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Voorwoord
Groei, verandering en inzet op vernieuwing zijn thema’s die de gang van zaken bij DUWO in het jaar 2016
kenmerkten. We realiseerden een recordgroei in de voorraad studentenwoningen, terwijl we tegelijkertijd
ook de extra regelgeving vanuit de nieuwe Woningwet en de Autoriteit woningcorporaties verder
implementeerden. DUWO kijkt in het najaar alweer vooruit naar een vernieuwingsprogramma dat inspeelt
op de dynamiek van de veranderende vraag naar studentenhuisvesting.
De groei van het aantal studentenwoningen dat DUWO aanbiedt was in 2016 opmerkelijker dan ooit: voor
de vierde keer op rij werden méér studentenwoningen aan de voorraad toegevoegd dan in het jaar ervoor.
Zo werden de 1.868 woningen van 2015 in het verslagjaar overtroffen door een aantal van 2.218 (879 in
eigendom, 1.339 in beheer). Met de grote toevoegingen van voorgaande jaren erbij - totaal ca. 5.550 behaalde DUWO in het verslagjaar dan ook de doelstelling van het aflopende ondernemingsplan (met
verlenging tot eind 2016). We hadden beloofd tussen de 4.000 en 7.000 eenheden toe te voegen en zo
geschiedde… dankzij grote inzet en hard werken. Bijzondere mijlpalen in dit recordjaar waren de verhuring
van de 30.000e woning in juni en de 10.000e woning in Amsterdam. In totaal had DUWO eind 2016
31.147 wooneenheden in verhuur.
De vele nieuwe wooneenheden waren snel verhuurd. Ze zijn immers meer dan nodig. Mochten we al eens
hebben gedacht dat de invoering van het sociaal leenstelsel zou leiden tot een afname van de vraag naar
studentenhuisvesting, vooralsnog lijkt de invloed ervan gering. De toename van het aantal internationale
studenten zet zich voort: in de komende acht jaar wordt landelijk een groei van 19% internationale
‘exchange’ studenten en 14% diplomastudenten verwacht. Zo zal bijvoorbeeld in Delft komende jaren twee
derde van de PhD’ers uit het buitenland komen. Voor DUWO vereist deze ontwikkeling ook aanpassingen
van de manier waarop studentenhuisvesting wordt aangeboden, waartoe in het verslagjaar nadere
initiatieven werden ontplooid. Een voorbeeld is de pilot in Amsterdam waarbij buitenlandse studenten in
‘gewone’ studentenhuisvesting kunnen worden ingestemd. Uitbreiding is aanstaande.
Deze groei van het aantal internationale studenten is een van de grote ontwikkelingen waar het
vernieuwingsprogramma, het Ondernemingsplan ‘D4U’ 2017-2021, de komende jaren antwoorden op wil
vinden. In de tweede helft van het verslagjaar begon DUWO met de aanloop naar dat nieuwe plan, dat in
2017 zal worden vastgesteld. Input werd verzameld bij onderwijsinstellingen, gemeenten,
huurdersorganisaties, collega corporaties, marktpartijen en uit de maatschappelijke visitatie die eerder in
2016 werd uitgevoerd. Ook de eigen medewerkers werden in verschillende sessies actief bij het nadenken
over de veranderende omgeving en de toekomst betrokken.
Voor DUWO was dit jaar een maatschappelijke visitatie aan de orde. In mei lag er een mooi rapport van
de visitatiecommissie, waarin DUWO werd omschreven als ‘een ontwikkelend belegger met een
maatschappelijke drive, voor wie prioriteit één: de betaalbaarheid van studentenhuisvesting, hand in hand
moet gaan met een commercieel rendabele exploitatie. Daar blijkt de corporatie voluit in te slagen’. Beter
kun je DUWO natuurlijk niet karakteriseren. Het onderzoek leidde tot goede rapportcijfers tussen 6,3 en 8.
Ook in 2016 vergden de aanpassingen aan de Woningwet veel werk. Vanuit de aandacht voor de
‘governance’ werden de statuten en reglementen waar nodig aangescherpt. Een aanvankelijk verbod op
beheer voor derden wordt dankzij intensief lobbywerk van DUWO, SSH en Kences in 2017 onder
voorwaarden weer mogelijk. Vereisten in de Woningwet, waaraan in 2016 werd voldaan waren: een bod
per gemeente in het werkgebied, de prestatieafspraken, opvragen van de zienswijze van de diverse
gemeenten ten bate van het scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB en uiteenlopende inzet voor goede
bewonersparticipatie met nadruk op het co-producentschap, dat bewonersorganisaties in een vroeg
stadium bij het beleid betrekt.
De per 1 juli doorgevoerde huurverhoging was met 0,6% inflatievolgend en van beperkte aard. DUWO
maakte geen gebruik van de van overheidswege toegestane percentages van 2,1 tot 4,6%.
Na bijna een kwart eeuw nam algemeen directeur Jan Benschop in mei afscheid van DUWO. Na zijn
aantreden bij DUWO (toen nog SDSH) in 1993 bouwde hij de kleine Delftse woningcorporatie voor
studenten uit tot de grote randstedelijke studentenhuisvester van nu en inspireerde hij velen binnen en
buiten DUWO. Voor zijn grote inzet spreken we hier nogmaals onze waardering uit.
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Jan Benschop werd in september opgevolgd door Antoine Fraaij in de functie van voorzitter van de Raad
van Bestuur. De bestuurswissel en een roulatie van vestigingsdirecteuren zorgden in 2016 voor nieuwe
impulsen voor de medewerkers.
Passend bij de creativiteit van DUWO bij de inzet van vastgoed voor haar doelgroepen is dit jaar in Delft
een nieuw hoofdkantoor betrokken, een gerenoveerd klassiek pand, direct gekoppeld aan moderne
betaalbare studenteneenheden.
Al deze ontwikkelingen en veranderingen stimuleerden DUWO in het blijvend succesvol uitoefenen van
haar kerntaken en het leveren van een topprestatie, zoals mag blijken uit dit jaarverslag. Vanuit het nieuwe
hoofdkantoor in Delft willen we daar in 2017 met een nieuw ondernemingsplan, nieuwe ambities en een
volle werk- en projectenagenda en veel inspiratie op voortbouwen.
Antoine Fraaij, voorzitter Raad van Bestuur
Heleen de Vreese, lid Raad van Bestuur
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Bestuursverslag

5

1. DUWO doelen in 2016
1.1. Visie en missie van DUWO
Visie en missie
In 2016 zijn we in het laatste jaar van het Koersdocument 2014-2016 gekomen. Dit en de vele wijzigingen
in en rond DUWO zorgen ervoor dat een nieuw ondernemingsplan nodig is. In 2016 is daar door heel
DUWO enthousiast aan gewerkt. De stakeholders zijn er bij betrokken en het personeel is geraadpleegd
bij het opstellen ervan. Het ondernemingsplan wordt in 2017 vastgesteld, maar het werpt in 2016 de
schaduw al vooruit.
De missie is enigszins herzien en luidt:
“DUWO wil studenten de beste woontijd van hun leven bieden.
Wij zorgen voor voldoende, betaalbare en veilige kamers en woningen in Nederland.
Wij bieden duurzame en innovatieve oplossingen en leggen transparant verantwoording af.”
In het werkplan 2016 zijn nog de bij de oorspronkelijke missie onderscheiden thema’s als referentie voor
de gestelde doelen gebruikt:
•
De ontwikkeling van de woningvoorraad;
•
Verhuur, beheer en onderhoud van de voorraad;
•
Organisatie en dienstverlening;
•
Financiële continuïteit;
•
Maatschappelijk ondernemen.
1.2 Doelen van DUWO in 2016
Het Koersdocument krijgt jaarlijks uitwerking in het werkplan met bijbehorende meerjarenbegroting. In het
werkplan bepalen we de activiteiten en richten ze op realisatie van de doelen. Ook de prestatieafspraken
die DUWO met gemeenten maakt, krijgen hierin hun plaats. Als gevolg van de actualiteit en
voortschrijdend inzicht nemen we in het werkplan ook activiteiten op, die in het Koersdocument niet waren
voorzien.
De voortgang wordt per maand gevolgd via maandrapportages op DUWO- en vestigingsniveau
(leegstand, huurachterstand, beheerlasten en W&V) en elke vier maanden aan de hand van uitgebreide
tertaalrapportages.
De thema’s zijn uitgewerkt in concrete doelen, die zoveel mogelijk gekwantificeerd zijn in de Balanced
Scorecard 2016. Per doel is een norm geformuleerd die in het verslagjaar moet worden gehaald. De
normen verschillen van aard. Sommige worden jaarlijks vastgesteld, zoals bijvoorbeeld die voor leegstand
en huurachterstand. Ze kunnen variëren omdat ze zijn gebaseerd op de prestaties van het jaar ervoor.
Andere gelden voor de hele looptijd van het ondernemingsplan; een voorbeeld hiervan is de
nieuwbouwdoelstelling.
In het werkplan 2016 zijn de onderstaande doelen opgenomen. In dit jaarverslag lichten we in de vermelde
paragrafen toe welke van deze prestaties DUWO in 2016 realiseerde en in hoeverre we daarmee de
gestelde doelen hebben gehaald.
I.

Ontwikkeling van de voorraad
Realistisch investeringsprogramma in de periode 2014-2016 van minimaal 4.000 eenheden en
maximaal 7.000 eenheden, jaarlijks 30 woningen ombouwen tot studenteneenheden in Delft. In
2016 is het doel om 2.668 eenheden toe te voegen en verdere ontwikkeling van 8 projecten
Uitbreiding van het aantal beheereenheden, in eigendom van nieuwe partijen op de markt voor
studentenhuisvesting
Beëindigen van de exploitatie van 693 eenheden;
Investeren in Accommodate-voorraad: inrichten 1.340 eenheden en nieuwe verhuurvormen
Uitvoeren woningmarktonderzoek op landelijk en lokaal niveau, onderzoek naar prognoses en
woningvraag buitenlandse studenten

§ 3.1.

§ 3.1
§ 3.3
§ 4.7
§ 2.2 & 2.3

II. Verhuur, beheer en onderhoud van de voorraad
Toewijzing aan de doelgroep(en) conform EU-inkomensnorm en passendheidstoets
Doorstroming optimaliseren door verhuur met en controle van campuscontract, met als doel dat
eind 2016 97% van de huurders het campushuurcontract hebben
Huisvesten van statushouders

§ 4.5
§ 4.4
§ 4.1 & 4.6

6

Doelmatige verhuur door weinig leegstandsderving (1,1%) en lage huurachterstand (1,0%)
Vernieuwen woonruimteverdeelsysteem voor studenten
Huurverhogingsbeleid conform kaders van de rijksoverheid
Toepassen servicekostenbeleid DUWO-breed, invoeren sk-component Huismeester
Verbeteren digitale ondersteuning beheer
Sober en doelmatig onderhoud door realisatie van onderhoudsbegroting
Verbeteren welkomstgesprekken en norm (85%) halen
In samenspraak met huurders(organisaties) besteden van sociaalbeheerbudget
Portefeuillemanagement actualiseren:

Uitwerken van het portefeuillebeleid

Assetmanagement

Actualiseren onderhoudsbeleid & externe toets

Duurzaamheidsbeleid

§ 4.10 & 5.3
§ 4.1
§ 4.8
§ 4.8
§ 8.1
§ 5.1
§ 5.2
§ 5.2
§ 3.5 & 3.6

III. Organisatie en dienstverlening
Welzijn medewerkers verbeteren:

Personeelsbeleid en opleidingsbeleid opstellen, vernieuwing functionerings- en
beoordelingscyclus

Wetgeving flexibilisering implementeren

Resultaten medewerkeronderzoek 2015 omzetten in acties

Arbodienst en verzuimbeleid verbeteren

Budgetten opleidingen, tijdelijke bezetting besteden

Kwalitatieve analyse personeel
De ICT-infrastructuur aanpassen en het ICT-beheer verder ontwikkelen:

Afronden Xpand en portaalprojecten

Optimaliseren van managementinformatie, DWH

Continuïteit en informatiebeveiliging

Optimalisatie ICT-beheer
Verbeteren van interne controle en administratieve organisatie:

Actualiseren en vastleggen van werkprocessen en procedures

Uitvoeren van planning- en controlcyclus

Uitvoeren van auditplan 2016

Uitvoeren van het risicomanagementbeleidsplan
Verbeteren van dienstverlening:

Verbeteren klantcontacten via de vier kanalen

Normen KCC halen

Ontwikkelen en toepassen meetmethode klanttevredenheid

Meten klanttevredenheid Accommodate
De communicatie van DUWO te versterken door:

Verbeteren interne communicatie (bijeenkomsten, communicatievormen)

Verbeteren communicatie met klanten (tools voor medewerkers, aanpassen website,
project Binnenstebuiten)

Verbeteren corporate image

Uitvoeren reputatieonderzoek

Uitvoeren sociale media-beleid

§ 8.1 & 8.2

§ 8.1

§ 10.1 & 10.7

§ 6.1, 6.2 & 6.3

§ 6.4

IV. Financiële continuïteit
Solvabiliteit minimaal 22,5%;
De borgingsfaciliteit WSW behouden door te voldoen aan de volgende KPI’s
Som cashflows over een vijfjaarsperiode positief;
ICR: minimaal 1,4;
DSCR: minimaal 1,0;
Solvabiliteit WSW definitie: 20%;
Verhouding WOZ-waarde versus schuld: maximaal 50%;
Kostendekkend beheer op DUWO-niveau;
Waarderingsgrondslag vastgoed bepalen en voorbereiden waardering
Financieel beleid actualiseren
Fiscaal beleid opstellen

§ 9.1
§ 9.1

§ 9.2
§ 9.3
§ 9.1
§ 9.1

V. Maatschappelijk ondernemen
Goed functioneren als toegelaten instelling:

Positieve beoordeling door de minister van Wonen & Rijksdienst

Effecten van herziening Woningwet opnemen in de governancestructuur

Jaarverslag

Uitvoeren visitatie

Opstellen Ondernemingsplan 2017-2021

§ 7.1
§ 10.2 & 10.3
§ 11.3
§ 10.2
§ 1.1
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Samenwerking met gemeenten:

Vormgeven van procedure en bod uitbrengen

Actuele prestatieafspraken met gemeenten over studentenhuisvesting

Deelname in gemeentelijke taskforce studentenhuisvesting

Achtervangpositie van gemeente bij WSW-borging
Samenwerking met onderwijsinstellingen:

Actuele samenwerkingsovereenkomsten met elke grote onderwijsinstelling;

Overleg om prognoses buitenlandse studenten op te nemen in prognosemodel Apollo;

Bijeenkomst van de Adviesraad;
Samenwerking met de huurdersorganisaties:

Opstellen en ondertekenen van samenwerkingsovereenkomst

Huurdersorganisaties hun rol als coproducent verder laten invullen

Adviesaanvragen voorleggen aan huurdersorganisatie

Overleg op lokaal niveau met de huurdersorganisaties en bewonerscommissies

Overleg op lokaal niveau met nestoren en studentbeheerders

Haalbaarheid van een lokale huurdersorganisatie in Den Haag onderzoeken
Samen met Kences de lobby- en onderzoek-agenda bijstellen en ondersteuning geven aan de
lobbyactiviteiten, Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting vernieuwen
Samenwerking met maatschappelijke organisaties; voortzetten van bestaande afspraken

§ 7.3

Samenwerking met marktpartijen vergroten via het gebruik van beheerovereenkomsten

§ 7.6

§ 4.7
§ 7.2
§ 7.2
§ 5.5

§ 7.4
§ 7.5
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2. De woningmarkt voor studenten
2.1. Wet en regelgeving
In het verslagjaar had DUWO opnieuw te maken met gewijzigde regelgeving ten gevolge van de
hervorming van de sociale huursector die het kabinet Rutte doorvoerde. De nieuwe regels waren in 2016
van grote invloed op het beleid en de activiteiten van DUWO (zie hiervoor ook: 7.4 Samenwerking met
collega corporaties en koepels).
Zo werd met ingang van 1 juli 2016 de Wet doorstroming huurmarkt van kracht, waarbij een op de valreep
toegevoegde aanpassing DUWO een probleem bezorgde. In de nieuwe wet zijn contracten voor bepaalde
duur door de huurder tussentijds opzegbaar in tegenstelling tot de door DUWO gebruikte
huurovereenkomsten. Het bleek onmogelijk om de contracten tijdig aan te passen aan de vereisten van de
nieuwe wet. Voor het cursusjaar 2016-2017 zijn daarom de oude bestaande contracten gebruikt. Na lobby
kwam er een toezegging van minister Blok dat hij de contracten, voor wat betreft de problematiek van de
opzegbaarheid door huurders, in de evaluatie van de wet tegen het licht zal houden. Dat gebeurt een jaar
na ingang.
Ook de in 2015 in werking getreden Woningwet heeft nog steeds gevolgen voor DUWO. Daarin werd het –
bij DUWO vaak toegepaste - beheer voor derden in nieuwe contracten verboden. Een lobby van DUWO,
SSH en Kences om die vorm van beheer weer mogelijk te maken leidde echter tot succes, vooral dankzij
de medewerking van onderwijspartners in studentensteden. Na een motie met die strekking in de Tweede
Kamer zegde minister Blok toe een onderzoek te zullen instellen naar de mogelijkheden om beheer voor
derden toe te staan. Dat leidde tot de conclusie dat het wel degelijk zinvol is dergelijke beheerconstructies
toe te staan, echter onder voorwaarden. Die zijn voor toekomstige contracten inmiddels bekend: de
maximale contractsperiode is 10 jaar, het contract mag geen koopopties bevatten, de risico’s moeten
inzichtelijk worden gemaakt (bijvoorbeeld door een opslag in de balansratio's) en de gemeente moet een
lichte markttoets uitvoeren. Het voorstel tot wetswijziging werd begin 2017 in het parlement behandeld en
wordt met ingang van 1 juli 2017 daadwerkelijk ingevoerd. Voor de periode tot invoering zal de Autoriteit
woningcorporaties in de handhaving rekening houden met deze wetswijziging.
Ook de lobby rond de Warmtewet was in 2016 succesvol, in die zin dat de blokverwarming uit de wet
wordt gehaald en ‘terugkeert’ naar het huurrecht (servicekosten). Daarnaast blijven collectieve
aansluitingen mogelijk. Wet en regeling zijn echter nog niet in werking getreden, dus ook in 2017 zal de
vinger aan de pols worden gehouden.
In het verslagjaar liet de minister van BZK de Tweede Kamer weten dat hij geen Landelijk Actieplan (LAS)
of Toekomstagenda voor studentenhuisvesting meer zal tekenen (zoals in het verleden gebruikelijk was).
In plaats daarvan gaan de LAS-partijen door op basis van een interne werkagenda.
Duidelijk werd ook dat er geen permanent register voor onzelfstandige woningen in de Basisregistratie
Adressen Gebouwen (BAG) komt. Het komt er op neer dat onzelfstandige woningen niet langer als
afzonderlijk object in de BAG mogen voorkomen en dus ook geen eigen adres meer mogen hebben.
Uiterlijk 31 december 2016 moesten de gemeentes hun registratie daarvan in orde hebben. In de praktijk
is dat niet gehaald.
2.2. Studentenhuisvesting in het werkgebied van DUWO
In het werkgebied van DUWO nam het aantal WO-studenten met bijna 2.600 studenten (2,3%) toe.
Het aantal HBO-studenten in het werkgebied van DUWO is licht afgenomen met 600 studenten (minus
0,5%).
De internationalisering van het onderwijs ging ook in 2016 voort. Nederland is geen koploper op dit terrein,
maar is bezig zijn achterstand in te halen. Sinds het studiejaar 2006/2007 is het wereldwijde marktaandeel
van Nederland qua internationale studenten immers bovengemiddeld - met circa 15% - gegroeid.
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3. De woningvoorraad van DUWO
3.1. De uitbreiding van de woningvoorraad
DUWO wil in de periode 2014-2016 tussen de 4.000 en 7.000 eenheden in haar werkgebied toevoegen.
Dat kan door zelf eenheden te realiseren, maar ook door projecten die andere partijen uitvoeren in beheer
te nemen. Daarnaast is ombouw van zelfstandige eenheden tot onzelfstandige eenheden een manier om
de woningvoorraad uit te breiden.
In 2016 voegde DUWO in totaal 2.218 wooneenheden toe. Het gaat om 879 eenheden in eigendom en om
1.339 eenheden in beheer. In de periode 2014-2015 werden 3.332 eenheden gerealiseerd. De doelstelling
om in de periode 2014-2016 tussen de 4.000 en 7.000 eenheden toe te voegen, is - met in totaal 5.550
eenheden - dus gehaald.
3.2. De woningvoorraad van DUWO
Tabel 3.1 Aantal verhuurbare wooneenheden op 31 december 2016
Type
Vestiging
Totaal
Samen
Amsterdam Delft
Den
Leiden MiddenHaag
NL
Regulier
Eigendom
4.351
6.978
1.110
5.421
550 18.410
Beheer
2.370
378
807
505
380
4.440
23.755
Gedeeld
905
0
0
0
0
905
Accommodate*) Eigendom
1.443
1.884
570
523
0
4.420
Beheer
781
364
843
168
60
2.216
7.392
Gedeeld
756
0
0
0
0
756
Samen
Eigendom
5.794
8.862
1.680
5.944
550 22.830
Beheer
3.151
742
1.650
673
440
6.656
31.147
Gedeeld
1.661
0
0
0
0
1.661
Totaal
10.606
9.604
3.330
6.617
990 31.147
31.147
*) Voor Accommodate is gerekend met het aantal wooneenheden uit de basisadministratie (Xpand) en niet met het
aantal Accommodate-contracten.

In juni werd de 30.000e woning in exploitatie genomen en en passant werd in Amsterdam de 10.000e
woning verhuurd. De teller stond eind 2016 op een totaal van 31.147 wooneenheden. In vergelijking met
2015 nam de woningvoorraad toe met 1.633 eenheden. Het grootste deel van de voorraad was in
eigendom (22.830, 73%) of in gedeeld eigendom in de DUWO-Rochdale Combinatie (DRC), waarbij
DUWO voor 50% eigenaar is (1.661 eenheden, 5%).
In het verslagjaar werd 24% van de totale woningvoorraad gebruikt voor Accommodateverhuur. Het gaat
om bijna 7.400 eenheden, een toename van 454 ten opzichte van 2015.
Tabel 3.2 Aantal niet-wooneenheden op 31 december 2016
Amsterdam
Delft
Den Haag
Eigendom
247
286
68
Beheer
4
152
Gedeeld
126
Totaal
377
286
220

Leiden
94
27
121

Midden-NL
3
3

Totaal
698
183
126
1.007

Eind 2016 verhuurde DUWO 1.007 niet-wooneenheden: bedrijfsruimten, winkels, kantoren, bergingen,
garages en parkeerplaatsen, drie meer dan eind 2015. In Amsterdam werd één parkeerplaats in exploitatie
genomen. Daarnaast werden in Delft drie bergingen en één parkeerplaats in exploitatie genomen.
Tegelijkertijd werd één bedrijfsruimte aan de Koornmarkt uit beheer gegeven. In Den Haag werd één
washok uit exploitatie genomen. In Leiden twee parkeerplaatsen uit exploitatie genomen en twee
administratieve fouten hersteld.
3.3. Mutaties in de woningvoorraad in 2016
In onderstaand overzicht zijn de wijzigingen in het aantal wooneenheden per vestiging vermeld. In totaal
werden bruto 2.218 woningen toegevoegd.
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De volgende eenheden zijn in 2016 in exploitatie genomen:
Amsterdam:
nieuwbouw Jacq. Veltmanstraat (419), K. Broekmanstraat (364), Kraanspoor (380)
Delft:
1e deel ISH (178) en ombouw woningen naar kamers verspreid in het bezit (52)
Den Haag:
ombouw Harderwijkstraat (155), extra woning Amsterdamse Veerkade voor JIT (1)
en omzettingen Beeklaan (9)
Leiden:
nieuwbouw Langebrug (216), ombouw woning Thorbeckehof naar kamers (3),
aanpassing eenheid Oude Veste (1)
Midden-Nederland: nieuwbouw Campus Plaza Wageningen (440)
De afname van de woningvoorraad is het gevolg van uit beheer nemen, ombouw, sloop of verkoop van
eenheden. In 2016 zijn in totaal 585 woningen uit exploitatie genomen.
De afname zag er in de vestigingen als volgt uit:
Amsterdam:
verkoop (13), uit beheer Voorburgstraat (57), Poeldijkstraat (53), Nierkerkestraat
(101) en Kolenkitbuurt (21), uit exploitatie Overtoom (1)
Delft:
verkoop (19), sloop spaceboxen (223), ombouw woningen naar kamers verspreid in
het bezit (18), uit beheer (16), herstel administratieve fout (1)
Den Haag:
omzettingen Beeklaan (9), uit beheer Vlamingstraat (5)
Leiden:
ombouw woning Thorbeckehof naar kamers (1), aanpassing eenheid Oude Veste
(1), herstel administratieve fout Zijlstroom (29), uit beheer Ververstraat (2)
Midden-Nederland: verkoop in Deventer (14 vhe’s in 10 woningen), herstel administratieve fout (1)
Tabel 3.3 Veranderingen in de woningvoorraad gedurende 2016
Amsterdam
Delft
Den Haag
Toename

Eigendom
Beheer
Gedeeld
Subtotaal toename (+)
Afname
Eigendom
Beheer
Gedeeld
Subtotaal afname (-)
Saldo

