017

€ €

Rentelasten leningen overheid en kredietinstellingen -19.041 -19.880

Haerzathe (financial lease) -2.270 -2.109

Amortisering fair value unwinding swap -26 -26

Overige rentelasten -190 -237

Totaal rentelasten en soortgelijke kosten -21.527 -22.252

 
17. Belastingen  

 
  2018   2017 

  €   € 

        

Acute vennootschapsbelasting:       

Overige correcties 2014 en 2015 
                  

116  
  0 

2016 -1.014   5.878 

2017 0   18.294 

2018 15.191   0 

  14.293   24.172 

Latente vennootschapsbelasting:       

Mutatie actieve latente belastingen -32   4.255 

Mutatie passieve latente belastingen -23.584   24.049 

  -23.616   28.304 

        

Totaal belastingen -9.323   52.476 

        

De effectieve belastingdruk is -4,70% (2017: 22,49%) na stelselwijziging) en kan als volgt worden 
gespecificeerd: 
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Effectieve belastgdruk 2018 Bedrag Vpb 25% % 

Resultaat voor belastingen 198.283     

Nominale belastingdruk € 200.000 * 20%   40 0,02% 

Nominale belastingdruk € 198.083.378 * 25%   49.521 24,97% 

        

Aansluitposten       

- Niet aftrekbare bedragen 33 8 0,00% 

- Herwaardering   
                 

34.378- -17,34% 

- Effect contante waarde   
                 

23.616- -11,91% 

- Correctie voorgaande jaren   
                      

898- -0,45% 

        

Totale belastinglast 
              

198.316  
                   

9.323- 
-4,70% 

 
De correctie in 2018 betreft een herziening van de berekening van de vennootschapsbelastinglast over 
2016. De post ‘herwaardering’ in 2017 is het gevolg van het feit dat in 2016 jaar de belastinglatentie op het 
vastgoed niet volledig is gevormd, deze is in het 2018 weer vrijgevallen. 
 
Aansluiting commercieel en fiscaal resultaat: 

 

2018

€

Commercieel resultaat voor vennootschapsbelasting 198.283

Af:

Fiscale afschrijvingen -2.112

Correctie marktwaarde -157.232

Boekwinst verkoop onroerende zaken -1.247

Overige mutaties -1.134

Fiscale afschrijving op agio leningen o/g -197

Bij:

Gemengde kostenaftrek 33

Correctie waardeveranderingen 19.075

Toegerekende rente/indirecte kosten nieuwbouwprojecten 3.000

Saneringssteun 1.231

Overige mutaties 1.105

Belastbaar bedrag 60.804

Belastingbedrag 20% over € 200.000 40

Belastingbedrag 25% over €  60.605.000 15.151

Totaal 15.191

Schattingen 
De acute en latente belastingen in de jaarrekening zijn bepaald met inachtneming van de fiscale regels 
volgens de door de sector met de belastingdienst gemaakte afspraken (Vaststellingsovereenkomst I en II). 
De toepassing van deze regels is op een aantal onderwerpen niet zonder meer duidelijk en voor discussie 
vatbaar. Deze onderwerpen zijn onder andere het onderscheid tussen onderhoudskosten en 
verbeteringen, de toerekenbare kosten inzake projectontwikkeling en de inschatting van het op basis van 
een fiscale winstplanning naar verwachting te verrekenen deel van beschikbare fiscale verliezen. Eerst bij 
de aangifte zal blijken of en in hoeverre de fiscus de door de groep gevolgde standpunten zal overnemen 
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en accorderen. Om die reden kan de in de jaarrekening bepaalde acute en latente belasting achteraf nog 
aan veranderingen onderhevig zijn. 
 
 

18.  Honoraria accountantsorganisatie: 

 

Ernst & Young 2018 2017

€ €

Controle van de jaarrekening 0 169

Andere controleopdrachten 0 20

0 189

Deloitte 2018 2017

€ €

Controle van de jaarrekening 0 19

Andere controleopdrachten 0 0

Fiscale adviesdiensten 343 492

343 511

 
PWC 2018 2017

€ €

Controle van de jaarrekening                   162 0

Andere controleopdrachten 0 0

Fiscale adviesdiensten 0 0

                  162 0

 
 
Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij DUWO zijn uitgevoerd door 
accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht 
accountantsorganisaties). De post controle van de jaarrekening is gebaseerd op het totale honorarium 
voor het onderzoek van de jaarrekening over dat boekjaar, ongeacht of de werkzaamheden door de 
externe accountant en de accountantsorganisatie reeds gedurende het boekjaar is verricht. 
 