419
744
1.163
14
232
246
917

230
230
261
16
277
-47

10
155
165
9
5
14
151

Leiden
220
220
2
31
33
187

MiddenNL
440
440
15
15
425

Totaal
879
1.339
2.218
301
284
585
1.633

Verlenging exploitatie
De exploitatie van de 380 woningen op het tijdelijke complex NDSM-werf in Amsterdam is met drie jaar
verlengd. Deze exploitatie zou in de zomer van 2016 eindigen, maar doordat 125 eenheden worden
ingezet voor (niet-studerende) statushouders mogen alle woningen langer blijven staan. Het beheer voor
de woningen die door niet-studenten worden bewoond, wordt uitgevoerd door mede-eigenaar Rochdale.
Aankoop
In 2016 zijn geen woningen aangekocht.
Verkoop
DUWO verkocht in het verslagjaar 42 woningen (13 in Amsterdam, 19 in Delft, 10 in Deventer) en één
parkeerplaats (Hoofddorp). Het verkoopbeleid van DUWO houdt in dat alleen aan natuurlijke personen en
tegen een minimale waarde van 90% van de marktwaarde wordt verkocht.
3.4. Voorbereidingen voor nieuwbouwprojecten
Projectontwikkeling eigendom
Tabel 3.4 Ontwikkelportefeuille woningen per 31 december 2016
Stadia
Amsterdam
Delft
Den
ontwikkeling
Haag
In uitvoering
201
In ontwikkeling
In voorbereiding
900
480
Subtotaal eigendom
900
201
480
In beheer
Totaal

Leiden

Midden-NL

Totaal

57
57

-

201
57
1.380
1.638
1.246
2.884

590

656

-

-

1.490

857

480

57
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Uitvoering (eigendom)
Delft:
Kanaalweg 3A (47 eenheden), ISH (154 eenheden)
Ontwikkeling (eigendom)
Leiden:
Meelfabriek (57 eenheden)
Voorbereiding (eigendom):
Amsterdam:
Plein 40-45 (150 eenheden), Sluisbuurt (600 eenheden), Overhoeks (150 eenheden)
Den Haag:
Leemanstoren (voorheen Vijverhof, 480 eenheden)
Voorbereiding (in beheer nemen):
Eind 2016 waren er twee projecten die DUWO niet zelf ontwikkelt maar in beheer zal nemen:
Amsterdam:
Lelylaan (590 eenheden)
Delft:
Stieltjesweg (656 eenheden)
3.5. Portefeuillebeleid
In 2016 werd het strategisch portefeuillemanagement verder uitgewerkt en het portefeuilleplan voor de
woningvoorraad van DUWO opgesteld. Dit levert de meerjarige kaders op die via het assetmanagement
op vestigingsniveau verder worden ontwikkeld. In de volgende versies wordt de wensvoorraad in het
portefeuilleplan kwalitatief meer gedifferentieerd.
In 2016 is de basis gelegd voor de verdere uitwerking van het portefeuillebeleid in het assetmanagement.
In het assetmanagement wordt op complexniveau bepaald welke maatregelen nodig zijn om het complex
goed verhuurbaar te houden en aldus te zorgen dat het een bijdrage levert aan de gestelde
rendementseisen op portefeuilleniveau. De vestgingsdirecteur is de assetmanager en coördineert de
verschillende activiteiten die de vestiging in het complex onderneemt. Het plan van aanpak is vastgesteld.
3.6. Duurzaamheidsbeleid
In 2015 stelde DUWO het duurzaamheidsbeleid vast. Het beleid kwam in coproducentschap met de
huurdersorganisaties tot stand. Het primaire doel van het beleid is een bijdrage te leveren aan de
betaalbaarheid van de woningen voor huurders. Uitgangspunt is dat de kosten van maatregelen opwegen
tegen de gerealiseerde besparing en dat ze voor DUWO budgetneutraal zijn: kosten moeten kunnen
worden terugverdiend.
Een aantal doelen is gehaald: 100% groene inkoop, gemiddelde energietarieven lager dan de gemiddelde
consumentenprijzen, opleveren onderhoudsplan met duurzaamheidsparagraaf, minimaal zes panden
betrokken bij de Student Energyrace, instellen van een duurzaamheidsbudget, meer aandacht voor
duurzaamheid in DUWO-communicatie en een duurzaamheidsparagraaf in de nieuwe landelijke ‘interne
agenda’ voor studentenhuisvesting. Ook het doel om de servicekosten voor nutsvoorzieningen ten
opzichte van vorig jaar niet te laten stijgen werd in 2016 gehaald.
De Student Energy Race (SER) is een van de maatregelen in het kader van het duurzaamheidsbeleid van
DUWO. In de editie van 2015-2016 (1 november 2015 tot 1 april 2016) gingen negen huizen uit Delft, Den
Haag en Leiden de strijd aan. De winnaar was het huis dat de meeste energie bespaarde ten opzichte van
het eigen historisch verbruik. Dit jaar was er meer aandacht voor communicatie. Met name de
Facebookpagina werd actiever beheerd. In de studentenhuizen werd tevens een promotiefilmpje
opgenomen, waarin de deelnemende studenten figureerden.
De deelnemers aan de laatste editie waren erg enthousiast en gaven aan dat er sprake was van
bewustwording en gedragsverandering. De evaluaties van de energiewedstrijden tonen dit ook aan.
Afgelopen stookseizoen werd door het winnende huis 46% bespaard aan gas en elektriciteit tegenover
een gemiddelde van 31% voor alle deelnemende panden. Uit metingen blijkt dat de eerder deelnemende
panden ook daarna nog op een lager verbruiksniveau zitten dan voor de wedstrijd. De gedragsverandering
is dus blijvend.
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4. De verhuur van woningen
4.1. Efficiënte woonruimteverdeling en verhuurproces
De woningen van DUWO worden op verschillende manieren verhuurd. De zelfstandige
studenteneenheden worden aangeboden via Studentenwoningweb (SWW). (Aankomende) studenten
schrijven zich hiervoor in en kunnen reageren op woningen in de regio waar de onderwijsinstelling is
gevestigd.
De onzelfstandige eenheden worden via een instemming verhuurd. Als de voordracht niet bijtijds wordt
gedaan, wordt de onzelfstandige eenheid via SWW aangeboden.
Inschrijven bij SWW 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 2016 onderscheidde
DUWO drie regio’s: regio Amsterdam e.o., regio Haaglanden (Delft en Den Haag), gecombineerd met
Leiden en regio Deventer/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.
Het vijfjarig contract met Woningnet voor het gebruik van SWW liep af op 1 oktober 2016. Besloten is om
gebruik te maken van de optie de looptijd van dit contract te verlengen tot 31 december 2017. In het najaar
van 2016 begon een strategische verkenning ter heroverweging van SWW. Vanaf 1 januari 2018 moet het
nieuwe platform voor een sterke verbetering van de verdeling van studentenwoningen zorgen.
Woonruimte voor buitenlandse studenten en gasten binnen Accommodate wordt op twee manieren
toegewezen: rechtstreeks via de onderwijsinstelling resp. via eigen keuze van de student uit de
beschikbare voorraad na door de onderwijsinstelling als woningzoekende te zijn opgevoerd.
De zelfstandige woningen voor de doelgroep niet-studenten in Delft worden aangeboden via WoonnetHaaglanden.
4.2. Aantal woningzoekenden
Het aantal ingeschreven studenten bij SWW was aan het eind van het verslagjaar ruim 160.000. Eind
2015 waren dat er bijna 142.000, een stijging dus van ruim 18.000. Het aantal nieuwe inschrijvingen ligt
boven de 19.000 (bijna 2.000 méér dan in 2015). De groei is in alle vestigingen.
Daarmee is de conclusie dat de woningmarkt voor studenten ook in 2016 gespannen was. Er waren veel
woningzoekenden en de woningen vonden in het algemeen grif aftrek.
4.3. Aantal verhuringen in 2016
De mutatiegraad was in 2016 met 54% min of meer gelijk aan die in 2015 (53%). In totaal werden bijna
17.000 nieuwe huurcontracten afgesloten (2015: 15.500). Die werden voor het grootste deel digitaal
afgehandeld (88%). De mutatiegraad bij de reguliere eenheden (excl. Accommodate) was DUWO-breed
40%, iets hoger dan het percentage in 2015.
Bij Accommodate was de mutatiegraad in het verslagjaar 102% tegenover 99% in 2015.
4.4. Campuscontract
Aan het eind van 2016 had 96% van alle studenthuurders een campuscontract, geheel volgens het
gestelde doel.
De jaarlijkse controle van de campuscontracten begon in het laatste kwartaal van 2016. Mede door de
afspraken met de onderwijsinstellingen en het gemak van de digitalisering (uploaden studiebewijzen door
huurders) was eind 2016 al 84% afgehandeld. De controle van 2015 werd in het eerste kwartaal van 2016
afgerond en leidde tot opzegging van een aantal huurcontracten zonder dat de rechter een uitspraak
hoefde te doen. Het effect van de controle van het campuscontract is dus maximaal.
4.5. Passende verhuur
Voor het verhuren van woonruimte stelt de overheid eisen waaraan een huurder moet voldoen. Het gaat
daarbij vooral om inkomenseisen. DUWO moest in 2016 aan twee regimes voldoen:
 de Europanorm dat 90% van de verhuringen van woningen tot € 710,68 passend is verhuurd
(d.w.z. aan huishoudens met een inkomen tot € 39.874, waarvan 80% aan huishoudens met een
inkomen tot € 35.739)
 de passendheidsnorm dat 95% van de huishoudens met recht op huurtoeslag een woning moet
worden toegewezen met een huur onder de aftoppingsgrens
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Tabel 4.1 Passende toewijzing volgens EU-norm in 2016
In eigendom
In beheer
Absoluut
%
Absoluut
%
Passende toewijzing
457 95,4%
57 93,5%
Niet passende toewijzing
22
4,6%
4
6,5%
Niet vastgesteld inkomen
0
0,0%
0
0,0%
Totaal
479
100%
61
100%

Totaal
Absoluut
%
514 95,2%
26
4,8%
0
0,0%
540
100%

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. Daarnaast zijn er (in Delft) drie verhuringen van sociale
huurwoningen via Woonnet Haaglanden.
Tabel 4.2 Verhuringen conform de passendheidsnorm in 2016, in %

Passende toewijzing
Niet passende toewijzing
Verhuring aan student
Niet vastgesteld inkomen

Amsterdam

Delft

Den Haag

Leiden

1,5%
0,5%
98,0%
0,0%

3,7%
1,2%
95,0%
0,0%

5,4%
0,2%
94,3%
0,0%

0,7%
0,9%
98,4%
0,0%

MiddenNederland
0,1%
0,0%
99,9%
0,0%

DUWO
2,4%
0,7%
96,9%
0,0%

Ook bij de verhuizingen binnen de passendheidsnorm voldoet DUWO met 99,3% ruimschoots aan de
norm. Alle verhuringen aan studenten voldoen per definitie aan de passendheidsnorm.
DUWO-Delft verhuurt ook woningen aan andere doelgroepen dan studenten. In 2016 zijn in totaal 76
woningen verhuurd via het regionale woonruimteverdeelsysteem. Op regionaal niveau zijn daarover
afspraken gemaakt:
1. Minimaal 70% van de vrijgekomen zelfstandige woningen behoort tot de categorie ‘betaalbaar’ (tot
aan de hoge aftoppingsgrens): met 79% van de aangeboden woningen behorend tot die prijsklasse
heeft DUWO de afspraak gehaald.
2. Minimaal 85% van de vrijgekomen zelfstandige woningen behoort tot de categorie ‘sociaal’ (tot aan de
liberalisatiegrens): met 100% van de aangeboden woningen behorend tot die prijsklasse heeft DUWO
de afspraak gehaald.
4.6. Verhuur aan bijzondere doelgroepen en urgenten
In 2016 verhuurde DUWO in totaal 437 woningen aan bijzondere doelgroepen. Het gaat om 4,6% 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 heeft DUWO met gemeenten ruimere afspraken over vergunninghouders, wat ertoe
leidde dat het aantal geplaatste vergunninghouders in het verslagjaar naar in totaal 117 steeg. In de
meeste gemeentes verloopt het inregelen van het hele proces om – met name studerende - kandidaten
(bij ons) voor te dragen nog steeds moeizaam, waardoor het aantal gehuisveste vergunninghouders veelal
achterblijft bij de taakstellingen.
4.7. Verhuur van Accommodate-eenheden
De eenmalige kosten bij het afsluiten van het huurcontract voor Accommodate werden op 1 januari 2016
verlaagd van € 150 naar € 100. Deze kosten dekken de extra werkzaamheden voor reserveren en digitale
ondersteuning bij het afsluiten van de huurcontracten. De kosten konden omlaag door de verdergaande
automatisering.
DUWO verhuurde eind 2016 in totaal 7.543 eenheden aan buitenlandse studenten via contracten met
onderwijsinstellingen. Het aantal groeide met 5% ten opzichte van 2015 (7.198).
Behalve van eenheden die via contracten met onderwijsinstellingen worden verhuurd, is ook sprake van
een kleine groep eenheden in ‘vrije verhuur’. Het streven is deze vrije verhuur beperkt te houden.
4.8. Betaalbare woonruimte
Met het oog op de betaalbaarheid voor de doelgroep (studenten) hanteert DUWO 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).
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Het doel is om 85% van de woningvoorraad onder deze kwaliteitskortingsgrens te houden. In 2016 lag dat
percentage op 87% voor de studentenwoningen (regulier en Accommodate).
De huuraanpassing naar streefhuur wordt toegepast bij een nieuwe verhuring. Voor monumentenpanden
geldt een hogere streefhuur waar de markt dat toelaat. Op basis van het eigen woonlastenbeleid ziet
DUWO dus af van een deel van die inkomsten. DUWO probeert daarnaast om de bijkomende woonlasten
zoveel mogelijk te beperken. De servicekosten worden conform het beleid van de Huurcommissie –
kostendekkend - in rekening gebracht en DUWO streeft naar afspraken met gemeenten en waterschappen
over tegemoetkoming bij heffingen en belastingen voor studenten. Dergelijke afspraken bestaan al in
Leiden en Delft.
Huurverhoging
Per 1 juli werden de huren verhoogd, waarvan tijdig aanzegging is gedaan. DUWO koos voor een
inflatievolgende huurverhoging en paste nergens een extra inkomensafhankelijke huurverhoging toe. De
gemiddelde gerealiseerde huurverhoging is 0,5%. Het gros van de huurders kreeg een huurverhoging die
gelijk is aan de inflatie van 2015 (0,6%), 10% ontving geen of een lagere huurverhoging en 1% meer dan
0,6% (in alle gevallen bij nieuwe verhuring).
Tabel 4.3 Aantal eenheden*) bij DUWO naar klasse van huuraanpassing per 1 juli 2016
Huurverhogingsklasse
Aantal
Procentueel
Verlaging
477
2%
0%
432
2%
0 – 0,59%
72
0%
0,6%
20.902
89%
Meer dan 0,6%
209
1%
Geen
1.317
6%
Totaal aantal woningen
22.092
100%
Tabel 4.4 Gemiddelde huurverhoging per 1 juli 2016 onderscheiden naar vestiging*) 2016
Aantal eenheden huurverhoging
Gemiddelde huurverhoging
Amsterdam
6.850
0,6%
Delft
7.311
0,4%
Den Haag
1.729
0,6%
Leiden
5.690
0,4%
Midden Nederland
512
0,5%
DUWO totaal
22.092
0,5%
*) exclusief de Accommodate-eenheden

Per vestiging was de gemiddelde huurverhoging verschillend, iets wat te maken heeft met het aandeel
tijdelijke woningen, het aantal binnenkort uit exploitatie te nemen woningen of woningen waarbij andere
afspraken over de huurverhoging zijn gemaakt.
Tabel 4.5 Gemiddelde huurverhoging en harmonisatie in 2016 van de Accommodate-eenheden onderscheiden
naar vestiging
Aantal eenheden huurverhoging*)
Gemiddelde huurverhoging
Amsterdam
2.064
6,1%
Delft
1.017
1,2%
Den Haag
691
1,0%
Leiden
2.532
2,7%
Midden-Nederland
0
n.v.t.
DUWO totaal
6.304
3,4%
*) betreft woningen die zowel op 1-1-2016 als op 31-12-2016 in exploitatie waren bij Accommodate
(inclusief harmonisatie)

De huur van de Accommodate-eenheden wordt bij een nieuwe verhuring aangepast; daarbij worden de
huurverhoging en eventuele harmonisatie verwerkt in de nieuwe huur. De gemiddelde huuraanpassing bij
de Accommodate-eenheden was 3,4%.
Servicekosten
Het servicekostenbeleid is gestandaardiseerd. Huurdersorganisaties hebben voor bepaalde onderdelen
instemrecht op aanpassingen in beleid. Aanpassingen bij bestaande complexen worden pas doorgevoerd
na instemming van de huurdersorganisaties, maar bij nieuwe complexen worden de servicekosten
conform het beleid van DUWO opgevoerd. In 2014 legden de huurdersorganisaties aan de
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Huurcommissie de vraag voor of hun instemrecht ook bij invoering bij nieuwe complexen kan gelden.
Begin 2016 deed de rechter uitspraak in hoger beroep en bevestigde dat DUWO in dat geval geen
instemrecht hoeft te verlenen.
Het voorstel voor het doorberekenen van huismeesterkosten werd eind 2015 besproken met de
huurdersorganisaties, die zich zorgen maakten over de woonlastenstijging van € 2,- tot € 4,50 (afhankelijk
van de beheerintensiteit). Om daaraan tegemoet te komen is een convenant opgesteld waarmee zittende
huurders worden ontzien en toekomstige huurders zoveel mogelijk worden gecompenseerd met de
huurtoeslag. Dit beleid is in 2016 uitgevoerd. Het convenant is niet ondertekend door huurdersorganisatie
Duwoners, die bij de rechter betwist of de huismeesterkosten na mutatie bij nieuwe huurders in rekening
mogen worden gebracht. Begin 2017 zal waarschijnlijk vonnis worden gewezen.
4.9. Bezwaarschriften
In totaal waren in het verslagjaar 19 bezwaarschriften van huurders in behandeling bij de Huurcommissie.
Hiervan hadden er 14 betrekking op de huurprijs. Deze werden alle in 2016 afgerond. In de meeste
gevallen werd DUWO in het gelijk gesteld en bij drie geheel of gedeeltelijk in het ongelijk. Het aantal
bezwaarschriften was aanmerkelijk lager dan vorige jaren omdat de inkomensafhankelijke huurverhoging
niet was toegepast.
Vijf huurcommissiezaken hadden betrekking op de servicekosten, waarbij de Huurcommissie in drie zaken
uitspraak deed. DUWO werd in twee gevallen in het ongelijk gesteld.
DUWO handelde de bezwaren in alle gevallen af conform de uitspraak van de Huurcommissie.
4.10. Leegstand
De leegstandsnorm van 1,1% werd ruim gehaald; DUWO-breed was de leegstand 0,7%.
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5. Onderhoud en beheer van woningen
5.1. Onderhoud in 2016
De bedrijfsbureaus werkten in het verslagjaar gezamenlijk aan de praktische uitwerking van het
onderhoudsbeleid. De onderlinge verschillen tussen de vestigingen in de Meerjaren
Onderhoudsbegrotingen (MJOB) zijn inzichtelijk gemaakt, wat leidde tot een praktische uitwerking van de
planmatig onderhoudswerkzaamheden.
Tenslotte is een interne audit uitgevoerd op (de uitvoering van) het onderhoudsbeleid. Dit leidt tot
aanscherping van de sturing en verantwoording. Ook zal de rapportage over de uitvoering van de
onderhoudswerken in de tertaalrapportages worden uitgebreid.
Het budget voor het planmatig onderhoud is in het verslagjaar DUWO-breed niet volledig aangewend.
Over de hele linie is het budget voor niet-planmatig onderhoud licht overschreden.
5.2. Sociaal beheer
Studentenhuisvesting kenmerkt zich door intensief beheer. De beheerders richten zich, nog meer dan
voorheen, op het uitvoeren van inspecties in en om de complexen. Voor een deel betreft dit
huismeestertaken die direct ten goede komen aan de huurders. Met de huurdersorganisaties is een
convenant afgesloten om dit deel van de taken via de servicekosten door te berekenen. Registratie van de
bevindingen van de diverse inspecties neemt relatief veel tijd in beslag. Het digitaal verwerken van deze
gegevens op locatie zou er toe bijdragen dat de beheerders nog efficiënter met hun beschikbare tijd
kunnen omgaan; hopelijk wordt dit in 2017 gerealiseerd.
De beheerders van DUWO besteden op de complexen veel tijd aan de zorg voor een veilige en schone
woonomgeving. Het in 2015 vastgestelde handboek Leefbaarheid en Veiligheid dient daarbij als
hulpmiddel. De beheerders ontmoeten nieuwe huurders bij de welkomstgesprekken (zie hieronder) en
vervullen een belangrijke rol als vraagbaak bij de tweejaarlijkse instroom van internationale studenten. Bij
de oplevering van nieuwbouwcomplexen en bij het uit exploitatie nemen van complexen is de
aanwezigheid van de beheerders noodzakelijk.
Voor het sociaal beheer in het algemeen werd in 2016 een breed scala aan activiteiten ontplooid. Het
varieerde van ondersteuning na brand (onder meer aan de Spoorsingel in Delft en op de Opaalcampus in
Hoofddorp), activiteiten in het kader van brandveiligheid, fietsenwrakacties, het samen met het
bedrijfsbureau en bewoners schouwen van complexen en het begeleiden van bewoners bij
asbestsaneringen (met name in Den Haag) in bewoonde dan wel onbewoonde staat.
DUWO-beheerders treden in alle gevallen streng op bij overlast, wat in 2016 in een aantal complexen
noodzakelijk was. In sommige gevallen leidde dat tot ontbinding van het huurcontract. Dat gebeurde ook
bij huurders die hun woningen illegaal onderverhuurden, waarbij meer dan eens AirBnB het platform was
waarop de woning werd aangeboden.
Naast de hoofdmoot van klachten rond geluidsoverlast en vervuiling is sprake van toenemende overlast
voor omwonenden door huurders met psychiatrische achtergrond.
In Leiden worden van oudsher studentbeheerders aangesteld. De goede ervaringen daarmee waren
aanleiding om ook bij een paar complexen in de vestigingen Delft, Den Haag en in de nieuwbouw op
Campus Plaza Wageningen studentbeheerders aan te stellen. Een studentbeheerder woont in een
complex, neemt een deel van de beheertaken op zich, maar wordt daarbij aangestuurd door een DUWObeheerder, die bij melding van problemen optreedt. Kleine klussen kunnen heel goed door studentbeheer
worden uitgevoerd. Een gestructureerde communicatie tussen DUWO en studentbeheerder fungeert als
smeerolie voor het beheer en leidt tot beter wederzijds begrip. Tevens kunnen welkomstgesprekken bij
onzelfstandige groepen door studentbeheerders worden gevoerd.
In totaal waren er in het verslagjaar 9.350 mutaties in de woningvoorraad (exclusief Accommodate)
waarbij een welkomstgesprek kon worden gehouden. Bij 77% van de nieuwe huurders is zo’n
welkomstgesprek daadwerkelijk gehouden of was de huurder niet thuis ondanks de gemaakte afspraak (bij
doorverhuizingen in niet-studenteneenheden worden geen welkomstgesprekken gehouden).
Het beleid rond de besteding van het sociaal-beheerbudget is in 2015 na overleg met de
huurdersorganisaties aangescherpt. Bestedingen vanuit het sociaal-beheerbudget richten zich op schoon,
heel, veilig en prettig wonen. Zowel DUWO als de bewoners(commissies) kunnen gebruik maken van het
budget. Het sociaalbeheerbudget is in 2016 voor 70% gebruikt.
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5.3. Huurachterstand
Het aantal huurders met betalingsproblemen is gestabiliseerd. Eind 2016 waren er ca. 1.000 dossiers in
behandeling bij de deurwaarders in de verschillende vestigingen en dat is gelijk aan eind 2015.
Bij 321 huurders deed de rechtbank uitspraak, wat uiteindelijk bij 48 huurders tot een huisuitzetting leidde.
Het aantal ontruimingen vanwege huurachterstand is daarmee één hoger dan in 2015. Veel huurders
hebben dus moeite om hun huur te betalen. DUWO-medewerkers bellen of bezoeken in de meeste
vestigingen actief huurders (met name nieuwe) met een beginnende huurachterstand. De ervaring leert
dat hiermee veel zaken kunnen worden opgelost voordat er een rechtbank aan te pas moet komen. Met
de deurwaarders is afgesproken dat er intensiever contact is.
DUWO-breed en in alle vestigingen lag de huurachterstand eind 2016 onder de norm: 0,7% versus 1,0%.
5.4. Klachten en geschillencommissie
In 2015 is de klachtenprocedure bij DUWO meer gestroomlijnd en gelijk getrokken. In totaal kwamen in het
verslagjaar 41 klachten binnen. Ze zijn voor het grootste deel afgehandeld door contact te zoeken met de
klager en een oplossing voor te stellen.
In gevallen waar dat niet mogelijk is, kan een geschillencommissie worden ingeschakeld. DUWO is voor al
haar woningen aangesloten bij de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland. Deze onafhankelijke
commissie doet uitspraak wanneer verhuurder en huurder niet tot overeenstemming over een klacht
komen. In 2016 werd één klacht ingediend bij de Geschillencommissie (in 2015 vijf klachten, waarvan er
één ontvankelijk werd verklaard). De klacht betrof onvrede over de staat van de woning. DUWO is in het
gelijk gesteld in deze zaak.
5.5. Bewonersparticipatie
In 2016 was er negen maal centraal overleg met de huurdersorganisaties: vijf maal een bestuurlijk overleg
en viermaal een ambtelijk overleg. Het ambtelijk overleg werd in 2016 omgezet in een themaoverleg waar
een beleidsonderwerp meer in detail besproken wordt en de huurdersorganisaties in staat worden gesteld
om bij het begin van de beleidscyclus hun inbreng te leveren.
Onderwerpen op de agenda waren o.a. het werkplan en meerjarenbegroting 2016, de invoering van de
servicekostencomponent Huismeester, de organisatiewijziging bij DUWO, verlaging waskosten, de
voortgang van het duurzaamheidsbeleid, het advies van de huurdersorganisaties over het
sociaalbeheerbudget van DUWO, de voortgang bij het nieuwe klantmeetsysteem, pay per phone, de
implementatie van de Woningwet, de oprichting van een huurdersorganisatie in Den Haag, het jaarverslag
2015, het marktonderzoek Apollo, verslag van de Adviesraad, monitoring regionale binding en praktische
uitwerking van de BAG.
Ook huurdersorganisatie Duwoners tekende de zogenoemde Bewerkersovereenkomst, waardoor DUWO
nu weer met alle studenthuurdersorganisaties persoonsgegevens conform de privacywetgeving kan
uitwisselen.
Na een lang traject, onder andere bij de Huurcommissie en rechter, bereikte DUWO met drie van de vier
studenthuurdersorganisaties een akkoord over de servicekostencomponent Huismeester. Duwoners gaf
aan haar juridische procedure voort te zetten. Begin 2017 wordt daarover een uitspraak van de rechter
verwacht.
De vier studenthuurdersorganisatie kwamen samen tot voordrachten die door de RvC werden
overgenomen. Alleen Vulcanus deed niet mee uit onvrede met de ondersteuning van het traject door een
extern bureau.
De huurdersorganisaties leverden in het verslagjaar tevens hun bijdrage aan het visitatierapport. Omdat zij
op onderdelen een negatief oordeel gaven, werd nader overleg tussen het bestuur van DUWO en de
studenthuurdersorganisaties belegd. De kern van de kritiek is dat de organisaties vinden dat ze te weinig
terug zien van hun inbreng in het beleid. Tegelijkertijd geven ze aan dat ze juist in het laatste jaar een
verbetering zien. Het DUWO-bestuur vindt dat oordeel vreemd, gezien de evaluatie van het
coproducentschap. De evaluatie van het coproducentschap eind 2015 was aanleiding om nieuwe
samenwerkingsafspraken te bespreken. Hieruit bleek dat de vier studenthuurdersorganisaties nog
onvoldoende op één lijn zaten om gezamenlijk uniforme afspraken met DUWO te kunnen maken.
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Dit geheel overziend is gezamenlijk besloten om de vorm en inhoud van de huurdersparticipatie bij DUWO
in een nieuwe frisse aanpak tegen het licht te houden. In 2017 wordt een workshop gehouden waarin de
uitgangspunten voor de huurdersparticipatie met een externe begeleider op een rijtje worden gezet. Aan
de hand daarvan worden vorm en inhoud verder uitgewerkt. De vier studenthuurdersorganisaties zijn
bereid om hun samenwerking kritisch te beoordelen en te verbeteren. Zij worden daarbij begeleid door de
Woonbond.
De studenthuurdersorganisaties zetten in het verslagjaar een vragenlijst uit onder Accommodate-huurders
en rapporteerden de resultaten per vestiging. Daaruit bleek dat de schoonmaak bij de aanvang van de
verhuur en de informatie over de woningen beter moeten. Waardering is er voor de manier waarop ‘op
afstand’ het huurcontract kan worden getekend. Er is ook ruimte voor meer productdifferentiatie (meer en
minder gemeubileerd, prijsdifferentiatie). De resultaten zijn besproken; DUWO heeft aanpak en
verbetering van de gesignaleerde zaken aangekondigd.
DUWO sprak met de studenthuurdersorganisaties tevens over hun input voor het werkplan 2017.
Adviezen vanuit de organisaties zijn om meer aandacht en geld te besteden aan het social mediabeleid,
de kwaliteit van de bestaande voorraad en duurzaamheid.
In een gesprek met de directeur Accommodate over mixed housing schetsten de studenthuurdersorganisaties de voor- en nadelen daarvan. Mixed housing is in hun ogen acceptabel, mits er geen verplichting
aan zittende en buitenlandse huurders wordt opgelegd.
Tijdens een themabijeenkomst met de studenthuurdersorganisaties kwamen het portefeuillebeleid &
assetmanagement aan de orde. Daarnaast was er aan aparte bijeenkomst waarin de huurdersorganisaties
hun bijdragen konden leveren voor het op te stellen nieuwe ondernemingsplan.
In 2016 werd voor het eerst een DUWO Introductiedag voor bestuurders van de
studenthuurdersorganisaties georganiseerd. Deze bijeenkomst bleek, met een opkomst van 20
bestuurders, in een grote behoefte te voorzien.
Uitkomst van de adviestrajecten die in 2016 tot een uitkomst kwamen:
VBU
Positief

WijWonen
Positief

BRES
Positief

Huurverhoging 2016
Servicekostencomponent
Huismeester
Servicekosten
Voordracht RvC-leden*)
Bieding aan gemeenten

Positief
Instemming

Positief
Instemming

Positief
Instemming

Positief
Geen advies

Positief
Positief

Scheidingsvoorstel DAEB/

Positief

Positief
Geen advies,
inbreng bij
vervolg
Positief

Positief

Positief

Instemming
Niet akkoord
Negatief,
inbreng bij het
vervolg
Geen advies

Positief

-

-

-

Positief

Positief

Geen advies

Negatief

Werkplan/begroting 2016

Duwoners
Geen advies, maar
aandachtspunten
benoemd
Positief
Geen instemming,
wordt vervolgd
Positief
Geen bod in
Amsterdam

Vulcanus
Negatief

Positief
Nvt

Niet-DAEB
Ongevraagd advies
subsidiabele sk-kosten
Delft
Werkplan/begroting 2017
Positief
*) formeel geen adviesplichtig onderwerp

In Den Haag hield DUWO twee wervende bijeenkomsten met leden van de Haagse bewonerscommissies
om te proberen ook hier een huurdersorganisatie op te richten. Tevergeefs helaas. De Leidse organisatie
BRES bood vervolgens aan om in 2017 de rol van huurdersorganisatie in Den Haag te vervullen.
Op vestigingsniveau
De vestigingen Amsterdam, Delft en Leiden overlegden in 2016 regelmatig met hun lokale
huurdersorganisatie(s). In Den Haag en Midden-Nederland was geen lokale huurdersorganisatie actief.
Onderwerpen van gesprek waren onder meer:

Amsterdam, Duwoners en VBU: wijziging BAG, werkplan/begroting vestiging, veiligheid op de
complexen, sociaal-beheerbudget, statushouders, biedingen gemeenten, begroting VBU/Duwoners,
schoonmaak Accommodate
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Delft, WijWonen: planmatig onderhoud in relatie tot duurzaamheidsingrepen, onderhuur
Accommodate, voorrangsregeling, klantenpanel, lokale huurverlaging in verband met het nieuwe
WWS, waterschapsheffing, vervolg Ziggo klantenpanel, prestatieafspraken met de gemeente,
gebouwinfo website, sociaal-beheerbudget, Accommodate-enquête WijWonen, werkplan vestiging,
begroting/werkplan WijWonen, financiering WijWonen
Delft: Vulcanus: activiteitenplan/begroting Vulcanus, prestatieafspraken met de gemeente en
huurdersorganisaties, energie en duurzaamheid, 100-jarig bestaan, leefbaarheid, sociaalbeheerbudget, visitatie, werkplan vestiging, scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB, betere
ondersteuning vanuit DUWO voor bewonerscommissies
Leiden, BRES: wijziging BAG, duurzaamheid en uitrol slimme meters, klanttevredenheid, Ziggo deal,
nieuwbouwprojecten, financieel jaarverslag/werkplan/begroting BRES, werkplan vestiging, Student
Energy Race, woonlasten.
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6. Dienstverlening
6.1. Huurdersportaal en KCC
Tabel 6.1 Realisatie van normen voor de digitale dienstverlening in 2016
Percentage Mijn DUWO accounts eerste keer ingelogd
Digitale contracten/totaal getekend
Aandeel bezoekers Mijn DUWO dat tevreden is
Contactformulieren afhandelen binnen vastgestelde tijd

Norm
85%
80%
85%
85%

Score 2016
88%
88%
90%
86%

Score 2015
91%
78%
89%
87%

DUWO gebruikt vier kanalen om de klantcontacten te verbeteren: website, huurdersportaal, KCC en fysiek
contact. Digitaal contact wordt geprefereerd boven de telefoon en baliebezoek.
Percentage Mijn DUWO accounts eerste keer ingelogd
Van alle aangemaakte inlogaccounts is in het verslagjaar 88% geactiveerd. In 2015 was dit 91%.
Digitale contracten online getekend
Van de Accommodate- (inclusief direct offer) en campuscontracten werd 89% digitaal ondertekend. Het
percentage online ondertekende Accommodatecontracten ligt zelfs op 93%. Bij de reguliere contracten ligt
dit percentage lager: op 85%. Van alle parkeerplaatscontracten werd 22% digitaal getekend. In totaal werd
88% van alle huurcontracten, inclusief parkeerplaatscontracten, digitaal ondertekend.
Aandeel bezoekers duwo.nl dat tevreden is
In 2016 was 90% van de bezoekers van duwo.nl tevreden. Dit percentage is gebaseerd op enquêtes die
via de website werden gedaan. Hierbij wordt gevraagd of de bezoeker heeft kunnen vinden wat hij of zij
zocht. Als een bezoeker niet tevreden is en er geen bezwaar tegen heeft dat DUWO contact met hem
opneemt, gaan KCC key-users na wat de reden van de ontevredenheid is. Op basis van deze informatie
kunnen de key-users de website verder verbeteren.
Over het hele jaar 2016 toonde zich 91% van de Nederlandstalige bezoekers tevreden en 88% van de
Engelstalige bezoekers.
De response was bij Nederlandstalige bezoekers 59% en bij Engelstalige 41%.
Contactformulieren afgehandeld binnen vastgestelde tijd
Van de binnengekomen contactformulieren werd in het verslagjaar 86% binnen de vastgestelde tijd
beantwoord. Hieronder vallen ook de te beantwoorden formulieren die voortkomen uit een handeling in het
huurders-, woningzoekenden- of onderwijsinstellingenportaal.
6.2. Nieuwe producten en diensten
In januari 2016 werd de upgrade van de software van de Servicemanager (Kana R15) en de Sitemanager
succesvol voltooid.
Daarnaast werd gewerkt aan de nieuwe mogelijkheid om contactloos te betalen (betalen zonder waskaart,
maar via QR-code op smartphone) in de wasserettes. In 2017 wordt dit project over heel DUWO uitgerold.
Tevens is gewerkt aan het programma van eisen voor een nieuwe platform woonruimteverdeling en de
daaraan te verbinden dienstverlening.
6.3. Kwaliteit dienstverlening
Met een extern bedrijf (Tevreden.nl) werd een pilot ingericht om de methode te toetsen waarmee de
klanttevredenheid wordt gemeten. Als eerste wordt het proces ‘betrekken van de woning’ gemeten.
Daarvoor wordt de externe website ingericht, de vragenlijst gedigitaliseerd en geregeld dat – in het kader
van de after sales - de respons bij de betreffende afdelingen komt. Om de tevredenheid over het
‘betrekken van de woning’ te meten, werden de eerste enquêtes verstuurd naar nieuwe (reguliere)
huurders, waarna op basis van de inkomende resultaten een dashboard werd ingericht. In de loop van
2016 is het dashboard verbeterd en de te ontvangen informatie uitgebreid. De meting wordt in 2017 verder
uitgerold.
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6.4. Communicatie
Externe communicatie voor de doelgroep studenten en/of huurders betrof in het verslagjaar onder meer de
plaatsing van advertenties in bladen gericht op studenten, berichtgeving in het Laatste Nieuws op de
website en activiteiten in de introductieweken. Met oplevering van een zestal nieuwbouwcomplexen richtte
veel van de communicatie naar deze doelgroep zich tevens op de verhuur van woningen en op redactie
van bewonersinformatie (DUWO-breed of per project). Voor alle teksten worden ook vertalingen gemaakt,
dan wel verzorgd.
Apart mag het onderhoud van sociale media worden genoemd. DUWO geniet een langzaam stijgende
populariteit op Facebook. Niet alleen werd hier de 5.000 e ‘like’ geplaatst (niet heel vanzelfsprekend voor
een woningcorporatie; einde verslagjaar was de 5.700 ruim gepasseerd), ook wordt Facebook inmiddels
dankbaar gebruikt om advertenties over nieuwe complexen te plaatsen. Daarmee werden in sommige
gevallen 80.000 lezers bereikt. Promotie van nieuwe studentenwoningen op Facebook buiten de
advertenties om bereikt al gauw 4.000 tot 7.000 mensen.
Externe communicatie naar media en stakeholders bestond uit nieuwsbrieven (drie) en persberichten (23).
Het nieuws in de persberichten betrof onder meer oplevering of opening van projecten, instroom nieuw
studiejaar, bestuurswisseling, visitatie en duurzaamheidsacties.
In het verslagjaar grossierde DUWO in evenementen, met name door de vele nieuwbouwprojecten
(aanvang of opening). In alle vestigingsplaatsen viel wel iets te vieren. In totaal ging het om tien
evenementen (met kerstreceptie mee). De organisatie en publiciteit ervan werden door Communicatie
gedaan. Het gaat om uiteenlopende en veelomvattende activiteiten.
Een evenement waarvoor de vele voorbereidingen al vóór 2016 begonnen, was het afscheidsfeest (2 juni)
van algemeen directeur Jan Benschop. Daarvoor werden in het verslagjaar tevens een tijdschrift en een
historisch boekje geproduceerd.
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7. Transparante en maatschappelijke organisatie
7.1. Toezicht op DUWO
Het externe toezicht op DUWO is in handen van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).
De Aw geeft in de oordeelsbrieven een integraal oordeel over DUWO. Dit integrale toezicht is gericht op
de governance, integriteit, rechtmatigheid en de bescherming van het maatschappelijk vermogen. De
integrale beoordeling 2016 gaf de Aw geen aanleiding tot het doen van interventies. Wel was DUWO in
het verslagjaar nog doende met verzoeken naar aanleiding van de oordeelsbrief van 2014. Om daaraan te
voldoen gaf DUWO de Aw inzicht in het rendement van de beheerwoningen. Een vervolgvraag en het
antwoord daarop leidde ertoe dat de Aw DUWO verzocht om in de jaarlijkse verantwoordingsstukken op
transparante wijze over de beheerportefeuille te rapporteren.
Het visitatierapport van 2016 was voor de Aw reden om in een gesprek (in 2017) aandacht te vragen voor
de portefeuillestrategie, de kwalitatieve vraag en de dienstverlening aan de buitenlandse studenten. De
Aw verzocht DUWO tevens om voor 1 juli 2017 een generiek ‘sloopreglement’ op te stellen. Een dergelijk
reglement is er alleen voor onzelfstandige studenteneenheden. Op basis van de Woningwet keurde de Aw
in 2016 de aangepaste statuten en het financieel reglement van DUWO goed.
Het WSW beoordeelde de financial risks en de business risks van DUWO. In haar beoordelingsbrief
vestigt het WSW de aandacht op een aantal onderwerpen; het gaat om de beheerwerkzaamheden voor
derden, het risicomanagement, de portefeuillestrategie en de marktrisico’s en het assetmanagement. Om
een betere beoordeling te geven, zijn aanvullende documenten opgevraagd over het plan van aanpak van
het assetmanagement, de door DUWO gehanteerde worstcase-scenario’s en de resultaten van de interim
controle door de accountant. De eerste twee documenten zijn in 2016 geleverd en de managementletter
volgt in 2017. Het WSW heeft halverwege het verslagjaar haar borgbaarheidsverklaring afgegeven.
Studentenhuisvesting heeft de aandacht van het WSW. Zo voerde het waarborgfonds een
themaonderzoek naar de branche uit. Ook DUWO werd daarin op een adequate manier betrokken. Het is
prettig om te zien dat het WSW concludeert is dat er bij studentenhuisvesters geen andere risico’s
aanwezig zijn dan bij de ‘reguliere’ woningcorporaties. Wel zal het WSW de beheerportefeuille bij de
grotere studentenhuisvesters, waaronder DUWO, nader aandacht geven.
7.2. Samenwerking met onderwijsinstellingen
Om vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen en studentenvakbonden in het werkgebied invloed op
het beleid te bieden en zelf voordeel te doen met hun expertise richtte DUWO in 2005 de Adviesraad
Studentenhuisvesting op. De samenstelling van de Adviesraad was per 31 december 2016 als volgt.
Tabel 7.1 Samenstelling Adviesraad per 31 december 2016
Organisatie
Naam
Voorzitter
De heer T. Sminia
Technische Universiteit Delft
Mevrouw drs. J.L. Mulder
Haagse Hogeschool
De heer mr. L.K. Geluk
Universiteit Leiden
De heer drs. H.W. Te Beest
Hogeschool Leiden
Mevrouw A. Mur
Vrije Universiteit
Mevrouw drs. M.H.T. Jansen
UvA/HvA
De heer prof. dr. H.M. Amman
Saxion Hogescholen
Mevrouw mr. H.G.M. van Oldeniel
Inholland
De heer dr. M.J.W.T. Nollen
Wageningen UR
De heer dr. IJ.J.H. Breukink
Koninklijk Conservatorium
De heer H. van der Meulen
Gerrit Rietveld Academie
De heer S. Jongejan
Amsterdamse Hogeschool vd Kunsten
De heer B. Verveld
UNESCO-IHE
Mevrouw drs. M.H. Vink
studentenvakbond VSSD
Mevrouw A. Kraamer
studentenvakbond ASVA
Mevrouw X. Hoek
studentenvakbond SRVU
Vacature
Leidse Studenten Belangenorganisatie
De heer F. Carstens
Haagse Studentenvakbond
De heer M. Princen

Functie
Emeritus hoogleraar
Vice-voorzitter College van Bestuur
Voorzitter College van Bestuur
Vice-voorzitter College van Bestuur
Lid College van Bestuur
Vice-voorzitter College van Bestuur
Vice-voorzitter CvB UvA, rector HvA
Lid College van Bestuur
lid College van Bestuur
Lid Raad van Bestuur
Vice-voorzitter CvB en Directeur
Secretaris College van Bestuur
Voorzitter College van Bestuur
Business Director
Secretaris
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
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De jaarlijkse bijeenkomst van de Adviesraad was in mei. Het thema daarvan had betrekking op de
ontwikkelingen in de internationalisering, de consequenties voor de huisvesting van de verschillende
doelgroepen en de rol van de studentenhuisvester hierin. DUWO gaf op de bijeenkomst een terugblik en
stand van zaken van de huisvesting voor internationale studenten en gasten en de TU Delft een
presentatie met de prognoses en verwachtingen voor de toekomst. Na een levendige discussie
formuleerde de raad een serie adviezen, waarmee DUWO de komende periode aan de slag gaat. Deze
adviezen vormen nadrukkelijk input voor het nieuwe ondernemingsplan van DUWO, dat in 2017 wordt
gepresenteerd.
Verder bestaat in alle vestigingen een zeer intensieve samenwerking met de onderwijsinstellingen om
buitenlandse studenten te huisvesten. Belangrijkste onderwerpen, die door het jaar heen werden
besproken:

De ontwikkeling van de prognoses over internationale studenten, als onderdeel van het uitbreiden van
de monitor Apollo.

Opvang van (de groei van) de instroom van internationale studenten. De aandacht ging daarbij uit
naar gewenste aantallen, woningtypes, prijs- en serviceniveaus. Dit jaar is er sprake van zowel een
zeer grote uitbreiding van aantallen (vooral in Amsterdam), als een grote kwaliteitsslag door
vervanging (in Delft). Saxion Hogeschool in Deventer vraagt DUWO om eenheden voor buitenlandse
studenten te leveren en van ISS in Den Haag is het beheer van de woningen overgenomen.

Evaluaties van de instroom van internationale studenten (zowel begin studiejaar, als instroom tweede
semester) aan de hand van vragenlijsten onder die studenten.

Ontwikkeling van wet- en regelgeving (met bijzondere aandacht voor de huurcontracten voor
bepaalde duur met het recht van tussentijdse opzegging) en mogelijke samenwerking in de lobby.