19. Gebeurtenissen na balansdatum  

 
Tot en met de datum van opmaken van de jaarrekening 2018 hebben zich geen 
gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.  
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20. Gescheiden verantwoording DAEB/niet-DAEB 
 
20.1 Gescheiden balans per 31 december 2018 

(Voor voorgestelde resultaatbestemming) (x € 1.000) 

 

 

     DAEB    
 Niet-

DAEB  

         €     €  

Actief             

              

              

Vaste activa             

              

Vastgoedbeleggingen             

DAEB-vastgoed in exploitatie     1.687.720    0    

Niet DAEB vastgoed in exploitatie     0    42.574    

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen 
exploitatie 

    45.668    0    

        1.733.388    42.574  

              

Materiele vaste activa             

Onroerende en roerende zaken ten dienste              
van eigen exploitatie       16.314    0  

              

Financiële vaste activa             

Deelneming     24.762    0    

Lening u/g     17.000    0    

Latente belastingvordering(en)     0    0    

Overige vorderingen     0    0    

        41.762    0  

Som der vaste activa       1.791.464    42.574  

              

Vlottende activa             

              

Vorderingen             

Huurdebiteuren     529    11    

Overige vorderingen     1.216    20    

Overlopende activa     5.788    938    

        7.533    969  

              

              

Liquide middelen       9.956    427  

              

Som der vlottende activa       17.489    1.396  

              

              

              

              

              

Totaal activa       1.808.953    43.970  
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     DAEB    
 Niet-

DAEB  

         €     €  

Passief             

              

              

Eigen vermogen             

Herwaarderingsreserve     769.903    17.561    

Overige reserves     136.959    8.507    

Resultaat boekjaar     207.606    -1.306    

        1.114.468    24.762  

      
  

  
  

  

Voorzieningen             

Voorziening onrendabele investeringen              

en herstructureringen       571    483    

Voorziening latente belastingverplichtingen     315    8    

Overige voorzieningen     1.408    15    

        2.294    506  

              

Langlopende schulden             

Schulden/leningen kredietinstellingen     576.314    0    

Schulden/leningen aan DAEB      0    17.000    

Overige schulden     34.472    0    

        610.786    17.000  

              

Kortlopende schulden en overlopende 
passiva 

            

Schulden aan Kredietinstellingen     29.520    0    

Schulden aan leveranciers     7.603    13    

Belastingen en premies sociale verzekeringen     7.016    20    

Schulden ter zake van  pensioenen     61    1    

Overige schulden en overlopende passiva     37.205    1.668    

        81.405    1.702  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Totaal passiva       1.808.953    43.970  

              

 
 
 
  



 

130 
 

 
20.2 Gescheiden winst-en-verliesrekening over 2018  

(x € 1.000) 
 

 
    

  DAEB       
Niet-

DAEB Functioneel model       

          €       € 

Huuropbrengsten     95.192       2.597     

Opbrengsten servicecontracten     33.593       745     

Lasten servicecontracten     -33.593       -745     

Overheidsbijdragen     2       0     

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten     -8.765       -207     

Lasten onderhoudsactiviteiten     -26.255       -638     

Overige directe operationele lasten exploitatiebezit     -22.422       -67     

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille         37.752       1.685 

                    

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille     4.955       115     

Toegerekende organisatiekosten     -15       0     

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille     -3.691       -117     

Netto gerealiseerd resultaat verkoop 
vastgoedportefeuille         1.249       -2 

                    

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille     4.561       -2.328     

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille   

  
155.695       -695 

    

                    

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille         160.256       -3.023 

                    

Opbrengsten overige activiteiten     54.670       421     

Kosten overige activiteiten     -33.045       -237     

                    

Nettoresultaat overige activiteiten         21.625       184 

                    

Leefbaarheid         -172       0 

                    

Bedrijfsresultaat         220.710       -1.156 

                    

Financiële baten en lasten                   

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten     639             

Rentelasten en soortgelijke kosten     -21.527       -383     

Saldo financiële baten en lasten         -20.888       -383 

                    