Meerjarige samenwerking en de noodzaak van nieuwe locaties om ook op een langere termijn groei
van (internationale) studentenhuisvesting te kunnen faciliteren. In Amsterdam bestaat samenwerking
met de VU voor locaties aan de Boelelaan en op Kronenburg en met Inholland voor een project in
Sluisbuurt.
7.3. Samenwerking met gemeenten
In alle steden in het werkgebied overlegt DUWO regelmatig met de gemeenten over studentenhuisvesting.
Er zijn gemeenten met een taskforce daarvoor (Leiden, Amsterdam, Wageningen) en er zijn gemeenten
waar studentenhuisvesting onderdeel is van een breder overleg of meer ad-hoc aan de orde komt. De
voorkeur van DUWO gaat uit naar de categorale variant van het overleg.
Wetgeving
In 2016 raakte de relatie met de gemeenten meer en meer beïnvloed door de eisen die de (nieuwe)
Woningwet stelt.
Zo is voor het scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB de zienswijze van elke gemeente in het werkgebied
gevraagd. Op basis van de door DUWO verstrekte documenten en eventuele toelichting gaf geen enkele
gemeente een negatieve zienswijze.
De verplichting om prestatieafspraken met de gemeente af te sluiten is een onderdeel van de cyclus om
een bod uit te brengen op de (woon)visie van de gemeente. In Delft, Den Haag en Wageningen leverde
DUWO inbreng bij de nieuwe woonvisie en in het bijzonder op de onderwerpen huisvesten van studenten
en kenniswerkers. Het bod bestaat uit een activiteitenoverzicht waarin DUWO duidelijk maakt wat haar
bijdrage is aan de uitvoering van het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Daarbij hoort ook een
vijfjarenoverzicht waarmee het meerjarenperspectief van het bod wordt geschetst. Het bod bevat tevens
de eventuele wensen van de huurdersorganisatie(s) en gemeente die bij de bespreking van het
vestigingsjaarverslag naar voren zijn gekomen. In de praktijk blijkt dat er verschillen zijn in hoe gemeenten
met het proces en hun rol daarin omgaan: van laconiek tot zeer dwingend. De vestigingsjaarverslagen van
DUWO zijn soms wel en soms niet besproken.
De huurdersorganisaties ontvingen een concept-bod met het aanbod om het te bespreken. Niet iedere
huurdersorganisatie heeft daarvan gebruik gemaakt.
Het definitieve bod is voor 1 juli naar de gemeente en huurdersorganisaties verstuurd met de uitnodiging
om prestatieafspraken te maken. Amsterdam gaf te kennen dat een bod niet nodig was omdat er al
meerjarige afspraken bestaan. Na de zomer is in een aantal gemeenten ‘onderhandeld’ over de afspraken
en dat heeft – nog voor 15 december - tot vastgestelde prestatieafspraken geleid (in Delft, Den Haag,
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Wageningen en Deventer) of een reactie van de gemeente geen nieuwe prestatieafspraken te willen
afsluiten (Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer en Amstelveen). Overigens heeft DUWO als insteek om
niet jaarlijks afspraken te maken, maar om een vierjarig prestatie-afsprakenkader te hebben waarvan
jaarlijks een actualisatie of indexering plaatsvindt.
Het blijkt dat alle partijen nog zoeken naar een goede en efficiënte werkwijze bij het uitbrengen van het
bod en het maken van de prestatieafspraken. Het bod voor 2017 wordt in veel gevallen gezien als een
pilot op basis waarvan voor de komende jaren lering kan worden getrokken.
Tevens is er met de gemeenten contact over de BAG-wijzigingen, maar ook hier geldt dat de ene
gemeente daarmee veel actiever is dan de ander: zo doet Haarlemmermeer niets en wil Amstelveen zo
snel mogelijk de omzetting realiseren.
Statushouders
In alle gemeenten is huisvesting van statushouders een belangrijk onderwerp. DUWO heeft aangeboden
om studerende statushouders te huisvesten en heeft het een onderwerp voor de prestatieafspraken
gemaakt. Het blijkt dat hier per gemeente verschillend gebruik van gemaakt wordt; veelal is het bij de
gemeenten dan wel het COA niet goed bekend of een statushouder wil studeren. Leiden vormt hierop een
uitzondering (50 gehuisveste statushouders, waar de taakstelling 53 was). Tevens blijkt de begeleiding
door externe partijen nog niet goed te voorzien in het traject na de huisvesting. Er zijn wel concrete
resultaten, maar nog niet in de aantallen die zijn gevraagd: Amsterdam 20, Den Haag zes, Deventer 14 en
Delft zeven.
Individuele gemeenten
In de prestatieafspraken legt DUWO zich vast op de realisatie van meer studenteneenheden met de
nadruk op betaalbaarheid. In Amsterdam zijn daarover intensieve contacten en kan DUWO goed voldoen
aan de eisen die de gemeente stelt. De ervaring is echter dat de gemeente niet altijd goed in staat is om
de locaties daarvoor beschikbaar te krijgen.
Met de gemeente Amstelveen is de afgelopen jaren hard gewerkt aan de herontwikkeling van Uilenstede.
Na afronding en een feestelijke opening in het verslagjaar ligt er nu een mooie groene campus met een
mix van verschillende typen studentenwoningen.
De gemeente Den Haag wil een CTO, Centrum voor Topsport en Onderwijs, realiseren in de stad. Dat is
als ambitie opgenomen in de gemeentelijke Sportnota. DUWO zorgde - in samenwerking met de Nevobo
en de Watersportbond – voor een aanvulling van het aantal wooneenheden voor (top)sportstudenten in de
stad. Voor die doelgroep zijn er nu, behalve aan de Statenlaan, ook woningen in het nieuwe,
herontwikkelde complex aan de Harderwijkstraat, nabij de Sportcampus Zuiderpark. Het is vooralsnog een
beperkt aantal (ongeveer 25).
7.4. Samenwerking met collegacorporaties en koepels
DUWO leverde in 2016 een forse bijdrage aan het werk van Kences. Deze brancheorganisatie zette zich
afgelopen jaar (met onder meer lobbywerk) intensief in voor de belangenbehartiging voor
studentenhuisvesters.
BAG
In veel Nederlandse gemeentes zijn niet alle onzelfstandige studentenwoningen afgebakend volgens de
wettelijke regels voor de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). In 2013 is besloten dat ook voor
studentencomplexen de gewone afbakeningsregels van de BAG moeten worden toegepast. Het komt er
op neer dat onzelfstandige woningen niet meer als afzonderlijk object in de BAG mogen voorkomen en
dus ook geen eigen adres meer mogen hebben. Uiterlijk 31 december 2016 moesten de gemeentes hun
registratie op orde hebben. In de praktijk is dat niet gehaald, met uitzondering van de gemeente
Amstelveen. De verwachting is dat DUWO in een aantal gemeenten nog heel 2017 met deze aanpassing
te maken zal hebben.
In 2016 was er uitgebreid overleg met de Belastingdienst om de BAG en mogelijke problemen met
verkrijgen van huurtoeslag te bespreken. De Belastingdienst heeft aangegeven dat het recht op
huurtoeslag door BAG-mutaties niet verandert. In afstemming met Kences wordt ongemak zoveel mogelijk
geminimaliseerd.
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Wet bevordering doorstroming huurmarkt
Na lobby deed minister Blok de toezegging dat hij de contracten nog nader tegen het licht zal houden, met
name waar het gaat om de problematiek rond de opzegbaarheid door huurders. Dat gebeurt bij de
evaluatie van de wet, die een jaar na ingang plaatsvindt.
Na twee overlegrondes met de grootste onderwijsinstellingen uit haar werkgebied ontwikkelde DUWO eind
2016 een alternatief contract dat op draagvlak kan rekenen. Dit alternatief zal ook in Kences uitgedragen
worden. DUWO werkt dit contract begin 2017 uit. De invoering is gepland voor de start van het nieuwe
cursusjaar 2017-2018.
Beheer voor derden
De lobby die DUWO, SSH en Kences voerden om beheer voor derden weer mogelijk te maken leverde
succes op, vooral dankzij de medewerking van onderwijspartners in de diverse steden. Minister Blok
kwam tot de conclusie dat het wel degelijk zinvol is om beheerconstructies met derden toe te staan. Het
voorstel tot wetswijziging (via de Veegwet) werd begin 2017 in het parlement behandeld en wordt met
ingang van 1 juli 2017 ingevoerd. Voor de periode tot invoering zal de Autoriteit woningcorporaties in de
handhaving rekening houden met deze wetswijziging.
Huurtoeslag
Eind 2016 verscheen het lang verwachte rapport van het Interdepartementale BeleidsOnderzoek (IBO)
met voorstellen om de huurtoeslag te moderniseren (lees: beperken). Het Kencesbureau werkt met SSH
en DUWO aan een impactanalyse en opzet en doorrekening van diverse scenario’s, waaronder
afschaffing van huurtoeslag voor onzelfstandige eenheden, afschaffing van de subsidiabele servicekosten
en de invoering van een tweede passendheidstoets. Dit vormt de opmaat voor de lobby om bezuinigingen
op de huurtoeslag te voorkomen.
Warmtewet
De lobby rond de Warmtewet was succesvol, in die zin dat de blokverwarming uit de Warmtewet wordt
gehaald en ‘terug gaat’ naar het huurrecht (servicekosten). Ook collectieve aansluitingen blijven mogelijk.
Wet en regeling zijn echter nog niet in werking getreden, dus ook in 2017 zal vinger aan de pols worden
gehouden.
Huisvesting statushouders
In een gesprek met het ministerie van BZK werd aangegeven dat de toeleiding van statushouders die
studeren of willen gaan studeren naar de studentenhuisvesters vaak nog niet van de grond komt. Ook
komt het voor dat statushouders een kamer weigeren vanwege het campuscontract (een tijdelijk contract)
of het samenwonen met andere studenten (vanwege menging man/vrouw, en/of leefmilieu). Gepleit is voor
een snellere uitvraag naar studie-intentie én voor een goed management van verwachtingen om de
huisvesting van statushouders te stroomlijnen.
Op lokaal niveau werd in 2016 met Rochdale (Amsterdam) gesproken over hernieuwde samenwerking,
met in elk geval ook als concreet resultaat de verlenging van de exploitatie van de containers op de
NDSM-werf. Bij mutatie worden hierin statushouders geplaatst, waarbij Rochdale het beheer doet. DUWO
werkt binnen Amsterdam samen met de andere woningcorporaties binnen de Federatie. Voorts werd
DUWO onderdeel van het reguliere corporatieoverleg in Deventer en in Wageningen is er regelmatig
overleg met studentenhuisvester Idealis. In Delft en Den Haag wordt samengewerkt binnen Sociale
Verhuurders Haaglanden. Met Woonbron vormt DUWO het bestuur van het gezamenlijke
onderhoudsbedrijf Vastgoedservice. De samenwerking in Leiden met De Sleutels en Libertas richt zich
met name op het project ‘Student in de wijk’.
7.5. Samenwerking met maatschappelijk organisaties
DUWO heeft met verschillende maatschappelijk organisaties contracten of samenwerkingsverbanden.
Daarin levert DUWO het vastgoed en wordt de begeleiding door de maatschappelijk organisatie gedaan.
Zo is bij voorbeeld Stumass partner bij de huisvesting van studenten met een stoornis in het
autismespectrum. Als DUWO statushouders huisvest, stelt ze eisen aan de begeleiding en zoekt ze
samenwerking met organisaties die deze bewoners begeleiden. In Den Haag is intensief overleg met JIT
Wonen en de Stichting Jonge Moeders. In totaal huisvest DUWO 76 huurders die door deze organisaties
zijn aangedragen.
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7.6. Samenwerking met marktpartijen
DUWO werkt zowel voor projecten als in dienstverlening regelmatig samen met marktpartijen.
Zo werden in het verslag jaar twee projecten in Amsterdam (Zeeburgereiland en Kraanspoor) met
International Campus (IC) Netherlands opgeleverd. De contracten voor complex Lelylaan met dezelfde
partij zijn al afgesloten; oplevering volgt in het voorjaar 2017. Over de projecten Laan van Spartaan en
Leidse Schans fase II (ook met IC) heeft in 2016 geen besluitvorming plaatsgevonden.
In 2016 was er ook een eerste oriëntatie op mogelijke samenwerking binnen het platform Class of 2020,
een open netwerkorganisatie waar veel uitwisseling van kennis en ervaring op alle terreinen van de
studentenhuisvesting plaatsvindt.
In Delft is Luyten en Van Manen partner bij de herontwikkeling van de Stieltjesweg, waar in 2017 665
eenheden worden opgeleverd en door DUWO in beheer worden genomen.
Partners in Den Haag zijn TTP-vastgoed/Urban One en SP Fund (resp. ontwikkelaar en belegger/eigenaar
van de Harderwijkstraat waar in 2016 155 eenheden in exploitatie zijn genomen en door DUWO worden
beheerd) en Slot- Ten Brinke/Plegt Vos (Leemansplein, ontwikkeling van ruim 400 eenheden).
TenBrinke-Slot was tevens partner in Wageningen bij de realisatie van Campus Plaza, waar in 2016 440
eenheden zijn opgeleverd en verhuurd.
Network Cum Laude
Network Cum Laude (NCL) is een internationaal platform voor studentenhuisvesting, waarbij DUWO is
aangesloten. In 2016 waren er twee bestuursvergaderingen van het platform.
Met NCL is de voortgang besproken op de projecten binnen de vier taskforces. Er is een eerste versie van
een gezamenlijk platform ‘Heyfive’ live gegaan. Voortgang op gezamenlijke inkoop, aanbieding van
diensten via NCL aan studenten en de ‘roomswap’ is niet bereikt. Bij DUWO deed zich hier acuut
capaciteitsgebrek gelden vanwege het vertrek van de bestuurder en de medewerker(s) die zich met NCL
bezighielden. In het verslagjaar trad één nieuw lid toe, een kleine partner in Turkije (m.n. Istanbul). Verder
was er geen voortgang in de uitbreidingsdoelstelling om eind van dit jaar via NCL 100.000 bedden
vertegenwoordigd te hebben. Begin 2017 zal de samenwerking met NCL geëvalueerd worden, mede in
het licht van de samenwerking met International Campus (IC, eveneens lid).
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8. Organisatie en personeel
8.1. Werken aan DUWO
HR
In het verslagjaar zijn is op een aantal fronten een verbeterslag gemaakt. Zo zijn de processen
beschreven, personeelsdossiers gedigitaliseerd, het salarisproces doorgelicht, verbeterd en aangepast
aan de eisen van de accountant en zijn de verzuim- en bezettingsrapportages verbeterd. Ook werd nieuwe
wetgeving vertaald naar beleid en praktijk.
Om een vertaalslag te maken voor de invulling van de in 2015 aangenomen Wet flexibel werken werd
destijds de interne (DUWO-brede) Projectwerkgroep Flexibilisering ingesteld. Dankzij de wet hebben
werknemers het recht om een verzoek in te dienen voor de aanpassing van hun arbeidsduur, werktijden of
werkplek.
In het verslagjaar werden de resultaten van de tussentijdse meting van het medewerkersonderzoek uit
2015 – per vestiging en van de Groep - aan de medewerkers gepresenteerd. Aansluitend was er per
afdeling een verdiepingsdialoog. Parallel daaraan liep een management ontwikkeltraject voor het
middenkader en Groeps-MT met als doel de samenwerking te bevorderen, kaders te verduidelijken en
taken en verantwoordelijkheden op orde te brengen.
DUWO stelt zich ten doel het percentage betrokken én bevlogen medewerkers te verhogen. Om dat te
stimuleren reikte de organisatie in 2016 middelen en handvatten aan leidinggevenden en medewerkers
aan om hun eigen ideeën over mobiliteit, inzetbaarheid, vitaliteit, loopbaanontwikkeling en functioneren te
prikkelen. Daarnaast is flink ingezet op het terugdringen van het ziekteverzuimpercentage. Zo is onder
andere de samenwerking met de Arbodienst sterk verbeterd.
ICT
In 2016 zijn vier grote ICT-projecten uitgevoerd. Het eerst was de afronding van alle Xpand- en
portaalprojecten. Alle openstaande issues en nieuwe wensen zijn verwerkt in lijsten en ingepland. Het
tweede grote project in 2016 was de oriëntatie voor een datawarehouse. Twee andere projecten in het
verslagjaar waren de optimalisatie van het ICT-beheer en continuïteit en informatiebeveiliging.
Bestuurssecretariaat
Om de centrale dossiervorming binnen DUWO in de volle breedte te optimaliseren is in 2016 de
projectgroep DMS ingesteld. Ultimo 2016 had deze projectgroep de voorbereidings-, analyse en
ontwerpfase afgerond. Tevens werden nieuwe spelregels opgesteld en besproken met de afdelingen
binnen de vestigingen. De implementatiefase kan in 2017 van start gaan, zodra een nieuwe
applicatiebeheerder is aangetrokken.
De doelstelling om in 2016 tot een reductie van 50%-70% van de inkomende hardcopy facturen ten gunste
van digitale aanlevering te komen is gerealiseerd binnen de genoemde marge.
8.2. Werken bij DUWO
Eind 2016 is 4,5 FTE minder ingevuld dan in de begrote formatie van 162 FTE. Dit is te verklaren doordat
ontstane vacatures niet direct werden ingevuld of door inhuur van externe medewerkers. Er is echter wel
een toename van inhuur van derden.
Het totale verzuimpercentage over 2016 ligt met 3,2% onder de norm. Dit komt vooral door de afname van
het langdurige verzuim (> 42 dagen).
De cijfers laten zien dat over het jaar 2016 het korte verzuim is afgenomen. Het middellange
verzuimpercentage (8-42 dagen ziek) bleef gelijk en behoeft derhalve aandacht.
De DUWO Academy wordt van groot belang geacht om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden.
Hierin wordt het opleidingsbeleid en de gewenste ontwikkeling van medewerkers vertaald in een
overzichtelijk en concreet aanbod van functiespecifieke opleidingen en generieke trainingen voor bepaalde
groepen medewerkers. In 2016 is een eerste aanzet gemaakt voor een onderzoek om het opleidingsbeleid
verder te ontwikkelen en het aanbod vanuit de DUWO Academy te vergroten en te verbreden. In 2017
wordt hier een vervolg aan gegeven.
De uitgaven voor opleidingen waren in 2016 ruim 35% hoger dan begroot. Daaruit blijkt dat DUWO
investeert in de ontwikkeling van haar medewerkers.
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8.3 De Ondernemingsraad
Tabel 8.1 samenstelling van de Ondernemingsraad tot 1 november 2016
Naam
Functie OR
Functie DUWO
Marco Veenstra
Voorzitter
Projectleider vastgoed
Mark van der Sluis
Secretaris
Medewerker verhuur & informatie
Carol Creutz Lechleitner
Lid
Coördinator interne bedrijfsvoering
Danielle de Boer
Michael Rook-Snel
Nicolet Homma

DUWO-onderdeel
Groep

Lid

Medewerker verhuur & informatie

Delft
Leiden
Amsterdam

Lid
Lid

Netwerkbeheerder
Sociaal beheerder

Groep
Amsterdam

Antoine Fraaij is op 1 september 2016 benoemd tot nieuwe bestuurder. Samen met Heleen de Vreese is
afgesproken dat zij aanwezig is bij de overleggen tussen de Ondernemingsraad en het bestuur. De
Ondernemingsraad heeft gewerkt aan haar zichtbaarheid binnen de organisatie. Onder andere door
spreekuren op de vestigingen en door middel van nieuwsbrieven is deze zichtbaarheid verbeterd. Met
ingang van 1 november 2016 zijn er nieuwe leden in de Ondernemingsraad gekomen. Iris Visser
Medewerker verhuur & informatie Amsterdam, Ryanne Jonkhout beleidsmedewerker S&B Groep, Erik van
Dijk technisch beheer Leiden en Petra Hofsteden-Mark Manager Financiën Groep. Carol CreutzLechleitner en Danielle de Boer blijven nog een periode zitten. Kisha van der Werf heeft een andere baan
gevonden en de functie van ambtelijk secretaris is nog niet opgevuld.
In het jaar werd zes maal formeel overlegd met het bestuur. De volgende onderwerpen passeerden de
revue of zijn nog onderwerp van gesprek: (Pilot) flexibel werken, Personeelsgids, Resultaten MO, Nieuwe
bestuurder, Visitatie, Opbouw werkkostenregeling, Werkgroep Duurzaamheid, OR verkiezingen,
Verschoven werktijden.
De OR heeft advies uitgebracht over de volgende onderwerpen :

Advies flexibel werken

Advies kandidaat bestuurder

Advies organisatiestructuur
Naast de formele overlegvergaderingen werden er ook op uitnodiging van de Raad van Commissarissen
een aantal vergaderingen bijgewoond en werd er binnen de OR vergaderd en overlegd.
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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 vijf- en tienjaarskasstroomprognoses vormen het belangrijkste
sturingsinstrument. Daarnaast zijn de beoordelingen van de toezichthouders, ILT/AW en WSW,
belangrijke graadmeters voor de financiële continuïteit. De meest recente rapportages van de
toezichthouders bevestigen de financiële gezondheid. DUWO verwacht nu en in de toekomst aan de
normen van het ILT en WSW te blijven voldoen.
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.
Autoriteit woningcorporaties / ILT
Sinds 1 juli 2015 valt zowel het financiële als het toezicht op rechtmatigheid, governance en integriteit
onder de verantwoordelijkheid van de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Op grond van artikel 61 lid 3 van
de Woningwet 2015, beoordeelt de Aw DUWO jaarlijks De Aw heeft onderzoek gedaan op basis van de
ingediende prognosegegevens 2016 - 2020, de verantwoordingsgegevens 2015 en andere informatie ten
aanzien van deelactiviteiten. De financiële beoordeling van de Aw richt zich op een zestal toezichtterreinen
die van invloed kunnen zijn op de financiële continuïteit van een corporatie. Die terreinen zijn: kwaliteit
financiële verantwoording, behoud maatschappelijk gebonden vermogen, financieel risicobeheer,
liquiditeit, solvabiliteit en draagkracht vermogen.
In de financiële beoordeling 2015 wijst de Aw op de gevolgen van de invoering van de Woningwet voor de
lopende en voorgenomen beheeractiviteiten van DUWO en wijst de Aw DUWO op het belang van een
goede en eenduidige administratieve verwerking van deze activiteiten. De Aw vraagt inzicht in het
rendement van de beheerportefeuille en de wijze waarop DUWO de overheadlasten toerekent aan deze
eenheden. Tevens vraagt de Aw inzicht in de wijze waarop de beheervergoeding en alle lasten
die voortkomen uit het beheer zijn verwerkt in de bedrijfswaardeopgave 2014. DUWO heeft op
beide vragen uitgebreid antwoord gegeven en het gevraagde inzicht verschaft. Wel is het lastig gebleken
deze activiteiten structureel juist te verwerken in de Prognose-informatie (dPi) en de
Verantwoordingsinformatie (dVi). In haar toezichtsbrief 2016 verzoekt de Aw nadrukkelijk te zorgen voor
een transparante en consequente verwerking in de verantwoordingsstukken.
In de toezichtsbrief 2016 zijn geen interventies opgenomen. Wel wil de Aw in een gesprek met het bestuur
het ingediende scheidingsvoorstel DAEB-/niet-DAEB bespreken evenals de voortgang van de
kwaliteitsverbetering van de administratieve organisatie en de uitkomsten van de visitatie.
Op basis van de toezichtbrief 2016 voldoet DUWO eind 2015 alsook in de prognoseperiode (2016-2020)
aan de door de Autoriteit gestelde normen op het toezichtveld liquiditeit en financiering en het toezichtveld
solvabiliteit en draagkracht vermogen. Op basis van de brief kan worden geconcludeerd dat DUWO
beschikt over een buffer van 58% (2014: 51%) van het door het Fonds berekende volkshuisvestelijke
vermogen. Dit percentage ligt boven het gemiddelde in de sector en ruim boven de gebruikelijke
solvabiliteitsnormen.
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Het WSW heeft haar risicobeleid met ingang van 2014 bijgesteld. Het huidige risicomodel gaat uit van een
splitsing in business risks en financial risks. De beoordeling van de business risks is gericht op de aard,
omvang en beheersing van de bedrijfsrisico’s bij DUWO. Het WSW oordeelt dat in algemene zin sprake is
van verbetering van de risicobeheersing bij DUWO. Wel blijven zij kritisch over de risicobeheersing en
financiële onderbouwing van de beheeractiviteiten en zien zij verbeterpunten op het gebied van
risicomanagement en assetmanagement. Afgesproken is dat DUWO een aantal documenten verstrekt aan
het WSW op het gebied van scenarioanalyses en asset management. Dit is inmiddels gebeurd en heeft
vooralsnog niet tot nadere opmerkingen geleid.
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De financial risks worden door het WSW gemonitord aan de hand van de kasstromen op korte en lange
termijn en de waarde van het onderpand. Ultimo 2016 zien deze ratio’s er als volgt uit:
Tabel 9.1 financiële ratio’s

WSW-normen

Norm

31-dec
2016

Solvabiliteit bedrijfswaarde (%)

20%

43%

< 75%

51%

ICR - gewogen gemiddeld geprognosticeerd (2016 – 2020)

1,4

2,3

DSCR - gewogen gemiddeld geprognosticeerd (2016 – 2020)

1,0

1,3

< 50%

44%

Loan to Value bedrijfswaarde (%)

Dekkingsratio WSW (leningen / WOZ)

Voor de financiering van nieuwe projecten voorziet DUWO een groei van de leningportefeuille 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.
Fiscaliteiten:
DUWO heeft haar fiscaal beleid op het gebied van vennootschapsbelasting in 2016 gewijzigd. Met
terugwerkende kracht heeft DUWO delen van haar bezit fiscaal afgewaardeerd aangezien de WOZwaarde lager was dan de fiscale boekwaarde. Deze afwaardering is vooraf afgestemd met de
Belastingdienst en goed bevonden. De afwaardering heeft op korte termijn een vermindering van de te
betalen vennootschapsbelasting tot gevolg. Bij een in de toekomst stijgende WOZ-waarde zal de
afwaardering moeten worden teruggenomen en is alsnog belasting verschuldigd. DUWO houdt hiermee
rekening in haar (kasstroom)prognoses.
9.2. Jaarresultaat 2016
Het boekjaar 2016 kenmerkt zich door twee bepalende systeemwijzigingen in de verslaggevingsregels: de
introductie van de marktwaardewaardering van het vastgoed en de functionele indeling van de winst-enverliesrekening. Hoewel er onderhuids en op het gebied van kasstromen niets is veranderd is de aanblik
van vermogen en resultaten fundamenteel gewijzigd. Dit is ook terug te zien in de vergelijking tussen de
realisatie en de begroting van 2016.
Tabel 9.2 jaarresultaat ten opzichte van begroting
bedragen x € 1 mln
Realisatie
Exploitatieresultaat
Financiële baten en lasten
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Vennootschapsbelasting

64,7
-23,3
95,3
13,9
150,6

Begroting
61,1
-25,8
-8,1
27,2

Verschil
3,6
2,5
95,3
22,0
123,4

Het exploitatieresultaat is € 3,6 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt in algemene zin veroorzaakt doordat
DUWO er opnieuw in is geslaagd de kosten minder hard te laten stijgen dan de opbrengsten. De financiële
baten en lasten zijn zo’n 10% lager dan begroot doordat DUWO goed gebruik maakt van de blijvend lage
rente.
In de begroting was nog geen inschatting gemaakt van de waardeveranderingen in de
vastgoedportefeuille. De marktwaarde van de materiële vaste activa is in 2016 met € 95,3 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
intentie om complexen te verkopen is het onwaarschijnlijk dat DUWO deze waardeontwikkeling zal gaan
realiseren.
In 2016 is het fiscaal beleid op het gebied van vennootschapsbelasting met terugwerkende kracht
gewijzigd. Na afstemming met de Belastingdienst is de fiscale waarde van de activa verlaagd. Dit heeft
geleid tot herziene belastingaangiftes over de periode 2012-2015 en een belastingteruggave van € 33
miljoen over de jaren 2012 tot en met 2014. Vanaf 2015 moet weer belasting worden betaald. Deze
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wijzigingen zijn in het boekjaar 2016 in het resultaat verwerkt en leiden in dat jaar tot een belastingbate
van € 13,9 miljoen terwijl een last van € 8,1 miljoen was begroot.
De beheerkosten per eenheid zijn in 2016 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.
Tabel 9.3 jaarresultaat 2016 ten opzichte van 2015
2016
bedragen x € 1 mln
Exploitatieresultaat
64,7
Financiële baten en lasten
-23,3
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
95,3
Vennootschapsbelasting
13,9
150,6

2015
53,3
-24,2
52,1
-8,2
73,0

Verschil
11,4
0,9
43,2
22,1
77,6

In de vergelijking van het jaarresultaat 2016 ten opzichte van 2015 valt op dat het exploitatieresultaat
toeneemt door de groei van activiteiten en de beheersing van de kostenontwikkeling. Wel wordt de
toename voor zo’n € 5 miljoen vertekend door een aantal incidentele baten en lasten in beide jaren.
Ondanks een groeiende leningportefeuille blijven de rentelasten dalen. De waardeveranderingen van de
vastgoedportefeuille zijn in 2016 hoger dan in 2015. Dit is grotendeels het gevolg van de aantrekkende
vastgoedmarkt, ook voor studentenhuisvesting. De verklaring van de eenmalige
vennootschapsbelastingbate in 2016 is hierboven vermeld.
9.3. Analyse bedrijfswaarde versus marktwaarde
Met ingang van verslagjaar 2016 is de waarderingsgrondslag van de onroerende zaken gewijzigd van
historische kostprijs naar marktwaarde. In de jaarrekening leidt dit tot een substantiële toename van het
eigen vermogen. In de kasstromen verandert echter niets, de inkomsten en uitgaven blijven gelijk. De
marktwaarde is voor een belangrijk deel gebaseerd op de (gemaximaliseerde) markthuur en de
verkoopwaarde van de woningen. DUWO rekent echter een sociale huurprijs die vrijwel altijd lager ligt dan
de markthuur. Het is dan ook niet realistisch om te veronderstellen dat DUWO (delen van de) marktwaarde
op korte termijn zal realiseren.
De marktwaarde is bij DUWO circa 100 miljoen hoger dan de bedrijfswaarde. Dit is, vergeleken met
andere corporaties, een relatief klein verschil. Dit heeft vier hoofdoorzaken.
1.

2.

3.

4.

DUWO bezit staat op scenario doorexploiteren. Zowel in de bedrijfswaarde als in de marktwaarde
wordt de overgrote meerderheid van het bezit van DUWO op het scenario doorexploiteren
gewaardeerd. Dat wil zeggen dat er geen woningen worden verkocht. De reden is dat binnen
studentencomplexen er enerzijds relatief veel onzelfstandige eenheden zitten die niet individueel te
verkopen zijn. Anderzijds is het gezien de aard van het bezit van studentenwoningen deze lastiger zijn
uit te ponden. Eventuele voordelen van de stijging van leegwaarden op de markt worden daardoor
niet gerealiseerd in de marktwaarde bij DUWO.
DUWO verhuurt dicht bij de grens van maximaal redelijke huur. DUWO beschikt over veel eenheden
waarvan het oppervlakte is geoptimaliseerd binnen het woningwaarderingsstelsel. Deze eenheden
benaderen hun maximaal redelijke huur. Slechts 2,7% van de woningen kunnen geliberaliseerd
worden. Dit zorgt er voor dat de ruimte om een hogere huur te vragen binnen het
woningwaarderingsstelsel op de markt beperkt is.
DUWO kent marktconforme onderhoudslasten . De ingerekende onderhoudslasten in de marktwaarde
zijn vergelijkbaar met de ingerekende onderhoudslasten in de bedrijfswaarde. Dit komt door de
efficiënte bouw en beheermethode van DUWO van de afgelopen twintig jaar. Het DUWO programma
van eisen bij nieuwbouw zorgt ervoor dat DUWO eenheden efficiënt worden onderhouden.
DUWO beheerlasten zijn marktconform. De ingerekende beheerlasten in de marktwaarde zijn
vergelijkbaar met de ingerekende beheerlasten in de bedrijfswaarde. Dit komt door de hoge
automatiseringsgraad bij de verhuur van woningen en het contact met bewoners en de sobere
bedrijfsvoering binnen DUWO.

Al met al wijken de in de bedrijfswaarde ingerekende kasstromen op portefeuilleniveau weinig af van de
bedragen waarmee in de marktwaardering wordt gerekend.
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Het eigen vermogen op basis van de bedrijfs- of beleidswaarde geeft een beter beeld van het
gerealiseerde eigen vermogen. De bedrijfswaarde wordt uitgedrukt in de contante waarde van de
daadwerkelijk verwachte kasstromen gedurende de resterende levensduur van het bezit. Het verschil
tussen de marktwaarde en de bedrijfswaarde kan worden gezien als de volkshuisvestelijke bijdrage die
DUWO levert door er omwille van haar statutaire doelstelling bewust voor te kiezen geen maximaal
rendement te behalen. In tijden van een opgaande vastgoedmarkt zal dit verschil naar verwachting groter
worden.
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.
De minister van Binnenlandse Zaken publiceert jaarlijks de indicatieve bestedingsruimte
woningcorporaties (IBW). Volgens de IBW 2016 zou DUWO bovenop haar eigen investeringsvoornemens
nog voor zo´n € 71 miljoen voor nieuwbouw ter beschikking hebben, € 35 miljoen voor verbetering en € 8
miljoen voor huurmatiging (bedragen mogen niet bij elkaar worden opgeteld). DUWO acht deze extra
investeringen op korte termijn niet verantwoord om op langere termijn de bedrijfscontinuïteit te kunnen
blijven garanderen.
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10.

Goed bestuur

DUWO onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties en neemt deze als uitgangspunt bij haar
werkzaamheden. DUWO is geen lid van Aedes en daarmee niet per se verplicht de code na te leven. De
RvC-leden zijn via het lidmaatschap van de VTW hiertoe wel 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 doeltellingen 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 raad van commissarissen (RvC) houdt
toezicht op het beleid van het bestuur. Het bestuur en de RvC worden ondersteund door een
bestuurssecretaris. Alle governancedocumenten zijn gebundeld in het zogenaamde 'RvC-dossier'. Deze
zijn in 2016 gecontroleerd en geactualiseerd op basis van de Woningwet. 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.
Raad van bestuur
DUWO heeft een tweehoofdig bestuur. Tot 1 juli 2016 bestond het bestuur uit de heer J.J. Benschop
(voorzitter van het bestuur) en mevrouw H.M. de Vreese (directeur-bestuurder). Op 1 juli 2016 is de heer
Benschop met pensioen gegaan. Met ingang van 1 september bestaat het bestuur uit de heer drs. ir. A.N.
Fraaij (voorzitter van de Raad van Bestuur) en mevrouw H.M. de Vreese (lid van de RvB, bestuurder).
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.
De statuten en het reglement Bestuur zijn in 2016 in lijn gebracht met de vereisten vanuit de nieuwe
Woningwet. Na het passeren van de gewijzigde statuten bij de notaris zijn deze aan de Aw gestuurd.
Conform het 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. Ook dit
reglement is in 2016 aangepast aan vereisten uit de Woningwet.
Het nieuwe bestuur heeft de portefeuilleverdeling vastgesteld. De heer Fraaij heeft de aandachtsvelden
strategie en beleid, governance, portfoliobeleid, projectontwikkeling, audit & control, public affairs &
communicatie en het relatiebeheer. Mevrouw De Vreese heeft de thema’s strategie en beleid, governance,
financiën, ICT, HRM, klantcontact, dagelijks beheer en het relatiebeheer onder haar hoede.
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 het bestuur gevraagd en ongevraagd, 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
accountant opdracht voor de controle van de jaarstukken en is de opdrachtverlener voor de visitatie.
Binnen de RvC zijn drie commissies op de deelgebieden financiën, projectontwikkeling en selectie en
remuneratie. Deze commissies kennen elk een eigen reglement, dat eveneens is aangepast aan de
Woningwet.
Het RvC-reglement is in 2016 aangepast aan de vereisten van de Woningwet. De raad bestaat met ingang
van 1 juli 2016 uit zes personen en het uitgangspunt is dat de leden gezamenlijk een multidisciplinair team
vormen en complementair aan elkaar zijn. De afzonderlijke profielen van de leden zijn in 2016 opnieuw
vastgesteld, mede door de komst van nieuwe leden en verschuiving van delen van de profielschetsen
tussen RvC-leden.
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De samenstelling en verantwoording van de RvC is verder beschreven in hoofdstuk 11: Verslag van de
Raad van Commissarissen.
Managementteam
DUWO kent een Managementteam (MT) op zowel het niveau van de vestigingen als de Groep. In 2016
zijn er enkele wijzigingen in de portefeuille van de groepsafdelingen S&B en PA&A geweest. S&B richt
zich met name op de interne beleidscyclus en zorgt voor de bestuursecretariële ondersteuning van de
RvC en PA&A zorgt voor de externe input op het beleid en lobby, de relatie met de onderwijsinstellingen
en de communicatie. De vestigingsdirecteuren hebben alle een andere vestiging onder hun hoede
gekregen, waarbij de vestigingen Leiden en Den Haag aangestuurd worden door één vestigingsdirecteur.
Het Groeps-MT komt tweewekelijks en zo vaak als nodig is bij elkaar. Dit MT heeft een adviserende rol
aan het bestuur. Het bestuur streeft bij bespreking met het Groeps-MT consensus na, maar neemt
zelfstandig een besluit. Alle besluiten van het bestuur worden bijgehouden in besluitenlijsten.
Het Groeps-MT heeft in 2016 21 keer vergaderd. De samenstelling van het Groeps-MT was per 31
december 2016 als volgt:
Tabel 10.1 Samenstelling Groeps-MT op 31 december 2016
Naam
Functie
A. Fraaij
Voorzitter Raad van Bestuur
H. de Vreese
Bestuurder
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
F. van der Zon
Manager Strategie en Beleid

Stakeholdermanagement
De positie van de huurdersorganisaties en gemeenten is in de Woningwet versterkt. Niet alleen vanwege
de regelgeving zoekt DUWO echter zo veel als mogelijk de samenwerking; betere en meer
studentenhuisvesting is alleen mogelijk door met genoemde partijen, maar ook met de
onderwijsinstellingen, marktpartijen en collega-corporaties samen te werken. Het is daarom van belang de
stakeholders en hun belangen goed in beeld te hebben en regelmatig met hen te overleggen. Met alle
stakeholders vindt in verschillende gremia op alle niveaus regelmatig overleg plaats. Naast divers meer of
minder georganiseerd ambtelijk en bestuurlijk overleg rond actualiteiten, zoals projectontwikkeling of
contractbesprekingen, heeft DUWO een aantal structurele overlegstructuren die garanderen dat er
periodiek inhoudelijk contact plaatsvindt met alle door DUWO geïdentificeerde stakeholders. Het betreft:
 bewonersoverleg op complex-, vestigings- en concernniveau;
 vergaderingen van de Adviesraad Studentenhuisvesting van DUWO met de onderwijsinstellingen;
 bestuurlijke en ambtelijke overleggen in het kader van lokale Taskforces over studentenhuisvesting
met gemeente, onderwijsinstellingen en (soms) studentenorganisaties;
 overleg rond het opstellen van visies op/prestatieafspraken over studentenhuisvesting met gemeenten
en huurdersorganisaties;
 raadpleging in het kader van het opstellen van ondernemingsplannen/werkplannen.
Een totaaloverzicht van het stakeholdersoverleg is bijgevoegd als bijlage.
Interne controle
Bij de interne controle wordt uitgegaan van hieronder genoemde taakvelden op basis van de uitwerking
van de three lines of defence binnen de organisatie. Er is in 2016 een projectcontroller aangesteld die zich
richt op de projectontwikkeling. Tevens is besloten tot een scheiding tussen audit en quality & risk. Voor
de uitvoering van de werkzaamheden voor quality & risk zal begin 2017 een medewerker worden
aangetrokken.
Het auditplan 2016 vormde de basis voor de interne controle. Het auditplan is afgestemd met Deloitte en
goedgekeurd door de RvC. De uitgevoerde audits resulteren in een memo cq auditrapport (inclusief
aanbevelingen) dat met de direct verantwoordelijke en/of MT-leden wordt besproken en ook aan de
externe accountant wordt overhandigd (inclusief auditfiles). Aan de leden van de RvC is een overzicht
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verstrekt met daarin opgenomen: de verrichte audits, de bevindingen, de aanbevelingen en de status per
eind november 2016. Op basis van de verrichte werkzaamheden concludeert de externe accountant in zijn
management letter dat de interne beheersing in 2016 verder is versterkt.
In 2016 is door Control met ICT afgestemd inzake de door ICT zelf uit te voeren audits en het oplossen
van de door Deloitte gemaakte opmerkingen bij de vorige interim controle. Door de wisseling van
outsourcingspartij is het in 2016 niet gelukt om de door ICT zelf uit te voeren audits te realiseren.
In het verslagjaar is vanuit Control inzet geleverd voor de stuurgroep Implementatie Woningwet voor het
onderdeel compliance/governance en scheiding DAEB-niet DAEB en waardering op marktwaarde.
Beoordeling van de gekozen opzet voor de werkkostenregeling heeft geresulteerd in enkele direct
toepasbare stappen. De verdere uitwerking richt zich op aanpassing van het personeelsbeleid door HR
(actiepunt 2017) en het volgen van de kostencategorieën, die onder de werkkostenregeling vallen, om het
risico van overschrijding van de norm te voorkomen.
Treasurycommissie
Overeenkomstig de Woningwet beschikt DUWO over een treasurycommissie. De commissie heeft als taak
om de besluitvorming met betrekking tot het treasurybeleid te ondersteunen en voor te bereiden. Het
Treasurystatuut is in 2016 aangepast.
Op basis van het treasuryjaarplan 2016 is nagegaan in hoeverre er aanvullende financiering nodig is en
wordt door de directeur financiën in samenwerking met de externe adviseur tijdig financiering
aangetrokken. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met het door het WSW vastgestelde
borgingsplafond. De auditor is toehoorder bij het treasuryoverleg en beoordeelt de transactievoorstellen,
mede in relatie tot het treasury jaarplan.
De treasurycommissie is in 2016 vier keer bijeen geweest. De periodieke rapportages van de
treasurycommissie worden ter informatie aan de Raad van Commissarissen verstrekt en inhoudelijk
(voor)besproken in de auditcommissie Financiën.
Tabel 10.2 Samenstelling treasurycommissie op 31 december 2016
Naam
Functie
H. de Vreese
Bestuurder
S. Hartman
Directeur Financiën
R. Wamelink
Extern adviseur
G. van Erven
Controller

Accountant
Sinds het boekjaar 2014 is Deloitte de controlerend accountant bij DUWO. De accountant houdt bij de
vaststelling van het auditplan, bij het uitbrengen van de managementletter naar aanleiding van de
interimcontrole en bij de bespreking van het accountantsverslag na afronding van de jaarrekeningcontrole
besprekingen met de (financiële auditcommissie van de) Raad van Commissarissen, het bestuur en
financieel management. In het controlejaar 2016 rapporteert de accountant een algehele verbetering van
de interne beheersing. Geconstateerd is dat in het verleden gerapporteerde aanbevelingen serieus
worden opgepakt. Het jaar stond verder vooral in het teken van de introductie van de
marktwaardewaardering in de jaarrekening 2016. Hierdoor zijn er diverse extra overleggen ingepland met
de accountant en bestuur en financieel management.
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. De RvC heeft
in 2016 een reeks van reglementen goedgekeurd die aangepast zijn aan de Woningwet en het BTIV:

Statuten

Reglement RvC

Profielschets omvang en samenstelling RvC

Rooster van aftreden RvC

Overzicht profielen RvC-leden

Bestuursprofiel

Reglement Auditcommissie Financiën
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Reglement Selectie- en Remuneratiecommissie
Reglement Auditcommissie Projectontwikkeling
Reglement Bestuur met als bijlage het Reglement financieel beleid en beheer
Treasurystatuut

In het investeringsstatuut is weliswaar de terminologie aangepast aan de Woningwet, maar zal een
inhoudelijke aanpassing in 2017 plaatsvinden, nadat het ondernemingsplan en het scheidingsvoorstel
DAEB/niet-DAEB zijn vastgesteld.
Visitatie
Een belangrijke actie in 2016 was de opdracht van de RvC om de maatschappelijke visitatie door een
visitatiecommissie te laten uitvoeren. In het eerste half jaar zijn door Ecorys de maatschappelijk prestaties
uit de periode 2012-2015 van DUWO in beeld gebracht volgens de Methodiek Maatschappelijk Visitatie
versie 5.0. De commissie omschrijft DUWO als “een ‘ontwikkelend belegger met een maatschappelijke
drive’ voor wie prioriteit één, de betaalbaarheid van studentenhuisvesting, hand in hand moet gaan met
een commercieel rendabele exploitatie”. DUWO scoort op vier onderscheiden ‘perspectieven’ ruim
voldoende. De visitatiecommissie heeft een aantal verbeterpunten genoemd en DUWO heeft aangegeven
deze in het kader van het nieuwe ondernemingsplan op te pakken. De verbeterpunten hebben betrekking
op de ontwikkeling van het structureren van het portefeuillemanagement, de rol voor de woningvoorraad
van niet-studenten, de dienstverlening en communicatie met internationale studenten en meer aandacht
voor de kwalitatieve vraag en minder focus op de kwantiteit ervan. De commissie geeft ook in overweging
om de relatie met de huurdersorganisaties meer aandacht te geven.
Aan de hand van de checklist van de VTW is vervolgens 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 uit te kunnen maken van 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 2016 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.
 De klokkenluidersregeling. Dit is een intern gericht document en op de website wordt vermeld dat
DUWO een dergelijke regeling heeft, maar het wordt niet integraal gepubliceerd.
 Sloopreglement. Er is een reglement dat gericht is op onzelfstandige studenteneenheden, maar nog
niet voor zelfstandige studenteneenheden. De Aw heeft ermee ingestemd dat dit in 2017 beschikbaar
komt.
 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.
10.3. Woningwet 2015
In 2016 is veel aandacht uitgegaan naar de implementatie van de Woningwet die sinds 1 juli 2015 van
kracht is. Het hele jaar is een projectgroep bestaande uit verschillende werkgroepen actief geweest om
aan de eisen van de Woningwet te voldoen.
In de werkgroep Scheidingsvoorstel is het concept-scheidingsvoorstel DAEB en niet-DAEB voorbereid. Op
31 december was DUWO in staat om het scheidingsvoorstel inclusief de benodigde berekeningen en
onderbouwing en met de positieve zienswijzen van gemeenten en huurdersorganisaties aan te leveren.
De werkgroep volkshuisvestelijk beleid heeft de doelstelling om ervoor te zorgen op 1 juli een bod aan de
(voor studentenhuisvesting relevante) zeven gemeenten in het werkgebied uit te brengen. Daarin is
DUWO geslaagd. De verscheidenheid aan gemeenten waar zo’n bod is uitgebracht laat overigens zien dat
dit proces zeer verschillend verloopt. Ook het proces om prestatieafspraken te maken, is verschillend vorm
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gegeven door de gemeenten. Daar waar het mogelijk was, zijn er actuele prestatieafspraken gemaakt en
in andere gevallen zijn de bestaande prestatieafspraken van kracht gebleven.
De werkgroep Financiën heeft zich gebogen over de administratieve aanpassingen en de taxatie op
marktwaarde. De deadlines die daarvoor gelden, zijn gehaald en in de dVi 2015 is gebruikt gemaakt van
de marktwaardewaardering. Aan het eind van het jaar bleek echter dat er een integrale waardering van het
woningbezit moet plaatsvinden. Die zal in 2017 worden afgerond.
In de werkgroep Governance & Compliance is de meeste aandacht uitgegaan naar de reglementen en
statuten die alle tijdig zijn aangepast en waar nodig zijn ingediend. Ook de voorbereidingen voor het
werven van nieuwe RvC-leden en de bestuursvoorzitter, gebruikmakend van de fit- & propertest, zijn door
deze werkgroep gedaan en - gezien de positieve beoordeling door de Aw - ook succesvol afgerond.
Tenslotte heeft een werkgroep zich bezig gehouden met de lobby om het beheer van studentenwoningen
weer mogelijk te maken. Dit is positief afgerond want met de Veegwet die per 1 juli 2017 van kracht wordt,
kan DUWO weer dergelijke beheerovereenkomsten afsluiten.
10.4. 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 (voor 31 december 2017) 108 PE-punten halen. Commissarissen moeten in 2015 en
2016 minimaal 10 PE-punten halen. Bij benoemingen na januari 2015 wordt het te behalen aantal PEpunten naar rato vastgesteld. In onderstaande tabel staat de stand bij DUWO per eind 2016 weergegeven.
Tabel 10.3. PE-punten Bestuur en RvC per 31-12-2016
Naam
Sinds
Norm tot eind
2017
Bestuur
A.Fraaij
1-sep-16
48
H. de Vreese
108
Raad van Commissarissen
Norm tot eind 2016
P. Rullmann
1-mrt-15
9
K. van Dorst
26-sep-11
10
H. Nuij
1-feb-11
10
W. de Jager
1-apr-15
8
F. Koopman
1-jun-16
2
H. Nederlof
1-jul-16
2

Behaald

% behaald van norm

in 2015
nvt
20

in 2016
17
56

35%
70%

3
0
15
14
nvt
nvt

12
10
3
4
13
22

167%
100%
180%
225%
650%
1100%

10.5. Integriteitscode, klokkenluiderreglement en klachtenreglement
DUWO vindt het van groot belang dat medewerkers integer en betrouwbaar handelen. Daarom beschikt
de organisatie over een integriteitscode die openbaar is via de website. Elke DUWO-medewerker is
contractueel verbonden zich aan de integriteitscode te houden.
DUWO kent daarnaast ook een klokkenluidersregeling. 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.
10.6. Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties raad van bestuur
De RvC had in 2016 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.
De heer Benschop had in 2016 de volgende nevenfuncties:

Bestuurslid Kences;

Lid Anglo Dutch Directors Club;
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Lid Raad van Directeuren Geschillencommissie Huursector;
Bestuurslid Stichting Vastgoed Service;
Bestuurslid Beheersstichting Muziekgebouw aan ’t IJ;
Voorzitter vereniging Netwerk Cum Laude.

Mevrouw De Vreese had vanaf 1 juli 2016 de volgende nevenfuncties :

Bestuurslid Kences;

Lid Raad van Directeuren Geschillencommissie Huursector;

Bestuurslid Stichting Vastgoed Service.
De heer Fraaij had vanaf 1 september 2016 de volgende nevenfuncties :

Bestuurslid Kences;

Lid Anglo Dutch Directors Club;

Lid vereniging Netwerk Cum Laude.
10.7. Interne beheersing
Actueel houden werkprocessen vastgelegd in Sensus.
Eind 2016 zijn alle kernprocessen geactualiseerd in Sensus en na goedkeuring voor alle medewerkers
beschikbaar op het intranet. Uitgangspunt voor de kernprocessen is dat minimaal één maal per jaar zal
worden nagegaan in hoeverre het betreffende proces nog actueel is. Naast het actueel houden van de
processen is ook als taak voor de nieuwe medewerker benoemd om na te gaan in hoeverre er nog meer
betrokkenheid kan worden gecreëerd voor de uniforme uitvoering van de kernprocessen onder andere
door behandeling in het betreffende afdelingsoverleg.
10.7 Kengetallen DUWO 2016
Omschrijving

2016

2015

Gegevens Woningbezit
1.Woningen/ woongebouwen

31.147

29.514

a. In eigendom

22.830

22.238

b. DRC (50%)

1.661

1.661

c. In beheer

6.656

5.615

2. Garages

771

772

a. In eigendom

477

478

b. DRC (50%)

121

121

c. In beheer

173

173

157

155

138

138

3. Bedrijfsruimten
a. In eigendom
b. DRC (50%)
c. In beheer
4. Overige verhuureenheden

5

5

10

12

83

84

a. In eigendom

83

84

b. DRC (50%)

0

0

c. In beheer

0

0

32.154

30.525

258

1.210

Opgeleverd

818

391

Aangekocht

0

65

-2

-258

In beheer genomen

1.339

1.365

Ombouw eigendom

55

41

Uit exploitatie DRC

0

-190

Totaal
5. In aanbouw/ ontwikkeling
Verklaring mutaties woningen

Overig

39

Gesloopt/uit exploitatie

244

Verkocht
Beheer beëindigd
Overig (aanpassing SSH)

-38

46

-36

284

-432

0

0

1.636

908

Kosten NPO (per vhe excl. serviceabonnement)

178

209

Kosten PO (per vhe)

277

329

455

538

€ 382,19

€ 338,40

Totaal mutaties
Kwaliteit (per woning)

Totaal onderhoud per woning
Prijs kwaliteitsverhouding
Gemiddelde netto huurprijs per maand
Verhuren van woningen
Mutatiegraad

54,0%

52,6%

Huurachterstand

0,7%

1,1%

Huurderving in % jaarhuur

1,1%

1,8%

5,35

5,23

Personeelsbezetting
Formatieplaatsen per 1.000 woningen
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11.

Risicomanagement

DUWO is door haar maatschappelijke functie en met haar ondernemende bedrijfsvoering blootgesteld aan
diverse risico’s. Om deze risico’s te kunnen beheersen werden in 2016 de nodige acties ondernomen en is
aangegeven dat risicomanagement een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering dient uit te maken.
De externe toezichthouders, met name het WSW en de Autoriteit wonen, maakten in 2016 opmerkingen
over de risicobeoordeling van DUWO bij beheerwerkzaamheden voor derden. Daarnaast zijn - als gevolg
van de politieke ontwikkelingen als resultante van de nieuwe Woningwet - bij DUWO risico’s onderkend
die voortvloeien uit de scheiding DAEB en niet-DAEB en de waardering op marktwaarde. Uiteraard vragen
deze thema’s bij DUWO de nodige aandacht om de risico’s, die hierbij voor de bedrijfsvoering en
financiering kunnen ontstaan, tijdig te onderkennen en er passende maatregelen voor te nemen.
Raamwerk voor risicomanagement
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, streeft DUWO naar een bestendige
en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. Op deze wijze wordt de kans op het behalen van de
strategische doelstellingen vergroot.
De filosofie achter het risicomanagementbeleid kan als volgt worden weergegeven:

Het bestuur en 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 systemen van risicobeheersing zullen de kans op fouten en verrassingen door onvoorziene
omstandigheden verkleinen.

Het risicomanagement is onderdeel van de Planning- en controlcyclus (met name kader voor
aanlevering tertaalrapportage en verantwoording in jaarverslag).
Risico’s nemen is onderdeel van de bedrijfsvoering en de zorg voor een financieel gezonde organisatie.
De directie is verantwoordelijk voor het bepalen van wat daarbij maximaal acceptabel is (risico-acceptatie)
in combinatie met akkoord RvC. Op basis van beoordeling van de belangrijkste risicogebieden bij DUWO,
mede in relatie tot de voorgenomen plannen in het werkplan voor het nieuwe jaar, zijn in breed MTverband de vijf kernrisico’s binnen DUWO vastgesteld, namelijk:

Omgeving

ICT

Financiële positie

Projectontwikkeling

Interne organisatie
De uitwerking hiervan heeft plaatsgevonden aan de hand van de risicokaarten met de hierbij genomen
beheersingsmaatregelen. Jaarlijks vindt actualisatie van de risicokaarten plaats plus een check in
hoeverre risico’s in de ogen van DUWO nog steeds actuele kernrisico’s zijn.
Bovendien worden in het risicoregister alle acties op het gebied van risicomanagement vastgelegd. Het
gaat hierbij om zowel de acties voortkomend uit de risicokaarten, de acties inzake risico’s bij
vastgoedprojecten als de risico’s die voorzien worden in de interne projecten.
Hierin worden ook de acties op het terrein van frauderisico opgenomen.
Financieel wordt op basis van scenarioberekeningen nagegaan of onze voorgenomen plannen passen
binnen de kaders die de toezichthouders hiervoor hebben gesteld.
Zowel de uitkomsten van de beoordeling inzake toezichtkader door de Aw als de uitkomst van de
beoordeling van de business risks door WSW worden uiteraard meegenomen in het risicomanagement
binnen DUWO.
De vijf kernrisico’s zijn uitgewerkt aan de hand van risicokaarten waarbij aansluitend wordt vastgesteld dat
voldoende beheersmaatregelen getroffen zijn. Verdere integratie van risicomanagement in de
bedrijfsvoering van DUWO wordt geborgd door enerzijds de beheersmaatregelen en de hierbij
gesignaleerde acties periodiek te monitoren en anderzijds een risicoparagraaf bij belangrijke
bestuursbesluiten op te nemen. In de tertaalrapportage wordt over de voortgang van de acties
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gerapporteerd. Bovendien wordt bij interne projecten een risicoparagraaf opgenomen en worden de
maatregelen om de risico’s te verminderen aangegeven. In de tertaalrapportage worden deze risico’s op
basis van een risicoparagraaf en een samengevat risicoregister opgenomen. Bij projecten worden de
risico’s benoemd bij ieder besluitvormingsvoorstel en worden de risico’s bovendien opgenomen in de
tertaalrapportage Projecten.
Op basis van bovenstaande risicoanalyses wordt jaarlijks een (concept) auditplan samengesteld. Dat
wordt aangevuld met de contouren van het toezicht door de Aw in combinatie met de punten uit de
oordeelsbrief, de beoordeling van de business risks door WSW en de - vanuit regelgeving verplichte rapporteringsonderdelen. Het (concept) auditplan wordt met de externe accountant besproken en ter
goedkeuring voorgelegd aan bestuur en auditcommissie Financiën. Aan het eind van het jaar wordt ter
bespreking in de auditcommissie Financiën een overzicht samengesteld van de uitgevoerde audits met de
bevindingen en de status van de gedane aanbevelingen.
Op basis van de onderkende risicocategorieën is door het bestuur de volgende risico acceptatie bepaald:
Risicocategorie

Risicoacceptatie

Toelichting

Strategisch

gematigd

Operationeel/
Financieel

laag

Compliance

zeer laag

DUWO is bereid gematigde risico’s te nemen bij het
nastreven van haar ambities. Gezocht wordt de
balans tussen de maatschappelijke functie (lage
risicoacceptatie) en de groeiambities met een iets
hogere risicoacceptatie).
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.
DUWO streeft ernaar te voldoen aan elke van
toepassing zijnde wet- en regelgeving. Daarbij is
speciale aandacht voor uitwerking van de
Woningwet en overige regelgeving met name op gebied
van verkoop bestaand bezit, toewijzingsregels,
aanbestedingen en informatiebeveiliging.