Resultaat voor belastingen          199.822       -1.539 

Belastingen         9.090       233 

Aandeel in het resultaat Niet-DAEB ativiteiten         -1.306       0 

                    

Resultaat na belastingen         207.606       -1.306 

                    

Totaal resultaat         207.606       -1.306 
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20.Gescheiden kasstroomoverzicht over 2018 

(directe methode) (x € 1.000) 
 

 
(volgens indirecte methode)   DAEB     Niet-DAEB 

        €     € 

Operationele activiteiten               

Ontvangsten               

Huren     96.171     2.622   

Vergoedingen     38.485     860   

Overheidsontvangsten     2     0   

Overige bedrijfsontvangsten     50.509     250   

Renteontvangsten     618     0   

Saldo ingaande kasstromen       185.785     3.732 

                

Uitgaven               

Erfpacht     -281     0   

Lonen en salarissen     -8.200     -140   

Sociale lasten     -1.316     -22   

Pensioenlasten     -1.385     -24   

Onderhoudsuitgaven     -22.529     -636   

Overige bedrijfsuitgaven     -81.703     -642   

Rente-uitgaven     -19.327     -383   

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat     -1.328     -17   

Verhuurderheffing     -5.675     0   

Leefbaarheid externe uitgaven niet investering gebonden     -141     0   

Vennootschapsbelasting     -17.067     -434   

Saldo uitgaande kasstromen       -158.952     -2.298 

                

Kasstroom uit operationele activiteiten       26.833     1.434 

                

(Des)investeringsactiviteiten               

Ingaande kasstroom               

Verkoopontvangsten bestaande huur-, woon- en niet- 
woongelegenheden   

  
6.487     115   

                

Tussentelling ingaande vastgoedbeleggingen       6.487     115 

                

Uitgaande kasstroom               

Nieuwbouw huur-, woon- en niet- woongelegenheden     -30.428     -2.567   

Woningverbetering, woon- en niet- woongelegenheden     -106     0   

Aankoop, woon- en niet woongelegenheden     -5.647              -1.532    

Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden     0     0   

Aankoop grond     -6.910     0   

Investeringen overig     -1.815     0   

Externe kosten bij verkoop     -137     -2   

Tussentelling uitgaande vastgoedbeleggingen       -45.043     -4.101 

                

Saldo in- en uitgaande kasstroom vastgoedbeleggingen       -38.556     -3.986 

                

                



 

132 
 

 
 
 
 
 

 
        DAEB     Niet-DAEB 

        €     € 

Ontvangsten overig     0     0   

Uitgaven overig     0     0   

Saldo in- en uitgaande kasstroom financiele vaste activa 
  

    
0 

    
0 

                

Kasstroom uit (des) investeringensactiviteiten       -38.556     -3.986 

                

                

Financieringsactiviteiten                

Ingaand               

Nieuwe door WSW geborgde  leningen     61.000     0   

Uitgaand               

Aflossingen door WSW geborgde leningen     -44.034     0   

Aflossingen niet door WSW geborgde leningen      -840     0   

Kasstroom uit financieringsactiviteiten       16.126     0 

                

Mutatie geldmiddelen       4.403     -2.553 

Wijziging kortgeldmutaties               

                

Liquide middelen per 1 januari       5.554              2.979  

                

Liquide middelen per 31 december       9.957     427 
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11. Overige toelichtingen 
 
 
Bezoldiging van bestuurders en commissarissen 

 
WNT-verantwoording DUWO 2018 

 
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
(WNT) ingegaan. Bij de samenstelling van onderstaande verantwoording zijn de Beleidsregels toepassing 
WNT 2014 d.d. 20 juni 2014 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als 
uitgangspunt gehanteerd. Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT 
(hierna: WNT-2) in werking getreden. 
 
De WNT kent een maximum aan de bezoldiging van topfunctionarissen van woningcorporaties. De 
algemene maximale bezoldigingsnorm mag voor een topfunctionaris in dienstverband in 2018 niet meer 
bedragen dan € 189.000 per jaar (2017: € 181.000) op fulltime basis. Voor woningcorporaties was in 2015 
nog de Regeling woningcorporaties 2014 van toepassing. In 2017 is deze Regeling woningcorporaties 
2014 aangepast aan de norm van WNT-2.  
 