DUWO streeft ernaar de kans op fouten, verkeerde beslissingen en verrassing door onvoorziene
omstandigheden zoveel mogelijk te reduceren, doch 100% zekerheid valt niet te garanderen. Het is nooit
uit te sluiten dat DUWO blootstaat aan risico’s die nog niet voldoende onderkend worden. Bovendien kan
geen enkel systeem van risicobeheersing en aanvullende interne controle absolute zekerheid bieden voor
het niet realiseren van de doelstellingen van DUWO. Wel kan DUWO ervoor zorgen dat de gevolgen
zoveel mogelijk beperkt blijven.
Alles overziende is DUWO van oordeel dat de systemen van risicobeheersing een redelijke mate van
zekerheid geven over de financiële verslagleggingsrisico’s en dat de financiële verslaggeving geen
onjuistheden van materieel belang bevat.
Activiteiten in 2016
Op basis van de vastgestelde vijf kernrisico’s bij DUWO en de hierbij van toepassing zijnde
beheersingsmaatregelen is eind 2016 nagegaan of deze kernrisico’s nog actueel zijn in relatie tot de
voorgenomen acties in het werkplan. Na vaststelling van de kernrisico’s heeft actualisering of herziening
van de risicokaarten plaatsgevonden. Bovendien is afgesproken om risicomanagement meer duiding te
geven in de organisatie en de belangrijke interne projecten te voorzien van een risicoparagraaf. Bij
bouwprojecten was het al gebruikelijk om per project de risico’s te benoemen. Ook frauderisico’s worden
met het bestuur besproken en op basis van de gesignaleerde risico’s wordt nagegaan in hoeverre er
voldoende maatregelen zijn getroffen. In de tertaalrapportage wordt op basis van het risicoregister de
voortgang weergegeven en nagegaan of de afgesproken acties opgevolgd zijn. In het najaar van 2016 is
een integriteitsworkshop gehouden voor bestuur en MT en de conclusie was om hier intern verdere
opvolging aan te geven.
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Voor DUWO neemt de afhankelijkheid van de informatiesystemen steeds verder toe. Om de risico’s die
betrekking hebben op informatiebeveiliging goed te beheersen zijn in 2016 verschillende acties
ondernomen. Enerzijds zijn de belangrijkste processen binnen ICT geactualiseerd en anderzijds is mede
op basis van een externe beoordeling prioriteit gegeven aan het oplossen van de gesignaleerde
aandachtspunten. Het gaat hierbij met name om autorisaties, monitoring van logbestanden en
factuurrouting. Om na te gaan dat het systeem niet van buitenaf benaderbaar is, vindt periodiek onderzoek
plaats door een ingehuurde hacker.
Ter invulling van de vanaf 2016 wettelijk vereisten is in het kader van de Wet bescherming
persoonsgegevens het meldpunt datalekken operationeel.

Beoordeling belangrijkste risico’s
Op basis van beoordeling van de risicogebieden bij DUWO heeft in breed MT-verband vaststelling
plaatsgevonden van de vijf kernrisico’s, namelijk Omgeving, ICT, Financiële positie, Projectontwikkeling en
Interne organisatie.
Hieronder worden de belangrijkste risicogebieden beschreven, waarbij we rekening houden met de
genomen beheersmaatregelen.
A> Verandering in de vraag (risicokaart omgeving)
Het risico van onverwachte veranderingen in de vraag kan leiden
tot een tekort of overschot aan eenheden.
Andere ontwikkelingen die van invloed zijn op de vraag liggen op
gebied van beschikbare bouwlocaties, studiefinanciering, wet- en
regelgeving en concurrentie. Ook toenemende terroristische
activiteiten kunnen een negatief effect hebben op het aantal
buitenlandse studenten.

Beheersmaatregelen
* korte- en lange termijnscenario
planning en monitoren van trends
* intensief contact met universiteiten
* assetmanagement
* mogelijkheden voor doorverhuur voor
commerciële partijen vergroten
* woningmarktonderzoek(en)
* zorg voor goede locaties

B> Concurrentie (risicokaart omgeving)
Het risico van nieuwe toetreders op de markt van studentenhuisvesting die kwaliteit aanbieden tegen een vergelijkbare prijs.

Beheersmaatregelen
* uitvoeren concurrentieanalyses
* zorgen voor concurrerende beheertarieven en extra services
*.meer samenwerking
*.keuze voor regierol bij gemeente

C> Politieke omgeving (risicokaart omgeving)
Politieke ontwikkelingen, veranderingen van standpunt en Europese
of nationale wet- en regelgeving kunnen van grote invloed zijn op onze
activiteiten.
Met de huidige discussies over de uitwerking van de Woningwet
is de onzekerheid met betrekking tot de langetermijnplanning toegenomen.
De regelgeving inzake de toezichthouders op de corporaties verkleint
de groeimogelijkheden van DUWO

Beheersmaatregelen
* participatie in verschillende overlegorganen (met name in Kences
verband)
* beïnvloeden van (politieke) besluitvormingstrajecten
* simulaties om slechte scores te
voorkomen

D> Afhankelijkheid automatisering (risicokaart ICT)
Door de toenemende afhankelijkheid van de automatisering is er het risico
van bedrijfsonderbreking. De effecten hiervan kunnen aanzienlijk zijn.

Beheersmaatregelen
* uitbesteding technisch beheer aan
Unified.
*beschrijven processen
*externe checks op goede werking en
beveiliging
*kwalitatieve bemensing van de
afdeling

E> Afhankelijkheid derden (risicokaart omgeving en fin. positie)
Als DUWO zijn we in toenemende mate afhankelijk van de overheidsinstanties en financiers

Beheersmaatregelen
* goede relatie opbouwen met direct
betrokkenen
* check op de gehanteerde normen

F> Projectrisico’s (risicokaart projectontwikkeling)
Door de groeiambities is gezien de (financiële) risico’s van groot belang
processen per

Beheersmaatregelen
* processchema’s per fase om
fase nauwgezet te volgen.
* aanbestedingsreglement
* tertaalrapportage per project met
benoemen risico’s
* projectcontrol ingevoerd
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G> Organisatierisico’s (risicokaart interne organisatie)
Door de ambities is van belang om de kwetsbare plekken in de
organisatie te onderkennen.

Beheersmaatregelen
*.inkoopanalyse
* check op huidige en gewenste
bezetting
*.visie op leiderschap
*.eenduidige toepassing processen
*.audits op juiste werking processen

H> Financieringsrisico’s (risicokaart fin. positie)
DUWO heeft gezien het groeiscenario te maken met een risico
dat niet alle voorgenomen activiteiten gefinancierd kunnen worden.

Beheersmaatregelen
* financieringsscenario’s
* bewaken van de door toezichthouders
grenzen
*.monitoren van de externe
ontwikkelingen
*.alternatieve scenario’s uitwerken

I>

Schending wet- en regelgeving en schendingen integriteit
(risicokaart omgeving)
Het niet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder
uitwerking nieuwe woningwet en financieringscriteria gesteld door WSW
en privacy- en integriteitsregels kan schadelijk zijn voor onze reputatie.

Beheersmaatregelen
* compliancebeleid
* procesbeschrijvingen en rapportages
* meldpunt schending gedragsregels
*.Integriteitsworkshop
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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 RvCreglement. 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 financiële auditcommissie, 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 financiële auditcommissie van de
RvC. De uitkomsten hiervan worden in de voltallige raad besproken. Na evaluatie in 2013 werd besloten
de controlewerkzaamheden met ingang van 2014 door een nieuwe accountant te laten uitvoeren. Na een
selectietraject is gekozen voor Deloitte, ook in dit verslagjaar de accountant van DUWO. De
accountant was bij een vergadering van de auditcommissie Financiën aanwezig om een toelichting te
geven op de management letter en bij een RvC-vergadering voor de behandeling van de jaarrekening.
12.2. Leden RvC
De RvC bestond op 31 december 2016 uit zes leden. In 2016 is de samenstelling van de raad gewijzigd.
De voorzitter van de RvC, de heer D. Hoogstra is per 1 juli afgetreden en in zijn plaats is de heer P.
Rullmann benoemd als voorzitter. De ontstane vacature van vice-voorzitter is ingevuld door mevrouw K.
van Dorst. Mevrouw D. Kromwijk is eveneens per 1 juli afgetreden. Beide aftredende commissarissen
waren aan het eind van hun zittingstermijn gekomen. Per 1 juli is de heer H. Nuij voorzitter van de
remuneratiecommissie geworden.
De RvC heeft besloten dat de raad uit zes commissarissen bestaat. Per 1 april was mevrouw A. den Heijer
als commissaris afgetreden en met de komst van twee nieuwe commissarissen is de raad weer voltallig.
Op 1 juni heeft de heer F. Koopman de RvC versterkt en met ingang van 1 juli is de heer H. Nederlof lid
van de RvC geworden. Beide commissarissen zijn op voordracht van de huurderorganisaties benoemd en
hebben de fit-en-propertest van de Aw met glans doorstaan. Een opmerking van Vulcanus over het
selectieproces is door de Aw ter zijde gelegd.
Tabel 11.1 Samenstelling van de RvC per 31 december 2016
Naam / functies
Geslacht
Geboortejaar
P. Rullmann (Paul)

M
Profiel
Hoofdfunctie

Voorzitter RvC
Lid Remuneratiecommissie
Nevenfuncties

1948

Benoemd

Zittingstermijn

01-03-2015

01-03-2019 (eerste termijn)

Voorzitter + Politiek-bestuurlijke netwerken en governance +
Studentenhuisvesting en onderwijssector + Personeel en organisatie
Voorzitter Coöperatie Surf, Utrecht
- Voorzitter Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO)
- 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
- Voorzitter bestuur NGI, Next Generation Infrastructures
(wetenschappelijk programma)
- Voorzitter Raad van Toezicht Nova College, Haarlem
- Bestuurslid Studentenzorgverzekering van ISO/LSVb, Utrecht
- Lid Raad van Toezicht Stichting Khan Academy Nederland

K.P. van Dorst (Karin)

V

1966

Vice-Voorzitter RvC
Voorzitter auditcommissie
Financiën

Profiel

Financieel incl. risicomanagement + ICT
Chief Risk & Compliance Officer, Crédit Agricole Consumer Finance
NL, Amsterdam

Hoofdfunctie

26-09-2011

22-06-2019 (tweede termijn)
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Nevenfuncties

-

Lid Raad van Toezicht Stichting Samenwerkingsschool voor
Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs IJburg, Amsterdam

W. de Jager (Willem)

M

Lid RvC
Voorzitter auditcommissie
Projectontwikkeling

Profiel
Hoofdfunctie
Nevenfuncties

Vastgoedbeheer en projectontwikkeling + Bedrijfseconomie en
vastgoedeconomie
Directeur WDJ Nimmerdor BV, Amersfoort
Geen

F. Koopman (Floris)

M

1982

Lid RvC
Lid auditcommissie Financiën
Op voordracht van
huurdersorganisaties
H. Nuij (Harry)

Profiel
Hoofdfunctie
Nevenfuncties

01-04-2015

01-06-2016

01-04-2019 (eerste termijn)

01-06-2020 (eerste termijn)

Juridisch met affiniteit voor fiscale zaken + financieel inclusief
risicomanagement
Jurist bij Siemens Nederland N.V., Den Haag
- Lid Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci,
Leiden
- Lid Raad van Commissarissen Stichting CAV, Zoetermeer

M

1948

Profiel
Hoofdfunctie

Volkshuisvesting + Personeel en organisatie
(Vroeg)pensioen
- Lid Raad van Toezicht De Sociale Maatschap, Amsterdam
- Voorzitter Redactiecommissie Jurisprudentie Huur & Verhuur
(JHV), Sdu Uitgevers, Den Haag
- Redactie Huurrecht in Praktijk (HIP), Sdu Uitgevers, Den Haag
- Redacteur OpMaat-Huurrecht, Sdu Uitgevers, Den Haag
- Lid Stichting Cor Dik, Amsterdam

Lid RvC
Voorzitter
Remuneratiecommissie

Nevenfuncties

J. Nederlof (Hans)

M
Profiel

Lid RvC
Lid auditcommissie
Projectontwikkeling
Op voordracht van
huurdersorganisaties

1957

Hoofdfunctie

Nevenfuncties

1962

01-02-2011

01-07-2016

01-02-2019 (tweede termijn)

01-07-2020 (eerste termijn)

Vastgoedbeheer en projectontwikkeling + Bedrijfseconomie en
vastgoedeconomie
Bestuurder bij Fontys Hogescholen, Eindhoven
- 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

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.
12.3. Activiteiten van de Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen kwam in 2016 acht maal bijeen voor een reguliere vergadering, een keer
voor de zelfevaluatie en het gesprek met de OR en een keer voor een bijeenkomst over het nieuwe
ondernemingsplan. Onderwerpen op de agenda waren het Auditplan 2016, het treasuryplan, diverse
project-/huuronderhuur-voorstellen, de visitatie van DUWO, de implementatie van de Woningwet (incl. de
stand van zaken op de lobby gericht op samenwerking met beleggers), het portefeuillebeleid, het
risicomanagementbeleid, het werkplan en begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2017-2026.
De aanstelling van een nieuwe bestuurder en twee nieuwe RvC-leden heeft veel aandacht gevergd. De
vertrokken bestuurder, de heer Benschop, is decharge verleend voor het tijdens zijn bestuur gevoerde
beleid op basis van de bij de RvC bekende informatie.
Het thema-onderzoek studentenhuisvesting van het WSW is besproken en de RvC heeft bijgedragen aan
de reactie vanuit DUWO naar het WSW. De visitatie is in opdracht van de RvC uitgevoerd en de
conclusies zijn met de leden besproken, wat heeft geleid tot een bestuurlijke reactie die bij het rapport is
opgenomen. Tevens heeft de RvC ingestemd met de uitwerking van de Woningwet in de statuten en
reglementen. Daarnaast is gediscussieerd over het portefeuilleplan en de betekenis van de
administratieve scheiding DAEB/niet-DAEB.
De tertaalrapportages zijn besproken en na enkele antwoorden op vragen van de RvC voor kennisgeving
aangenomen. Ook werden diverse documenten van de (externe) toezichthouders gedeeld: de
oordeelsbrief, het auditrapport inzake governance van ILT en de management letter van de accountant. Bij
bespreking van de management letter was ook de accountant aanwezig. In een aparte presentatie werd
ruim aandacht besteed aan de uitkomsten van het medewerkersonderzoek. De RvC heeft ingestemd met
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de nieuw ingerichte P&C-cyclus van DUWO. De raad is verder op de hoogte gebracht van de stand van
zaken in het overleg met de huurdersorganisaties.
De RvC heeft in 2016 30 besluiten genomen. Alle besluiten worden geregistreerd en zijn inzichtelijk voor
de accountant.
Het gehele jaar overziend constateert de RvC dat er weliswaar forse veranderingen zijn: een nieuwe
bestuurder, twee nieuwe commissarissen maar dat het samenspel tussen RvC en bestuur aan daadkracht
heeft gewonnen en dat er een open en respectvolle verhouding is. Zowel RvC als bestuur kunnen hun
eigen verantwoordelijkheden vorm geven. De RvC is in staat om aan de hand van kwalitatief goede
informatie haar toezichthoudende rol goed uit te voeren. De RvC evalueert dat de operationele zaken
onder controle zijn en voelt zich in control. Aandachtspunt is de beperkte sparringsrol bij het strategische
beleid, maar dit zal in 2017 bij het vaststellen van het nieuwe ondernemingsplan verder inhoud krijgen.
12.4. Verslag van de auditcommissie Financiën
De RvC heeft een auditcommissie Financiën. Samenstelling, taken en werkwijze liggen vast in een eigen
reglement. Deze commissie rapporteert haar bevindingen aan de RvC en adviseert het bestuur onder
meer over haar bevindingen op het gebied van financiën, de interne beheersing, governance, risico
management, compliance, de treasury en de werkzaamheden en aanbevelingen van de accountant.
De auditcommissie Financiën kwam in 2016 twee keer bijeen. Daarnaast vond er eenmalig een
schriftelijke afstemming plaats. Daarbij kwamen de reguliere onderwerpen aan de orde, zoals
jaarrekening, begroting, tertaal- en treasuryrapportages, het audit- en controleplan, de meerjarenraming,
de balanced score card en de oordeels-/toezichtbrieven.
Tevens kregen in de reguliere besprekingen de hiernavolgende onderwerpen - die reeds in 2015 werden
behandeld (overloop) en in 2016 nog steeds opportuun waren – bijzondere aandacht:

De nieuwe aanpak en systematiek van het WSW (business risk review) en de daaruit voortvloeiende
gevolgen voor borging door het WSW en de investeringsruimte, financiële continuïteit en
meerjarenbegroting van DUWO

De huur-/beheerovereenkomsten van DUWO inclusief de screening van (internationale) beleggers

De versterking van de financiële functie (kwalitatief en kwantitatief) binnen DUWO

De voortgangsbewaking van bevindingen volgend uit de management letter 2015 en interne audits op
projectmatige wijze (programma Interne Beheersing, Intern Verbeterplan inclusief ICT) teneinde de
grip op de interne organisatie en bedrijfsvoering te versterken

De aanscherping van het proces en de planning inzake de totstandkoming van de jaarrekening; de
vereisten ten aanzien van een vervroegde oplevering jaarrekening 2016 vragen tevens om een
versnelling van het verantwoordingstraject

De effectuering en inbedding van het risicomanagement, inclusief frauderisico en integriteit, binnen
DUWO conform het ‘Plan van Aanpak Risicomanagement’ (risicokaarten, three lines of defense)

De samenwerkingsovereenkomsten en volkshuisvestelijke prestatieafspraken met gemeenten in
relatie tot de gewijzigde ‘achtervangpositie’ van gemeenten bij borging door het WSW

Governance- en compliancezaken zoals het besturingsmodel DUWO, de werking van de treasury
commissie, besluitvorming in relatie tot een tweehoofdig bestuur, de meldingsplicht van
(integriteits)overtredingen aan de RvC en de rol, taak en verantwoordelijkheden van interne controle
en project control

De actualisering van het treasurystatuut en het verbindingenstatuut

Het verkoopbeleid en de daadwerkelijke verkopen als onderdeel van portefeuillemanagement

De implementatie van de Woningwet met de waardering tegen marktwaarde in verhuurde staat en het
plan voor splitsing in DAEB en niet-DAEB

Het fiscaal beleid en mogelijkheden van fiscale optimalisatie.
Tenslotte heeft de auditcommissie Financiën zich gebogen over een aantal nieuwe onderwerpen, te
weten:

Governance: personele mutaties en de impact daarvan in het bestuur, RvC en onderliggende
commissies

Compliance: de formele verankering van de nieuwe Woningwet in statuten en reglementen
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De nieuwe koers van DUWO in de komende jaren: het ondernemingsplan in wording en het
doordenken en -rekenen van diverse scenario’s.

12.5. Verslag van de auditcommissie Projectontwikkeling
De RvC heeft een auditcommissie Projectontwikkeling. Samenstelling, taken en werkwijze liggen vast in
een eigen reglement. De auditcommissie Projectontwikkeling bereidt besluitvorming voor ter zake
projectontwikkeling, beoordeelt de tertaalrapporten projectontwikkeling, projectkaders en beheer/aanhuurovereenkomsten en voert daartoe overleg met het bestuur. Zij rapporteert haar bevindingen aan
de RvC.
De auditcommissie Projectontwikkeling kwam in 2016 vier maal bijeen. Aan de orde zijn geweest de
tertaalrapportages over de projectontwikkeling, het portefeuilleplan, decharge van gerealiseerde projecten,
haalbaarheidsstudies, projectvoorstellen, verkoop van woningen, de projecten die door derden worden
ontwikkeld en die DUWO in beheer zou kunnen nemen.
Naast deze meer reguliere agendapunten ging de aandacht uit naar meer specifieke onderwerpen.
Door gewijzigde regelgeving leek het erop dat exploitatie en beheer van complexen voor derden niet
langer tot de mogelijkheden behoorden voor DUWO. Er ontstond een overgangsproblematiek voor
projecten van deze soort in de pijplijn. Maar meer nog ontging DUWO de ratio achter deze regelgeving en
is er een lobby gestart die uiteindelijk heeft geleid tot aangepaste regelgeving (per 2017), waarbij beheer
voor derden onder condities weer mogelijk is, mits de risico’s deel uitmaken van het risicoprofiel van
DUWO. Al met al heeft dit een hick-up gegeven voor nieuwe planvorming.
Door de gewijzigde marktomstandigheden is er toenemende concurrentie op de markt voor
studentenhuisvesting. Dat vergt in het werkproces zorgvuldige concurrentie- en risicoanalyse. Er is ook
schaarste ontstaan aan nieuwe voor (betaalbare) studentenwoningen beschikbare locaties. Voor
gemeenten zijn meer dan voorheen concurrerende grondbiedingen voorhanden. Voor DUWO betekent dit
meer gunnen op basis van relaties en werken aan marktkansen.
Er is met name sterke groei in het aanbod van buitenlandse studenten. De product-marktcombinaties in
verhuurvorm en de behoefte aan diensten gaan ook steeds meer variëren. Daar moet een antwoord op
worden verzonnen. Ook de afnemende bereidheid van onderwijsinstellingen om de exploitatie van - voor
buitenlandse studenten beschikbaar te houden - woningen te garanderen, vraagt om heroverweging. Het
opzegbaar maken van tijdelijke huurcontracten met vaste looptijd (door de overheid) versterkt hiervoor de
noodzaak.
In 2016 is de basis gelegd voor een nieuw portefeuilleplan, dat samen met het ondernemingsplan de basis
moet vormen voor de vastgoedstrategie voor de komende jaren. Bovenstaande punten bepalen in hoge
mate of wenselijkheden feitelijk kunnen worden omgezet in concrete voornemens en plannen. De
interactie tussen het wenselijke en mogelijke is een vast onderdeel op de agenda van de commissie.
12.6. Verslag van de Selectie- en remuneratiecommissie
De RvC heeft een remuneratiecommissie. Samenstelling, taken en werkwijze liggen vast in een eigen
reglement. Deze commissie vervult namens de RvC de werkgeversrol voor de bestuurders van DUWO.
Deze werkgeversrol krijgt onder meer gestalte in het sluiten van arbeidsovereenkomsten. Hierin zijn
afspraken gemaakt over bijvoorbeeld salariëring, variabele beloning, pensioenvoorziening,
nevenactiviteiten en declaratiemogelijkheden.
De heer Rullmann was voorzitter van de remuneratiecommissie, maar heeft die functie per 1 mei – bij de
start van zijn voorzitterschap van de RvC – overgedragen aan de heer Nuij. De remuneratiecommissie
heeft in het verslagjaar zeven keer overleg gevoerd, waarbij de volgende onderwerpen aan de orde zijn
gekomen:
 Beoordeling functioneren Raad van Commissarissen en bestuurders. Beoordeling heeft
plaatsgevonden met behulp van het externe bureau Vlug, adviseurs voor economisch -, organisatie- en
sociaal beleid.
Met de beide bestuurders – de vertrekkende algemeen directeur-bestuurder en de directeur-bestuurder
– hebben begin 2016 aparte functioneringsgesprekken plaatsgevonden, tegen de achtergrond van in
2015 gemaakte prestatieafspraken.
 Aftreden van twee huurderscommissarissen vanwege einde zittingstermijn en benoeming van twee
nieuwe huurderscommissarissen, incl. de organisatie van een welkomstprogramma (kennismaking met
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DUWO en haar bestuur en MT, rondleiding complexen). Na overleg met de huurdersorganisaties over
procedure en profiel, zijn beide huurderscommissarissen door de huurdersorganisaties voorgedragen.
De werving werd ondersteund door extern bureau Public Spirit. Vertrekkende commissarissen waren
mw. A. den Heijer en mw. D. Kromwijk; nieuwbenoemde commissarissen zijn dhr. H. Nederlof en dhr.
F. Koopman.
Vertrek algemeen directeur bestuurder dhr. J. Benschop per 1 juli 2016 en benoeming nieuwe
voorzitter van de Raad van Bestuur dhr. A. Fraaij per 1 september 2016. Voor de werving van de
nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur heeft de RvC uit haar midden een selectiecommissie
samengesteld bestaande uit de leden K. van der Dorst, W. de Jager en P. Rullmann. De werving en
selectie werd ondersteund door bureau Vanderkruijs. Ten behoeve van de selectie zijn gesprekken
gevoerd met de OR en met het Managementteam; over de voorgenomen benoeming van de heer A.N.
Fraaij heeft de OR positief advies uitgebracht. Op de benoeming is een uitvoerig inwerkprogramma
gevolgd.
Vertrek secretaris van Raad van Commissarissen en Bestuur. De zittende secretaris heeft zijn
dienstverband beëindigd per 1 juni 2016. De vacante plek kon dankzij interne verschuiving opnieuw
worden bezet.
PE-punten; alle commissarissen en bestuurders hebben in 2016, dankzij conferentiebezoek en
scholing, het voor hen vereiste aantal PE-punten behaald. Zie de registratie elders in dit jaarverslag.
Openbare vergadering over jaarverslag/jaarrekening. Net als in andere jaren is er ook in 2016 een
openbare vergadering geweest met de huurdersorganisaties en de OR ter bespreking van het
jaarverslag en de jaarrekening.
Themabijeenkomst over strategie. In 2016 heeft een themabijeenkomst plaatsgevonden met
bestuurders, Groeps-MT en RvC over de strategie van DUWO, gegeven de nieuwe WSWvoorschriften, gewijzigde marktverhoudingen en gewijzigde sociaaleconomische situatie.

De RvC heeft in 2016 geen bestuurders berispt, geschorst of ontslagen.
Remuneratie
De RvC past de honoreringsregeling voor commissarissen van de Vereniging Toezichthouders
Woningcorporaties (VTW) toe, passend binnen de Wet Normering Topinkomens 2 (WNT2).
De heer mr. J.J. Benschop (1 juli 1950) was voorzitter van de Raad van Bestuur tot 1 juli 2016. Hij trad op
1 januari 1993 in dienst en werd voor onbepaalde tijd aangesteld. Het inkomen overeenkomstig de Wet
Normering Topinkomens (WNT) over 2016 is in tabel 11.2 opgenomen. Het betreft een voorafgaand aan
de inwerkingtreding van de WNT overeengekomen bezoldiging op basis van de destijds geldende regeling
Izeboud, die conform deze wet een maximale duur kent van vier jaar na inwerkingtreding van deze wet.
De overschrijding valt binnen het kader van het vigerende overgangsrecht. De Raad van Commissarissen
sprak eerder met de heer Benschop af dat zijn dienstverband zou eindigen per 1 juli 2016 met de afspraak
dat tot die tijd de hoogte van zijn bezoldiging ongewijzigd zou blijven.
De pensioenvoorziening is conform de geldende cao-regeling voor woningcorporaties. Er is geen
financiële regeling overeengekomen in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
De heer dr. A.N. Fraaij (11 september 1956) is per 1 september 2016 aangesteld als voorzitter van de
Raad van Bestuur van DUWO voor onbepaalde tijd, met een eerste benoeming in functie voor vier jaar.
Het inkomen dat binnen de voorwaarden in de Wet Normering Topinkomens over 2016 valt, staat in tabel
11.2. De pensioenvoorziening is conform de geldende cao-regeling voor woningcorporaties.
De heer Fraaij heeft tijdelijk gebruik gemaakt van huisvesting van DUWO. Dit betreft een volledig
gemeubileerd appartement dat wordt ingezet voor tijdelijke medewerkers van de TU. Het gaat om een
gastencomplex en betreft dus geen studentenhuisvesting. De totale huurprijs inclusief alle bijkomende
kosten komt voor rekening van de heer Fraaij. De huurprijs is de normale verhuurprijs (all-in € 1155,91).
De remuneratiecommissie beoordeelde het verzoek van de heer Fraaij als redelijk gezien de reisafstand
tussen de woonplaats Groesbeek en het kantooradres in Delft en de wens van hem om de tijd te hebben
om een geschikt en passend alternatief te vinden. Daarbij komt dat na indiensttreding begonnen werd met
een intensieve inwerkperiode met lange werkdagen. Het was ook in het belang van DUWO dat de heer
Fraaij daar optimaal de tijd en rust voor kreeg. De maximaal overeengekomen periode van 4 maanden (1
september tot en met 31 december 2016) is niet overschreden. De heer Fraaij heeft binnen die vier
maanden huisvesting gevonden.
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Mevrouw H.M. de Vreese (14 september 1959) is per 1 april 2014 benoemd tot directeur-bestuurder van
DUWO en aangesteld voor vier jaar. Per 1 september is haar een salarisverhoging toegekend om haar
bezoldiging in evenwicht te brengen met die van de algemeen bestuurder. Het inkomen overeenkomstig
de Wet Normering Topinkomens over 2016 staat in tabel 11.2. De pensioenvoorziening is conform de
geldende cao-regeling voor woningcorporaties.
Tabel 11.2 Inkomen leidinggevende topfunctionarissen DUWO in 2016
Bedragen x € 1

J.J. Benschop

A.N. Fraaij

H.M. de Vreese

Functie

Voorzitter RvB
1/1 – 30/6
1,0

Voorzitter RvB
1/9 - 31/12
1,0

Lid RvB
1/1 - 31/12
1,0

116.801

52.674

150.998

-

-

14.369

7.145

21.002

131.170

59.819

172.000

59.830

179.000

Duur dienstverband in 2016
Omvang dienstverband (in fte)
Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging
Toepasselijk WNT-maximum
1)

-

89.500 ¹

De bezoldiging van de heer Benschop betreft een voorafgaand aan de inwerkingtreding van de WNT
overeengekomen bezoldiging op basis van de destijds geldende regeling Izeboud. De overschrijding
valt binnen het kader van het vigerende overgangsrecht. In de bezoldiging is een gratificatie van 1
maandsalaris opgenomen in verband met pensionering op grond van de cao.
12.7. Raad van commissarissen en belanghouders

Huurdersorganisaties
DUWO heeft vijf huurdersorganisaties. Twee maal per jaar is de RvC-vergadering voor hen openbaar.
Onderwerpen tijdens deze vergaderingen zijn het werkplan, de jaar- en meerjarenbegroting en het
jaarverslag.
Overig contact met de huurdersorganisaties verloopt in de regel via de commissarissen die op voordracht
van de huurdersorganisaties zijn benoemd. Er is een bijeenkomst van deze RvC-leden geweest met de
huurdersorganisaties (behalve Duwoners).
Met het bestuur is afgesproken dat DUWO de RvC op de hoogte stelt van de uitkomsten van
adviestrajecten met de huurdersorganisaties. Bij negatieve adviezen neemt de RvC hierover een
standpunt in.
Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad wordt, net als de huurdersorganisaties, twee maal per jaar uitgenodigd voor de
openbare vergaderingen van de RvC (over jaarverslag en werkplan/begroting). Begin 2016 voerden de
RvC en OR tevens een apart gesprek, waarin terug- en vooruitgeblikt werd.
Overige belanghouders
Voor de overige stakeholders ziet de RvC erop toe dat er geregeld en goed overleg plaatsvindt. De RvC
laat zich door het bestuur informeren over het gevoerde overleg met de verschillende belanghouders. De
raad acht de dialoog met de belanghouders van belang om de volkshuisvestelijke opgave goed te kunnen
uitvoeren. DUWO geeft hierdoor mede actief invulling aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Het verslag van de vergadering van de Adviesraad Studentenhuisvesting, de prestatieafspraken met
gemeenten en het overleg met de externe toezichthouders en ministeries, ook via brancheorganisatie
Kences, werden door het bestuur met de RvC gedeeld evenals de DUWO-nieuwsbrieven en
nieuwsberichten over DUWO in de media. Daarnaast heeft de RvC ook zelf op gezette momenten
incidenteel contact met stakeholders, bijvoorbeeld tijdens officiële momenten als openingen van nieuwe
complexen, netwerkbijeenkomsten, et cetera.
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1. Balans per 31 december 2016
(na resultaatbestemming, bedragen x € 1.000, -)
Toelichting

31.12.2016
€

31.12.2015
€

Toelichting

31.12.2016
€

31.12.2015
€

Actief

Passief

Vaste activa

Eigen vermogen
Overige reserves
Herwaarderingsreserve

5
5.1
5.2

Voorzieningen
Voorziening onrendabele
investeringen en herstructureringen
Voorziening latente
belastingverplichtingen
Overige voorzieningen

6
6.1

2.879

6.553

6.2

686

0

6.3

1.772

Materiële vaste activa
DAEB-vastgoed in exploitatie
Niet DAEB vastgoed in exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling bestemd
voor eigen exploitatie
Onroerende en roerende zaken ten
dienste van eigen exploitatie

1
1.1
1.2
1.3

1.332.533
37.248
12.731

1.178.946
35.102
7.313

1.4

9.254

9.783

1.391.766

170.446
555.580

87.811
471.257
726.026

1.231.144

559.068

1.865
5.337

Financiële vaste activa
Latente belastingvordering(en)
Overige effecten

2
2.1
2.2

5.052
0

6.659
15

Overige vorderingen

2.3

203

548
5.255
1.397.021

Som der vaste activa

7.222
1.238.366

Vlottende activa
Vorderingen

3.1
3.2

748
0

1.050
2

Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige vorderingen
Overlopende activa

3.3

11.599

167

3.4
3.5

1.818
6.462

1.455
11.678

Liquide middelen
Som der vlottende activa

Totaal activa

4

20.627

14.352

13.973

13.222

34.600

27.574

1.431.621

1.265.940

7
7.1
7.2

590.187
38.069

7.3

4.234

541.256
40.094
4.381
632.490

Kortlopende schulden en
overlopende passiva
Schulden aan
kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies
sociale
Verzekeringen
Overlopende passiva

3

Huurdebiteuren
Overheid

Langlopende schulden
Schulden/leningen
kredietinstellingen
Financiële lease
verplichtingen
Overige schulden

8.418

Totaal passiva

585.731

8
8.1

31.365

59.853

8.2

6.189

8.549

8.3
8.4

2.069
28.145

16.594
27.727
67.768

112.723

1.431.621

1.265.940
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2. Winst-en-verliesrekening over 2016
(bedragen x € 1.000, -)
Functioneel model
Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Lasten servicecontracten
Overheidsbijdragen
Lasten verhuur- en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Overige directe operationele lasten
exploitatiebezit
Nettoresultaat exploitatie
vastgoedportefeuille

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten
Boekwaarde verkochte
vastgoedportefeuille
Netto gerealiseerd resultaat verkoop
vastgoedportefeuille
Overige waardeveranderingen
vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde
waardeveranderingen
vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde
waardeveranderingen
vastgoedportefeuille bestemd voor
verkoop
Waardeveranderingen
vastgoedportefeuille

Toelichtin
g

Financiële baten en lasten
Andere rentebaten en soortgelijke
opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Saldo financiële baten en lasten

2015
€

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

93.418
33.616
-33.616
36
-11.403
-22.103

88.978
31.610
-31.610
14
-11.101
-21.899

10.6

-8.584

-9.194
51.364

46.798

4.695
-17

3.818
-38

-3.513

-3.139

11

1.165

641

12.1

945

-945

12.2

94.370

53.029

12.3

0

0

12

Opbrengsten overige activiteiten
Kosten overige activiteiten
Nettoresultaat overige activiteiten
Leefbaarheid

2016
€

95.315
34.945
-22.757

13
14

28.538
-22.468
12.188
-108

51
-23.340
15

52.084

6.070
-149

107
-24.309
-23.289

-24.202

136.635

81.242

13.939

-8.216

Resultaat na belastingen

150.574

73.026

Resultaat toekomend aan de
rechtspersoon

150.574

73.026

Resultaat voor belastingen

Belastingen

16
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3. Kasstroomoverzicht over 2016
(bedragen x € 1.000, -)

(Volgens de directe methode)

2016
€

2015
€

Operationele activiteiten
Ontvangsten
Zelfstandige huurwoningen
Onzelfstandig wooneenheden
Intramuraal
Maatschappelijk onroerend goed
Parkeervoorzieningen
Bedrijfsonroerendgoed commercieel
Huren
Vergoedingen
Overheidsontvangsten
Overige bedrijfsontvangsten
Renteontvangsten
Saldo ingaande kasstromen
Uitgaven
Erfpacht
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Onderhoudsuitgaven
Overige bedrijfsuitgaven
Rente-uitgaven
Verhuurderheffing
Leefbaarheid externe uitgaven niet
investeringsgebonden
Vennootschapsbelasting
Saldo uitgaande kasstromen

53.467
39.490
144
152
226
2.047
95.526
33.361
36
42.404
51

51.155
37.491
204
46
216
2.194
91.306
32.655
0
36.979
107
171.378

161.047

-287
-8.641
-1.269
-1.277
-15.529
-67.054
-22.673
-4.577

-316
-8.666
-1.207
-1.423
-16.272
-64.875
-25.416
-4.214

-108
-10.604

-149
-1.863

Kasstroom uit operationele activiteiten

-132.019

-120.675

39.359

40.372

(Des)investeringsactiviteiten
MVA ingaande kasstroom
Verkoopontvangsten bestaande huur-, woon- en nietwoongelegenheden
Tussentelling ingaande kasstroom MVA
MVA uitgaande kasstroom
Nieuwbouw huur-, woon- en niet- woongelegenheden
Woningverbetering, woon- en nietwoongelegenheden
Aankoop, woon- en niet woongelegenheden
Aankoop grond
Investeringen overig
Externe kosten bij verkoop
Tussentelling uitgaande kasstroom MVA
Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA

4.891

4.036
4.891

4.036

-27.381

-18.052

-456

0

-29.412
0
-4.676
-196

-13.071
-1.191
-3.452
-217
-62.121

-35.983

-57.230

-31.947
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FVA
Ontvangsten verbindingen
Ontvangsten overig
Uitgaven overig
Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA
Kasstroom uit (des) investeringen

0
346
-2.018

18
73
-2.219
-1.672
-58.902

-2.128
- 34.075

2016
€

2015
€

Financieringsactiviteiten
Ingaand
Nieuwe te borgen leningen
Uitgaand
Aflossingen geborgde leningen
Aflossingen ongeborgde leningen
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

85.000

56.700

-63.479
-1.227

-71.947
-1.164
20.294

-16.411

751

-10.114

Liquide middelen per 1 januari

13.222

23.336

Liquide middelen per 31 december

13.973

13.222

Mutatie geldmiddelen
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4. Toelichting op de jaarrekening
Algemeen
Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Alle bedragen
luiden in euro’s tenzij anders vermeld.
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 27220173.
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5. Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
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.
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, DSCR, LTV op bedrijfswaarde en solvabiliteit op bedrijfswaarde zijn (ruim) boven de gestelde normen. De
ontwikkeling van de DSCR en de dekkingsratio blijven de belangrijkste aandachtspunten.
Stelselwijzigingen
Marktwaarde
Algemeen
Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht voor toegelaten instellingen. Hierin is opgenomen
dat toegelaten instellingen met ingang van het boekjaar 2016 het vastgoed in exploitatie tegen de reële waarde,
zijnde de marktwaarde in verhuurde staat moeten waarderen conform het door de Minister voorgeschreven
waarderingshandboek. Voorheen werd het vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen historische kosten conform
RJ 212. Een verdere uiteenzetting van de nieuwe grondslag voor de waardering van het vastgoed in exploitatie
wordt gegeven onder de grondslagen voor materiële vaste activa. De wijziging van de grondslag is in de
jaarrekening 2016 verwerkt conform RJ 140 ‘Stelselwijzigingen’ volgens de retrospectieve methode. Dit betekent
dat de cijfers per primo 2015 zijn herrekend naar de nieuwe grondslag. Deze cijfers dienen als basis voor de
vergelijkende cijfers en de cijfers over het boekjaar.
Impact op vermogen en resultaat
Het cumulatieve effect van de stelselwijziging op het beginvermogen bedraagt € 404.117.435 en het effect op het
resultaat bedraagt € 68.161.776 en is als volgt weer te geven:

Eigen vermogen 1 januari voor stelselwijziging
Hogere waardering DAEB vastgoed in exploitatie
Lagere waardering vastgoed in ontwikkeling
Hogere waardering niet DAEB vastgoed in exploitatie
Wijziging latente belastingvordering
Wijziging voorziening onrendabele top
Herrekend eigen vermogen 1 januari

Resultaat boekjaar:
Voor stelselwijziging
Lagere afschrijvingen
Wijziging overige waardeveranderingen
Wijziging niet-gerealiseerde waardeveranderingen
Wijziging verkoopresultaat
Belastinglatenties
Resultaat boekjaar na stelselwijziging

2016
€

2015
€

86.788.608
494.023.972
-17.314.276
-1.932.380
4.054.915
-6.553.019
559.067.820

81.923.938
418.287.325
-9.471.102
2.802.544
5.949.501
-13.450.834
486.041.372

2016
€

2015
€

37.748.141
21.022.378
945.359
94.370.000
-1.796.943
-1.715.138
150.573.797

4.864.670
19.884.034
-945.359
53.029.609
-1.911.919
-1.894.588
73.026.447
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Impact op individuele posten
De stelselwijziging heeft impact op de volgende individuele posten in de balans en winst-en-verliesrekening:
- DAEB vastgoed in exploitatie;
- DAEB vastgoed in ontwikkeling ten behoeve van eigen exploitatie;
- Niet DAEB vastgoed in exploitatie;
- Latente belastingvordering:
- Eigen vermogen en herwaarderingsreserve;
- Voorziening onrendabele top;
- Voorziening latente belastingverplichting;
- Afschrijvingen;
- Overige waardeveranderingen;
- Niet-gerealiseerde waardeveranderingen;
- Verkoopresultaat.
Voor de individuele balansposten worden de verschillen met de oorspronkelijke cijfers in de jaarrekening 2015 in de
toelichting op de betreffende jaarrekeningposten in de jaarrekening 2016 vermeld in verloopoverzichten
Impact op volgende jaren
De impact op volgende jaren van de stelselwijziging is nu nog niet in te schatten. Dit is afhankelijk van de
ontwikkeling van de marktwaarde in verhuurde staat van het vastgoed de komende jaren.
Marktwaardering
Gedurende 2016 was het uitgangspunt van DUWO om op marktwaarde te gaan waarderen met behulp van de
basisversie van het waarderingshandboek van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In november 2016 is het
handboek beschikbaar gekomen en is aangegeven door het ministerie dat studentenhuisvesters haar bezit op fulltaxatie moesten waarderen. Pas in januari 2017 is er een handleiding gekomen voor deze woningcorporaties hoe
zij op zo’n korte termijn een volledige taxatie kunnen uitvoeren.
Full taxatie vraagt de inzet van een taxateur, die moet voldoen aan de richtlijnen van het NRVT. Deze richtlijnen
vroegen in zeer korte tijd een kwaliteitsimpuls om te kunnen waarderen.
Functionele indeling winst-en-verliesrekening
Algemeen
Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht voor toegelaten instellingen. Hierin is opgenomen
dat toegelaten instellingen met ingang van het boekjaar 2016 de winst-en-verliesrekening conform het functionele
model moeten presenteren. Voorheen werd de winst-en-verliesrekening conform de categorale indeling
gepresenteerd. De wijziging van de grondslag is in de jaarrekening 2016 verwerkt conform RJ 140
‘Stelselwijzigingen’ volgens de retrospectieve methode. Dit betekent dat de vergelijkende cijfers zijn gepresenteerd
conform de nieuwe grondslag.
Impact op vermogen en resultaat
De presentatie van de winst-en-verliesrekening conform het functionele model heeft geen impact op het vermogen
en resultaat.
Directe methode kasstroomoverzicht
Algemeen
Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht voor toegelaten instellingen. Hierin is opgenomen
dat toegelaten instellingen met ingang van het boekjaar 2016 het kasstroomoverzicht moeten opstellen conform de
directe methode. Voorheen werd het kasstroomoverzicht conform de indirecte methode bepaald. De wijziging van
de grondslag is in de jaarrekening 2016 verwerkt conform RJ 140 ‘Stelselwijzigingen’ volgens de retrospectieve
methode. Dit betekent dat de vergelijkende cijfers zijn gepresenteerd conform de nieuwe grondslag.
Impact op vermogen en resultaat
De bepaling van het kasstroomoverzicht conform de directe methode heeft geen impact op het vermogen en
resultaat.
Schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur diverse schattingen. Dit is inherent aan het toepassen van
de geldende verslaggevingsstandaarden. In het bijzonder is dit van toepassing op de bepaling van de marktwaarde
van het vastgoed in exploitatie. De waardebepaling van het vastgoed is geen exacte wetenschap en tevens betreft
dit de grootste schattingspost waar het bestuur een inschatting over moet maken voor de jaarrekening van Stichting
DUWO.
De marktwaarde is als volgt te definiëren:
Marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen vastgoed tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige
verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen op de peildatum, waarbij
partijen met kennis van zaken, prudent en zonder dwang zouden hebben gehandeld.
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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 de opdrachtgever het waardeoordeel mag verwachten. Uitgaande van de
gegeven definitie van de marktwaarde en de aan de taxateur opgelegde norm op het gebied van kennis en
uitvoering wordt in de markt de nauwkeurigheid van de waardering geacht te liggen binnen een bandbreedte van
10 procent plus en min de waarde. Uit marktonderzoek waarbij de verkoopprijs van verkochte objecten wordt
vergeleken met de meest recente taxatie (onderzoek IPD en RICS) blijkt een gemiddeld verschil van 9 procent
tussen de getaxeerde waarde en de opbrengstwaarde.
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.
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6. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
1. Materiële vaste activa
1.1 DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie
DAEB-vastgoed omvat woningen in exploitatie met een initiële huurprijs onder de huurtoeslaggrens, op basis van
de oorspronkelijke huurcontracten, 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 2016 bedraagt deze grens € 710,68 (2015: € 710,68). Het nietDAEB-vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens en commercieel
vastgoed.
Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerendgoed dat is verhuurd aan maatschappelijke organisaties, waaronder
zorg-, welzijns-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld op de bijlage zoals
deze is opgenomen in de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de
staatssteun voor toegelaten instellingen.
Grondslag waardering tegen actuele waarde gebaseerd op marktwaarde:
Het DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie wordt bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten. Na eerste verwerking wordt het vastgoed in exploitatie gewaardeerd
op basis van actuele waarde. Op grond van artikel 31 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
vindt de waardering plaats tegen de marktwaarde. Het Besluit actuele waarde is niet van toepassing.
Op grond van artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering tegen
marktwaarde plaats overeenkomstig de methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling toegelaten
instellingen volkshuisvesting 2015 (‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’).
Voor een verdere toelichting op de toepassing van het waarderingshandboek wordt verwezen naar de toelichting
op de balans.
Winsten of verliezen, ontstaan door een wijziging in de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie, worden
verantwoord in de winst-en-verliesrekening over de periode waarin de wijziging zich voordoet.
Daarnaast wordt ten laste van de overige reserves, een herwaarderingsreserve gevormd. De
herwaarderingsreserve wordt gevormd voor het verschil tussen de waarde op basis van verkrijgings- of
vervaardigingsprijs en de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie waar de reserve betrekking op heeft.
1.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie betreft complexen in aanbouw ten behoeve van
toekomstige verhuurexploitatie. De complexen in aanbouw worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde.
1.3 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd op basis van de
verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere
waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden
berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van
ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
1.4 Lease
De materiële vaste activa waarvan de DUWO, krachtens een financiële-leaseovereenkomst de economische
eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële-leaseovereenkomst voortkomende verplichting wordt als
schuld verantwoord.
De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd van de financiëleleaseovereenkomst ten laste van het resultaat gebracht.
Leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom niet bij de DUWO
ligt, worden verantwoord als operationele lease. Verplichtingen uit hoofde van operationele lease worden, rekening
houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over
de looptijd van het contract.
1.5 Onderhoud
Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich
voordoen.
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2. Financiële vaste activa
2.1 Latente belastingvorderingen
Onder de financiële vaste activa zijn actieve belastinglatenties opgenomen, indien en voor zover het waarschijnlijk
is dat realisatie van de belastingclaim te zijner tijd zal kunnen plaatsvinden. Latente belastingvorderingen worden
opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften
enerzijds en de boekwaarden die in deze jaarrekening gevolgd worden anderzijds. De berekening van de latente
belastingvorderingen en -verplichtingen geschiedt tegen de belastingtarieven die op het einde van het verslagjaar
gelden, of tegen de tarieven die in de komende jaren gelden, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld.
Latente belastingvorderingen uit hoofde van verrekenbare verschillen en beschikbare voorwaartse
verliescompensatie worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst
beschikbaar zal zijn waarmee verliezen kunnen worden gecompenseerd en verrekeningsmogelijkheden kunnen
worden benut.
Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder de financiële vaste activa. Belastinglatenties worden
gewaardeerd op contante waarde, tenzij in de toelichting anders is vermeld.
2.2 Overige effecten
De overige effecten 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.
2.3 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.
3. Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering
gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
4. Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder de kortlopende
schulden.
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan,
dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
5. Eigen vermogen
5.2 Herwaarderingsreserve
De herwaarderingsreserve wordt gevormd voor het verschil tussen de waarde op basis van verkrijgings- of
vervaardigingsprijs, zonder rekening te houden met afschrijvingen en herwaarderingen, en de marktwaarde van het
vastgoed in exploitatie waar de reserve betrekking op heeft.
6. 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.
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6.1 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 de vestiging waartoe de investeringen gaan
behoren. Indien en voor zover de verwachte verliezen de boekwaarde van de betreffende vestiging 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.
6.2 Latente belastingvorderingen en –verplichtingen
Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde
van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de boekwaarden die in deze jaarrekening
gevolgd worden anderzijds. De berekening van de latente belastingvorderingen en -verplichtingen geschiedt tegen
de belastingtarieven die op het einde van het verslagjaar gelden, of tegen de tarieven die in de komende jaren
gelden, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld.
Latente belastingvorderingen uit hoofde van verrekenbare verschillen en beschikbare voorwaartse
verliescompensatie worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst
beschikbaar zal zijn waarmee verliezen kunnen worden gecompenseerd en verrekeningsmogelijkheden kunnen
worden benut.
Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder de financiële vaste activa, latente belastingverplichtingen zijn
opgenomen onder de voorzieningen. Belastinglatenties worden gewaardeerd op contante waarde, tenzij in de
toelichting anders is vermeld.
6.3.1 Voorziening persoonsgebonden opleidingsbudget en Jubilea
Het persoonlijke levensloop opleidingsbudget is een voorziening voor uitgaven aan opleidingen voor de
loopbaanontwikkeling van personeelsleden. De voorziening is gebaseerd op het aantal fulltime equivalenten.
De voorziening Jubilea is gevormd voor werknemers die een gratificatie ontvangen bij een dienstverband van 12,5,
25 en 40 dienstjaren.
6.3.2 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. Hiermede heeft het fonds het karakter van een voorziening. Op beide fondsen worden de werkelijke
uitgaven in mindering gebracht. Tevens worden deze fondsen gedoteerd voor dekking van inflatie. DUWO treedt
hierbij op als fondsbeheerder.
6.3.3 Voorziening pensioenen
DUWO heeft een pensioenregeling bij het pensioenuitvoerder SPW (bedrijfstakpensioenfonds). De regeling wordt
gefinancierd door afdrachten aan pensioenuitvoerders, te weten het bedrijfstakpensioenfonds. De
pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering’. In
deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de winst-en-verliesrekening
verantwoord. Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of en zo ja welke verplichtingen
naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balansdatum bestaan.
Ultimo 2016 (en 2015) waren er voor DUWO geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling
van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.
7. Langlopende schulden
7.1 Schulden kredietinstellingen
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Een eventueel verschil
tussen het ontvangen bedrag en de reële waarde van de lening wordt verantwoord op basis van de bij die
transactie horende economische werkelijkheid. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving
van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste
verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio
of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve
rente gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt.
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Voor extendible/tijdvakleningen wordt de effectieve rente bepaald op basis van de gemiddelde contractuele rente
over de volledige looptijd van de lening, ervan uitgaande dat de vaste rente in het tweede tijdvak betaald moet
worden.
De aflossingsverplichting voor het komend jaar van de langlopende schulden is opgenomen onder de kortlopende
schulden.
In leningen besloten derivaten worden niet afgesplitst en niet separaat verantwoord. Het effect van de dergelijke
contractuele bepalingen wordt meegenomen in de effectieve rentevoet en de reële waarde ervan wordt toegelicht in
paragraaf 7.2.
7.2 Leasing
DUWO huurt activa van een aantal partijen (beleggers en collega-corporaties) met het recht van onderhuur. DUWO
verhuurt deze activa vervolgens aan haar doelgroep en ontvangt een vergoeding van de eigenaar.
Waardeveranderingen van deze activa zijn voor rekening en risico van de eigenaar. Deze activa worden niet
geactiveerd.
Financial leasing
De stichting huurt soms activa waarvan de feiten en omstandigheden van de overeenkomst voor de
jaarverslaggeving kwalificeren als financial lease. Deze activa worden geactiveerd in de balans bij de aanvang van
het leasecontract tegen de reële waarde van het actief of de lagere contante waarde van de minimale
leasetermijnen. De te betalen leasetermijnen worden op annuïtaire wijze verdeeld in een aflossings- en een
rentecomponent. De leaseverplichtingen worden exclusief de rentecomponent opgenomen onder de langlopende
schulden. De rentecomponent wordt gedurende de looptijd van het contract verantwoord in de winst-enverliesrekening met een vast rentepercentage over de gemiddelde resterende aflossingscomponent. De relevante
activa worden afgeschreven over de resterende gebruiksduur of, indien korter, de looptijd van het contract.
7.3 Afgeleide financiële instrumenten (derivaten)
DUWO maakt gebruik van rentederivaten. Deze worden tegen geamortiseerde kostprijs opgenomen. De wijze van
verwerking van waardeveranderingen van het afgeleide financiële instrument is afhankelijk van of er met het
afgeleide financiële instrument hedge accounting wordt toegepast. Indien er geen kostprijs hedge accounting wordt
toegepast, wordt er door DUWO een voorziening getroffen voor een eventuele reële waarde van het derivaat die
lager is dan de kostprijs.
DUWO past waar mogelijk kostprijs hedge accounting toe. Op het moment van aangaan van een hedge relatie,
wordt dit door DUWO gedocumenteerd. DUWO stelt middels een test periodiek de effectiviteit van de hedge relatie
vast. Dit gebeurt door het vergelijken van de kritische kenmerken van het hedge-instrument met die van de
afgedekte positie, of door het vergelijken van de verandering in reële waarde van het hedge-instrument en de
afgedekte positie. Indien de kritische kenmerken van het hedge instrument en die van de afgedekte positie niet aan
elkaar gelijk zijn.
Bij het toepassen van kostprijshedge-accounting is de eerste waardering en de grondslag van verwerking in de
balans en de resultaatbepaling van het hedge-instrument afhankelijk van de afgedekte post. Dit betekent dat
DUWO derivaten tegen kostprijs waardeert omdat de afgedekte leningen ook tegen kostprijs in de balans worden
verwerkt.
Het ineffectieve deel van de hedgerelatie wordt direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt indien het hedge
instrument een negatieve reële waarde heeft.
De fair value bij “unwinding” van swaps en de daaropvolgende verdiscontering in nieuw aangegane leningen wordt
opgenomen onder overlopende activa respectievelijk overlopende passiva. Amortisatie vindt lineair plaats.
8. Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde (indien deze lager is dan
de verkrijgings-/vervaardigingsprijs) en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, die gelijk kan is
aan de nominale waarde.
Investeringssubsidies
Subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden in mindering gebracht op het
geïnvesteerde bedrag.
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7. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
10. Huuropbrengsten
Hier worden de huuropbrengsten opgenomen die uit de exploitatie van het vastgoed worden gegenereerd. Dit zijn
zowel de huuropbrengsten uit de exploitatie van het DAEB-vastgoed als het niet-DAEB-vastgoed.
De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. Voor het verslagjaar 2016
bedroeg dit maximumpercentage de inflatie van vorig jaar (0,6%) met een opslag 1,5%. 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.
10.1 en 10.2 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.
10.3 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.
10.4 Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Hier worden de directe en indirecte kosten verantwoord die rechtstreeks zijn te relateren aan de verhuur- en
beheeractiviteiten. Hierbij kan worden gedacht aan:
- lonen en salarissen voor personeel dat primair bezig is met de exploitatie van het vastgoed;
- kosten klanten contact center;
- verhuurdersheffing.
De systematiek van toerekening is toegelicht onder “19. Toerekening baten en lasten”.
10.5 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 “19. Toerekening baten en lasten”.
Onder onderhoudslasten worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud verantwoord.
Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden.
Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum worden
verwerkt onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen.
10.6 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.
De systematiek van toerekening is toegelicht onder “19. Toerekening baten en lasten”.
11. Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
De post netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille betreft het saldo van de behaalde verkoopopbrengst minus de
boekwaarde van het bestaand bezit en de toegerekende organisatiekosten. Opbrengsten worden verantwoord op
het moment van levering (passeren transportakte).
12. Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
De overige waardeveranderingen worden gevormd door de waardevermindering die is ontstaan door gedurende
het verslagjaar nieuw aangegane juridische en feitelijke verplichtingen met betrekking tot investeringen in
nieuwbouw en herstructurering.
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten of mogelijke verliezen, die ontstaan
door een wijziging in de waarde van de vastgoedportefeuille in het verslagjaar.
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13. Opbrengsten en kosten overige activiteiten
Hieronder worden onder andere de huuropbrengsten en lasten van de beheeractiviteiten, de inschrijfgelden van
woningzoekenden, de opbrengsten van overige dienstverlening en incidentele opbrengsten verantwoord.
14. 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.
15. Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van die
betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde
transactiekosten op de ontvangen leningen.
16. 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 nietaftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente
belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.
Sinds 1 januari 2008 vallen de woningcorporaties integraal onder de vigerende belastingwetgeving. Eind 2008 is er
overeenstemming bereikt tussen Aedes en de Belastingdienst betreffende de Vaststellingsovereenkomst 2 (VSO
2). De VSO 1 is eenzijdig in 2008 door de Belastingdienst opgezegd. DUWO heeft de VSO 1 en VSO 2 getekend.
Per 1 december 2016 loopt de tussen woningcorporaties en de Belastingdienst gesloten vaststellingsovereenkomst
(VSO2) af. Met dien verstande dat de overeenkomst stilzwijgend met 1 jaar wordt verlengd, indien deze niet vóór 1
december is opgezegd.
DUWO heeft op basis van de uitgangspunten van VSO 1 en VSO 2 de fiscale positie ultimo 2016 en het fiscale
resultaat 2016 bepaald. Doordat jurisprudentie inzake de uitwerking van VSO 1 en VSO 2 voor woningcorporaties
nog ontbreekt, kan de werkelijk te betalen of te verrekenen belasting afwijken van de in de jaarrekening
opgenomen schatting.
17. Afschrijvingen (im)materiële vaste activa ten dienste van exploitatie
De afschrijvingen (im)materiële vaste activa ten dienste van exploitatie worden gebaseerd op de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte
economische levensduur. Afschrijving van het actief vindt plaats tot de restwaarde is bereikt.
De afschrijvingen worden aan de verschillende activiteiten toegerekend middels de systematiek toegelicht in “19.
Toerekening baten en lasten”.
18. Lonen, salarissen en sociale lasten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-enverliesrekening voor zover zij verschuldigd zijn aan werknemers. Van toerekenbaarheid is sprake als de
daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden door de werknemers. De lonen,
salarissen en sociale lasten worden aan de verschillende activiteiten toegerekend middels de systematiek
toegelicht in “19. Toerekening baten en lasten”.
Pensioenlasten
Voor de grondslagen wordt verwezen naar de paragraaf voorziening pensioenen. De pensioenlasten worden aan
de verschillende activiteiten toegerekend middels de systematiek toegelicht in “19. Toerekening baten en lasten”.
19. Toerekening baten en lasten
Om tot de functionele indeling van de winst-en-verliesrekening te komen wordt gebruik gemaakt van een
kostenverdeelstaat. Hierbij worden de personeelslasten verdeeld op basis van de werkelijke activiteiten van de
werknemers. De overige bedrijfskosten worden verdeeld door een verdeelsleutel te hanteren op basis van het
aantal eenheden in eigendom, beheer en verkochte eenheden. Deze aantallen gedeeld op het totaal leveren een
percentage op die als basis is gebuikt voor de toerekening.
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8. Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de directe methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
Winstbelastingen, ontvangen interest en betaalde interest worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele
activiteiten.
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden niet in het
kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële-leasecontract
wordt voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt
en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.
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9. Toelichting op de balans per 31 december 2016
(bedragen x € 1.000, -)
1. Materiële vaste activa
1.1 en 1.2 Materiële vaste activa in exploitatie
Een overzicht van de materiële vaste activa in exploitatie is hierna opgenomen:
Materiële vaste activa in exploitatie