Op grond van de indeling in bezoldigingsklassen valt DUWO in 2018 in klasse H waarmee het 
bezoldigingsmaximum in 2018 voor DUWO € 189.000 bedraagt. Het weergegeven toepasselijke WNT-
maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens 
de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter 
kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van de Raad van 
Commissarissen; dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het 
bezoldigingsmaximum. De bezoldigingsbedragen zijn exclusief omzetbelasting (btw). 
 
De bezoldiging bestaat uit de volgende onderdelen: 
1. beloning (bruto jaarsalaris inclusief loon in natura zoals bijtelling lease auto, vakantiegeld en 

overige bruto loonbestanddelen); 
2. belaste vaste en variabele kostenvergoedingen (met uitzondering van 

vergoedingen/verstrekkingen die als eindheffingsbestanddeel zijn aangemerkt onder de 
werkkostenregeling); 

3. beloningen betaalbaar op termijn (zoals werkgeversbijdrage pensioen en dergelijke). 
 
De drie genoemde bedragen moeten als communicerende vaten worden beschouwd, waardoor 
bijvoorbeeld een hogere beloning betaalbaar op termijn kan worden gecompenseerd met een lagere 
beloning, mits de som van de drie bedragen de maximale bezoldigingsnorm niet overschrijdt. Ook met 
behoud van overgangsrecht kan een lagere werkgeversbijdrage pensioen (als gevolg van de aftopping) 
worden gecompenseerd met een hoger salaris, mits het totaal van de bezoldigingssom die onder het 
overgangsrecht valt, niet wijzigt. 
 

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens 

leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de 

functievervulling. 
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1) De bezoldiging van de heer Fraaij bedraagt € 189.000 bruto op jaarbasis. Hierbij is aangesloten bij de 

Regeling Bezoldigingsmaxima Topfunctionarissen Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. In de 
bezoldiging zijn alle bezoldigingscomponenten als bedoeld in artikel 1.1. sub e van de Wet Normering 
Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) opgenomen. Het dienstverband van de 
heer Fraaij is per 1-6-2018 beëindigd.  

 
2) De bezoldiging van mevrouw de Vreese bedraagt € 189.000 bruto op jaarbasis. In de bezoldiging zijn 

alle bezoldigingscomponenten als bedoeld in artikel 1.1. sub e van de Wet Normering 
Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) opgenomen. Eventuele groei van de 
bezoldiging van mevrouw de Vreese is in beginsel afhankelijk van haar functioneren, een en ander 
conform het door de Raad van Commissarissen vastgestelde beloningsbeleid voor de bestuurder, met 
inachtneming van het bepaalde in de WNT en de Regeling Bezoldigingsmaxima Topfunctionarissen 
Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting zoals deze luiden of komen te luiden. 

 
 

Bedragen x € 1 A.N. Fraaij 

    

Functiegegevens Bestuurder 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 24,9/1-1-6-2018 

Omvang dienstverband (in fte) 1,0 

Jaar waarin dienstverband is beëindigd 2018 

Ontslaguitkering   

Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband Maximaal € 75.000 

Bedragen x € 1 A.N. Fraaij H.M. de Vreese

Functiegegevens Voorzitter Bestuur Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1-24,9/1 1/1-31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1,0 1,0

Dienstbetrekking? ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 10.149 € 167.858

Beloningen betaalbaar op termijn € 1.479 € 21.142

Subtotaal € 11.628 € 189.000

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum € 12.893 € 189.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag
N.v.t. N.v.t.

Totale bezoldiging € 11.628 € 189.000

Reden w aarom de overschrijding al dan niet is 

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

Toelichting op de vordering w egens 

onverschuldigde betaling
N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1-31/12 1/1-31/12

Omvang dienstverband 2017 (in fte) 1,0 1,0

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 159.180 € 152.603

Beloningen betaalbaar op termijn € 21.647 € 21.216

Totale bezoldiging 2017 € 180.827 € 173.819

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum € 181.000 € 181.000

Totale bezoldiging € 180.827 € 173.819
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Individueel toepasselijk maximum € 75.000 

    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen 
bedrag 

N.v.t. 

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband € 68.232 

    

Waarvan betaald in 2018 € 68.232 

    

Reden waarom de overschijdingal dan niet is teogestaan N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens onverschildigd e betaling N.v.t. 

 

Toelichting berekening uitkering de heer Fraaij: 

De heer Fraaij heeft tot 1 januari 2018 139,2 verlofuren opgebouwd welke hij per 1 januari 2018 heeft 

ingezet. Bij een 36-urige werkweek komt het erop neer dat de heer Fraaij met 139,2 verlofuren tot en met 

23 januari 2018 geheel verlof kan opnemen en op 24 januari 2018 nog 7,2 uren aan verlof kan opnemen. 

De heer Fraaij heeft de eerste 24,9 dagen verlof opgenomen, de resterende periode tot 1 juni is hij 

vrijgesteld van werkzaamheden c.q. non actief geweest. Bezoldiging is na rato 24,9/365 berekende, € 

12.893,42 en de beëindigingsvergoeding van 24,9 januari 2018 tot en met 31 mei 2018. 

 

1b. Toezichthoudende topfunctionarissen 

 

 

Bedragen x € 1 W. de Jager F. Koopman K.P. van Dorst 

Functiegegevens Lid RvC Lid RvC Lid RvC 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 

        

Bezoldiging       

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 15.000 € 15.000 € 15.000 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Subtotaal € 15.000 € 15.000 € 15.000 

        

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum € 18.900 € 18.900 € 18.900 

        

-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Totale bezoldiging € 15.000 € 15.000 € 15.000 

        

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan 

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

        

Gegevens 2017       

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 14.374 € 13.500 € 13.500 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Totale bezoldiging 2017 € 14.374 € 13.500 € 13.500 
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Bedragen x € 1 J. Nederlof H.A. Nuij P.M.M. Rullmann 

Functiegegevens Lid RvC Lid RvC Voorzitter RvC 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 

        

Bezoldiging       

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 15.000 € 15.000 € 22.450 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Subtotaal € 15.000 € 15.000 € 22.450 

        

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum € 18.900 € 18.900 € 28.350    

        

-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Totale bezoldiging € 15.000 € 15.000 € 22.450 

        

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan 

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

        

Gegevens 2017       

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 13.824 € 13.435 € 18.000 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Totale bezoldiging 2017 € 13.824 € 13.435 € 18.000 

 

 
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2018 een 
bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een 
vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er is in 
2018 een ontslaguitkeringen betaald die op grond van de WNT is gerapporteerd. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
Bestuur Stichting DUWO:     

 

Delft, 25 juni 2019      

Stichting DUWO       
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H.M. de Vreese,     B. Keunen    

Voorzitter Raad van Bestuur   Bestuurder     

  

 

 

Raad van Commissarissen 

Stichting DUWO: 

 

Delft, xxxxx      

Stichting DUWO        

    

 

 

 

 

 

 

P.M.M. Rullmann,     K.P. van Dorst, 

Voorzitter      Vice-voorzitter 

 

 

 

 

 

 

        

M.Schoenmakers      H. Nederlof 

            

  

 

 

 

 

 

 

W. de Jager      F. Koopman 
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Overige gegevens 

In de statuten van DUWO zijn geen bepalingen opgenomen aangaande de resultaatbestemming.  
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12. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant bij de jaarrekening is op de volgende pagina’s 

opgenomen. 
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Bijlagen 
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Besluiten van de RvC in 2018 
 

De RvC heeft in het verslagjaar 2018 de volgende besluiten genomen: 

 

19 februari 2018 

 Ontwikkel- en realisatiebesluit Havenkwartier Deventer 

 Herbenoeming Bestuurder 

 Benoeming voorzitter Raad van Bestuur 

 Verhoging vergoeding voor de leden van de Raad van Commissarissen 

 Draagvlakonderzoek en procesvoorstel 
 
23 april 2018 

 Goedkeuring DUWO Treasuryjaarplan 2018 

 Goedkeuring Auditplan DUWO 2018 

 Actualisatie verkoopbeleid 

 Verkoop van Hogendorpstraat 

 Aankoop ’t Hofflants Huys te Voorschoten 

 Goedkeuring DUWO Financieel beleid en investeringsbeleid 
 
28 mei 2018 

 Verkoop Ketelhuis Delft 

 Goedkeuring Portefeuilleplan DUWO 2018 

 Aankoop koepelgevangenis 

 Huur Oudemanhuispoort 
 
25 juni 2018 

 Finale decharge bestuur ivm afsluiting verslagjaar 2017 Stichting DUWO 

 Goedkeuring Bestuursverslag en Jaarrekening 2017 

 Aankoop 250 studentenwoningen Koepelgevangenis Haarlem 

 Goedkeuring aankoopbesluit Staalweg 

 Biedingen aan gemeenten in werkgebied DUWO 
 
24 september 2018 

 Aankoopbesluit Stamkartplein 

 Grondruil Uilenstede 
 
5 november 2018 

 Zonnepanelen op drie Amsterdamse complexen 

 Goedkeuring projectkader ruiltransactie DUWO-Vestia 

 Definitiebesluit Schilperoortpark 

 Definitiebesluit Thorbeckehof 
 
3 december 2018 

 Vaststelling meerjarenprognose 2019-2024, werkplan 2019 en begroting 2019 

 Goedkeuring statuten ROOM 
Herbenoeming RvC-leden Rullmann en De Jager 
 
Informatie 

De RvC is in 2018 door het bestuur geïnformeerd over: 

 AW – Oordeel staatssteun en 
passendheidsnorm 

 Fusie DUWO/SSH 

 Decharge Kanaalweg 2b 

 Decharge ISH 

 3e tertaalrapportage projectontwikkeling 
2017 

 Uitwerking actiepunten visitatie 

 Voortgang Accommodate-contract 

 Actieplan naar aanleiding van beoordeling 
onderhoudsbeleid door Alphaplan 

 Internationaliseringsagenda Hoger 
Onderwijs 

 

 Verslag adviesraad 2018 

 Correspondentie AW en WSW 
o Integrale oordeelsbrief 2017-2018 
o WSW beoordeling 2018 
o WSW borgingsplafond en 

borgbaarheid 

 ROOM – stand van zaken en next steps 

 Aanbod aanhuur Leidsche Schans 

 Prestatieafspraken 2019 

 Actualiteiten  

 knipselkranten
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Overzicht stakeholdermanagement 

 
Organisatie Bewoners-

overleg 

DUWO  

Adviesraad 

Task 

forces 

Prestatie- 

afspraken 

Stakeholder-

gesprekken 

Bewonersorganisaties  

BRES      

Duwoners      

VBU      

Vulcanus      

WijWonen      

Bewonerscommissies      

* Rond project- en gebiedsontwikkeling wordt ook met relevante bewonersorganisaties overleg gevoerd, zoals bv. de belangenvereniging 

TU Noord rond de ontwikkelingen van DUWO op de TU Noord Campus in Delft. 

Studentenvakbonden 

ASVA      

SRVU      

VSSD      

Haagse Studentenvakbond      

Leidse Studentenbelangenorganisatie      

Gemeenten 

Amsterdam      

Amstelveen      

Delft      

Den Haag      

Leiden      

Deventer      

* In een aantal gemeenten neemt DUWO tevens deel aan het algemene/brede overleg tussen de lokale woningcorporaties en de 

gemeente. Het gaat om Amsterdam, Delft, Leiden en Den Haag. Met de gemeenten waar DUWO weinig bezit heeft, is het contact met 

gemeenten over het algemeen beperkt: er zijn geen task forces en er worden geen prestatieafspraken opgesteld. Het gaat om Haarlem, 

Haarlemmermeer, Oegstgeest, Midden-Delfland en –vooralsnog- Wageningen 

Hoger onderwijsinstellingen 

UvA/HvA      

VU      

TU Delft      

Inholland      

Haagse Hogeschool       

Universiteit Leiden/LUCTH      

Hogeschool Leiden      

Saxion Hogescholen      

Universiteit Wageningen      

* ook een aantal kleinere onderwijsinstellingen zit in de Adviesraad: Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Gerrit Rietveld 

Academie, Koninklijk Conservatorium en UNESCO-IHE. Daarnaast heeft DUWO via haar afdeling Accommodate regelmatig contact met 

diverse grote en kleinere onderwijsinstellingen over de gegarandeerde huisvesting van hun buitenlandse studenten. 

Collega-corporaties 

Rochdale      

Woonbron      

Bergopwaarts (BOW)      

Woongoed2Duizend      

Vestia      

* DUWO is daarnaast deelnemer van intercollegiale netwerken zoals de branchevereniging voor studentenhuisvesting Kences, het 

Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad (PWNR), de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) en de Sociale 

Verhuurders Haaglanden (SVH). In internationaal verband werkt DUWO met een aantal buitenlandse studentenhuisvesters samen 

binnen het Network Cum Laude. 
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Risicobeheersings- en controlesysteem DUWO 
 

 Sturingsproduct Inhoud Termijn Schaalniveau 

 

1. Strategisch en tactisch sturen & plannen 

Ondernemingsplan missie, visie, SWOT, doelen 5 jaar DUWO 

Meerjarenbegroting  kasstromen, W&V-rekening, balans   voortschrijdend  

5 jaar 

DUWO 

Werkplan  interne en externe jaardoelen 1 jaar DUWO en vestiging 

Begroting  V&W-rekening, balans in begrotingsjaar  1 jaar DUWO en vestiging 

Bod & prestatieafspraken voorgeschreven in Woningwet  1 jaar vestiging/gemeente 

Balanced Scorecard 

(BSC) met KPI's 

normen in de vorm van de kritische prestatie-

indicatoren uit het Ondernemings- en werkplan 

5 & 1 jaar DUWO en vestiging 

Portefeuilleplan meerjarig strategisch en  integraal kader voor 

vastgoedsturing  

5 jaar DUWO en vestiging 

2. Beheersen (tactisch en operationeel) 

Budget budget op (geaggregeerd) kostensoortniveau maand, tertaal, 

jaar 

vestiging, afdeling  

Maandrapportage  W&V-rekening t.o.v. begroting maand  vestiging  

Monitor  leegstand, huurachterstand, mutatiegraad  maand complex 

Interne auditing niet limitatief continu DUWO 

Scenario's  simulatie van scenario's tav markt, 

prijsontwikkeling, economische parameters 

jaar DUWO  

Risicomanagement Risicorapportages met focus op risico 

beperkende maatregelen 

tertaal DUWO 

Integriteitscode      medewerker 

Klokkenluidersregeling    medewerker 

 

3. Verantwoorden 

Tertaalrapportage BSC, uitleg afwijkingen van norm, 

marktontwikkelingen, verantwoording doelen 

werkplan, ontwikkeling interne zaken, W&V-

rekening tov begroting 

tertaal DUWO en vestiging 

Projectenoverzicht beschrijving van plan, kosten, risico's 

(financieel, markt, procedureel) 

tertaal nieuwbouw- of 

renovatieproject 

Jaarverslag zie tertaalrapportage jaar DUWO en vestiging 

Treasuryrapport liquiditeitsprognose, financiering, renterisico half jaar DUWO   

Verslaglegging prestaties rapportage over voortgang prestaties 

afgesproken in prestatieafspraken 

jaar gemeente/regio 

dVi en dPi informatie tbv prognoses en verantwoording 

aan Autoriteit woningcorporaties en WSW 

jaar DUWO 

Klachtenreglement  procedure voor huurders om klacht in te dienen  DUWO 

Participatiereglement wijze waarop huurdersorganisaties invloed 

uitoefenen op beleid van DUWO (informatie-, 

advies-en instemmingsrecht) 

  DUWO, vestiging 

en complex 
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 Sturingsproduct Inhoud Termijn Schaalniveau 

 

 

4. Toezicht houden 

Interne controle toetsingskader met controlestappen in overleg 

met accountant 

maand vestiging, Groep of 

afdeling 

RvC bespreking tertaal-, jaarrapportage, 

treasuryrapport & projectoverzicht, opstellen van 

RvC-verslag 

6 tot 8 maal per 

jaar 

DUWO en vestiging 

Auditcommissie 

Financiën RvC 

rapportage over interne risicobeheersings- en 

controlesystemen, naleving bevindingen 

accountant en IC, kwaliteit financiële 

informatieverschaffing  

tertaal DUWO 

Auditcommissie 

Projectontwikkeling RvC 

rapportage over projectbesluiten en -voortgang, 

risicobeheersings- en controlesystemen, 

kwaliteit informatieverschaffing  

tertaal DUWO 

Remuneratiecommissie 

RvC 

rapportage over beoordelings- en 

bezoldigingsbeleid 

jaar DUWO 

Controle accountant controle jaarrekening, tussentijdse controle, 

specifieke opdrachten van RvC, 

managementletter 

jaar en periodiek DUWO en vestiging 

AW en WSW Beoordelingsrapportage a.d.h.v. gezamenlijk 

beoordelingskader 

jaar DUWO   

Oordeelsbrief van 

minister Wonen  

  jaar  DUWO  

Visitatie  4 jaar DUWO 

Bijgewerkt per 31-12-2018 
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