€

NietDAEBvastgoed
in
exploitatie
€

825.022
0
-140.100

41.271
0
-4.236

866.293
0
-144.336

684.922

37.035

721.957

494.024

-1.933

492.091

DAEBvastgoed
in
exploitatie

1 januari 2016
Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2016
Effecten stelselwijziging
Boekwaarde per 1 januari 2016
Mutaties
Investeringen – initiële verkrijgingen
Investeringen – oplevering nieuwbouw
Afschrijvingen
Desinvesteringen
Aanpassing marktwaarde
Overige waardeveranderingen

1.178.946

35.102

Totaal

€

1.214.048

4.402
54.006
-5.359
-2.124
92.224
10.438

0
0
0
0
2.146
0

4.402
54.006
-5.359
-2.124
94.370
10.438

Totaal mutaties 2016

153.587

2.146

155.733

31 december 2016
Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen

865.160
489.415
-22.042

35.712
1.536
0

900.872
490.951
-22.042

1.332.533

37.248

1.369.781

Boekwaarde per 31 december 2016

Onder het DAEB-vastgoed in exploitatie zijn ook de inrichting van de accommodate eenheden, wasmachines en
financial lease opgenomen. Deze worden gewaardeerd op historische kostprijs minus afschrijvingen.
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 de full-versie van het waarderingshandboek gehanteerd.
Voorgeschreven is 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.
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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 en accountant een inschatting gemaakt van haar bezit. DUWO is actief in
elf gemeenten en kent binnen haar bezit een grote verscheidenheid op het gebied van leeftijd (monumenten) en
binnenstedelijk en buitenstedelijk bezit. Om deze verscheidenheid goed te kunnen waarderen is er voor gekozen
om deze eerste ronde van de full-taxatie meer te waarderen dan wettelijk is voorgeschreven. 61,3% van de door
DUWO te waarderen woningen zijn door MVGM op de Full versie gewaardeerd. Voor 38,7% van de door DUWO te
waarderen woningen heeft MVGM een aannemelijkheidsverklaring afgegeven. 100% van het bedrijfs onroerend
goed en het maatschappelijk onroerend goed is door Capital Value gewaardeerd.
DUWO heeft ook gedeeld eigendom met Rochdale. Voor die eenheden die gedeeld eigendom zijn, heeft DUWO de
full-versie taxaties van Rochdale gevolgd, uitgevoerd door Colliers.
DUWO heeft voor haar beperkte bezit van parkeerplaatsen en bergingen de basisversie van het
waarderingshandboek gebruikt.
Waarderingscomplex
Een waarderingscomplex is een samenstel van verhuureenheden, dat in principe bestaat uit vergelijkbare
verhuureenheden wat betreft type vastgoed, bouwperiode en locatie, en dat als één geheel aan een derde partij in
verhuurde staat verkocht kan worden. Er bestaat geen minimum of maximum voor het aantal verhuureenheden in
een waarderingscomplex. Het kan voorkomen dat een waarderingscomplex bestaat uit zowel DAEB- als nietDAEB-vastgoed. DUWO heeft op basis van bovenstaande criteria in totaal 504 waarderingscomplexen
geïdentificeerd.
Hierbij zijn vooral de fysieke kenmerken van het complex relevant gebleken, dus met andere woorden de vraag of
het mogelijk is om dit complex in 1 keer te verkopen. De complexindeling voor de marktwaarde van woningen is
daarmee gelijk aan de interne, fysieke complexindeling van DUWO. Vanzelfsprekend kennen deze complexen
dezelfde bouwjaren, maar kunnen zij bestaan uit zowel zelfstandige als onzelfstandige eenheden.
DUWO heeft per 31 december 2016, verdeeld naar categorie, de volgende aantallen onroerende zaken
Categorie onroerende zaken
Woongelegenheden (full)
Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed (full)
Parkeergelegenheden (basis)
Intramuraal vastgoed (full)

Aantal onroerende zaken per 31
december 2016
26.633
151
612
2

Er zijn wooncomplexen, die vanuit hun collectieve verhuurkarakter moeten worden gewaardeerd als BOG / MOG.
Dit zorgt voor andere indeling dan in het jaarverslag.
Relevante veronderstellingen
Disconteringsvoet
De volgende spreiding van de disconteringsvoet is gebruikt voor de verschillende categorieën onroerende zaken:
Categorie onroerende zaken
Woongelegenheden
Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed
Parkeergelegenheden
Intramuraal vastgoed

Spreiding disconteringsvoet
4,46% - 8,21%
5,82% - 9,00%
6,74% - 6,89%
5,82% - 6,09%
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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
Woongelegenheden

Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed
Parkeergelegenheden
Intramuraal vastgoed

Methoden
Bij studenteneenheden heeft DUWO gekozen voor
het doorexploiteerscenario. 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
Doorexploiteerscenario
De hoogste waarde van de twee scenario’s
(doorexploiteerscenario of uitpondscenario) leidt tot
de marktwaarde van het waarderingscomplex
Doorexploiteerscenario

Relevante veronderstellingen
Bij het bepalen van de marktwaarde van woongelegenheden en bedrijfsonroerend is de full-versie van het
waarderingshandboek gehanteerd. De variabelen in de berekening zijn conform het waarderingshandboek
gehanteerd met uitzondering van de volgende vrijheidsgraden:
De volgende parameters zijn aanpasbaar (vrijheidsgraden):
- Schematische vrijheid
- Markthuur
- Markthuurstijging
- Eindwaarde (exit yield)
- Leegwaarde
- Leegwaardestijging
- Disconteringsvoet
- Mutatie- en verkoopkans
- Onderhoud
- Technische splitsingskosten
- Bijzondere uitgangspunten
- Erfpacht
Ten aanzien van de gehele woningenportefeuille is ervoor gekozen om van de volgende vrijheidsgraden
gebruik te maken.
Schematische vrijheid:
Markthuur
De markthuur is modelmatig op basis van referenties bepaald. Daarnaast is ten aanzien van zelfstandige woningen
die momenteel als studenteneenheid zijn gelabeld de kwaliteitskortingsgrens losgelaten. In overleg met
opdrachtgever wordt het loslaten hiervan binnen de bandbreedte van de markthuur als vrijheidsgraad gezien. In de
praktijk komt het immers ook regelmatig voor dat verhuurders, zo ook opdrachtgever, zelfstandige eenheden als
studenteneenheid boven de kwaliteitskortingsgrens verhuren.
Het loslaten van de kwaliteitsgrens was in Flux alleen mogelijk wanneer het type werd aangepast van
‘studenteneenheid’ in EGW respectievelijk MGW. Dit resulteerde in het feit dat het mutatieonderhoud fors
toeneemt. Het mutatieonderhoud is geen vrijheidsgraad zodat wij dit niet kunnen aanpassen. Derhalve is er voor
gekozen om de contante waarde van het verschil in mutatieonderhoud gedurende de gehele beschouwingsperiode
als negatieve kapitaalscorrectie als achterstallig onderhoud op te voeren.
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 wel getoetst of de maximaal redelijke huur niet boven
de markthuur is gelegen en wel daadwerkelijk door de markt betaald zal worden.
Eindwaarde
De eindwaarde is conform het handboek de marktwaarde van het waarderingscomplex aan het einde van het 15e
jaar. Deze waarde is gelijk aan de contante waarde van de verwachte kasstromen die vanaf het 16e exploitatiejaar
worden verwacht.
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Deze eindwaarde wordt vervolgens contant gemaakt met de gehanteerde disconteringsvoet naar de waarde
peildatum en is zo onderdeel van de marktwaarde. De berekening van de eindwaarde verschilt in het
doorexploiteerscenario ten opzichte van het
uitpondscenario.
De Exit Yield is het verwachte rendement waartegen het complex aan het einde van de beschouwingsperiode
(begin jaar 16 van het DCF-model) wordt verkocht. De Exit Yield wordt gehanteerd om de eindwaarde van het
object aan het einde van de
beschouwingsperiode te bepalen.
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. Wanneer er gerekend is met de Exit
Yield van MVGM, is een opslag op de onderhoudskosten in jaar 16 aangehouden van 100%, in tegenstelling tot de
200% die bij de eindwaardeberekening van het Handboek wordt aangehouden.
Leegwaarde
Leegwaarde is modelmatig op basis van referentietransacties een leegwaarde (marktwaarde vrij van huur en
gebruik) vastgesteld.
Disconteringsvoet
De taxateur heeft voor een modelmatige opbouw van de disconteringsvoet gekozen. Deze opbouw bestaat uit een
risicovrij rendement van 0,46%, een sector specifieke opslag van 5,5% 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/ afslag toegepast.
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. Voor onzelfstandige eenheden is de door opdrachtgever opgegeven
mutatiegraad gedurende de geheel looptijd overgenomen.
Voor zelfstandige eenheden is in jaar 1 de door opdrachtgever aangegeven mutatiegraad overgenomen. Vanaf jaar
2 zal voor de vrijgekomen eenheden (zelfstandige eenheden) op basis van de gebruiksoppervlakte (gbo) de
volgende mutatiegraad aangehouden.
<60 m2
20%
61- 90 m2
17,5%
>90 m2
15%
Bij gemengde complexen resulteert dit in een gewogen mutatiegraad waarbij er rekening is gehouden met de
verhouding onzelfstandig/ zelfstandig eenheden.
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. De taxateur heeft daarom
afgeweken van de voorgeschreven onderhoudskosten. Zij hebben de bvo bepaald aan de hand van een vormfactor
op basis van ervaring. De vormfactor Gbo/bvo die is gehanteerd is 1,15 voor zelfstandige eenheden en 1,2 voor
onzelfstandige eenheden. Vervolgens hebben zij op basis van oppervlakteklasse een m2 prijs voor
instandhoudingsonderhoud vastgesteld. Bij Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten is de factor 1,5
gehanteerd.
0- 25 m2

€ 14 p/m2
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26- 50 m2
51- 75 m2
76- 100 m2
101- 125 m2
>125m2

€ 12 p/m2
€ 10 p/m2
€ 8 p/m2
€ 7 p/m2
€ 6,50 p/m2

Erfpacht
Er is bij veertien complexen sprake van erfpacht en is DUWO de gerechtigde van het erfpachtrecht. Uit zowel de
bijzondere als de algemene voorwaarden is niet gebleken dat er (sociaal) verhuurd moet blijven of dat er niet
verkocht mag worden. Wel is er in enkele gevallen toestemming nodig van B&W om te 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 gehanteerd 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.
Risicoparagraaf marktwaardering
Gedurende 2016 was het uitgangspunt van DUWO om op marktwaarde te gaan waarderen met behulp van de
basisversie van het waarderingshandboek van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In november 2016 is het
handboek beschikbaar gekomen en is aangegeven door het ministerie dat studentenhuisvesters haar bezit op fulltaxatie moesten waarderen. Pas in januari 2017 is er een handleiding gekomen voor deze woningcorporaties hoe
zij op zo’n korte termijn een volledige taxatie kunnen uitvoeren.
Full taxatie vraagt de inzet van een taxateur, die moet voldoen aan de richtlijnen van het NRVT. Deze richtlijnen
vroegen in zeer korte tijd een kwaliteitsimpuls om te kunnen waarderen.
Aannames in de waardering en haar risico’s
Complexindeling
DUWO heeft er voor gekozen om haar fysieke complexen te waarderen. Vanuit haar achtergrond als
studentenhuisvester zitten in veel van deze complexen zowel zelfstandige als onzelfstandige eenheden. De kosten
zijn aan de hand van de typologieën ingerekend, maar een nadere gedetailleerde blik naar deze complexen.
Scenariokeuze
In die complexen waar er vermenging is tussen zelfstandig en onzelfstandige eenheden is er gekozen voor een
doorexploiteerscenario. Een belegger zou mogelijk voor een gedeelte van deze eenheden over kunnen gaan tot
uitponden van de zelfstandige eenheden en doorexploiteren van de onzelfstandige eenheden en zo een hogere
waarde kunnen realiseren. DUWO en de taxateur achten dit in de praktijk niet opportuun en kiezen daarom voor
een doorexploiteerscenario.
Mutatiegraden
DUWO kent als studentenhuisvester, als gevolg van de campuscontracten en de internationale studenten. De
mutatiegraden variëren tussen de 30% en 100%. De verwachting is dat als de huur is opgetrokken naar markthuur,
de mutatiegraad afneemt naar marktconforme mutatiegraden.
Alternatieve aanwendbaarheid
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.
Markthuren en de kwaliteitskortingsgrens
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 410 euro. 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.
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Achterstallig onderhoud
Binnen de portefeuille van DUWO is geen achterstallig onderhoud aanwezig. Technische analyse van het bezit,
een driejaarlijkse schouw en beoordeling van huurcommissiezaken sterken DUWO in deze mening. Binnen het
bezit van DUWO zijn wel complexen waarvan het einde van de levensduur binnen de exploitatietermijn van 15 jaar
ligt. Om deze reden heeft DUWO, na overleg met de accountant, voor de gehele portefeuille gemotiveerd een
afslag van 32 miljoen euro ingerekend, welke te herleiden is naar technische ingrepen op objectniveau.
Norm voor beheerlasten
De ingerekende norm voor beheerlasten vanuit het waarderingshandboek is hoger dan de beheernorm die DUWO
zelf realiseert. De norm van het waarderingshandboek is aangehouden.
Norm voor onderhoud
De ingerekende norm voor onderhoud is lager dan het waarderingshandboek, maar hoger dan de norm die DUWO
zelf hanteert. Hierin is gebruik gemaakt van de expertise van de taxateur.
Beklemmingen
DUWO heeft de kwalitatieve kadastrale beklemmingen inzichtelijk gemaakt. Niet-kadastrale beklemmingen zijn
inzichtelijk gemaakt, voor zover deze zijn gemaakt met onderwijsinstellingen en gemeenten.
DUWO heeft met onderwijsinstellingen en gemeente afspraken over de beschikbaarheid van studentenwoningen.
De looptijd van deze afspraken verschilt. Slechts in zeer beperkte gevallen zijn deze afspraken vastgelegd voor
vastgoedobjecten en ingerekend in de marktwaarde. Het is echter niet waarschijnlijk dat een totale verkoop van de
portefeuille aan derden mogelijk is.
Gemeenschappelijk bezit met Rochdale
DUWO heeft gedeeld eigendom met Rochdale. Beide partners hebben een aanbiedingsrecht aan elkaar bij
verkoop van het vastgoed. Dit recht kan mogelijk een drukkend effect hebben op de marktwaarde en is niet
ingerekend.
Woningwaardering
De woningwaardering is een van de belangrijkste drivers voor de markthuur van een vastgoedobject. Bij deze
waardering is er gesteund op de woningwaarderingen zoals die zijn vastgelegd in het primaire systeem van DUWO.
In enkele gevallen kan het voorkomen dat deze waarderingen onjuist zijn. Het risico op de waardering van de totale
portefeuille is beperkt.
Verduurzaming kantoorgebouwen
De impact van de wetgeving rondom de verduurzaming van kantoorgebouwen naar minimaal energielabel C in
2023 is niet meegenomen in de waardering.
Markthuur en bestemming BOG complexen
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.
1.3 Vastgoed in ontwikkeling
Een overzicht van het vastgoed in ontwikkeling is hierna opgenomen:
DAEB vastgoed
in ontwikkeling
bestemd voor
eigen
exploitatie
€

Niet DAEB
vastgoed in
ontwikkeling
bestemd voor
eigen
exploitatie
€

23.792
0

835
0

24.627
0

23.792

835

24.627

-16.520

-794

-17.314

7.272

41

7.313

Totaal

€

1 januari 2016
Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve herwaarderingen
Stelselwijziging
Boekwaarde per 1 januari 2016
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Mutaties:
Investeringen
Desinvesteringen
Overboekingen
Herclassificatie/herkwalificatie

54.832

2.866

57.698

-103
-54.006

0
0

-103
-54.006

-148

148

0

Overige waardeverminderingen en terugnemingen daarvan

4.380

-2.551

1.829

Totaal mutaties 2016

4.955

463

5.418

31 december 2016
Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve herwaarderingen
Boekwaarde per 31 december 2016

24.367

3.849

28.216

-12.140

-3.345

-15.485

12.227

504

12.731

DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de eigen exploitatie
In het boekjaar werd ter zake van vastgoed in ontwikkeling geen bouwrente geactiveerd.
Activa in Ontwikkeling
ten aanzien van de vastgoedobjecten die op 31-12-2016 nog niet geheel waren opgeleverd is er voor gekozen
deze buiten het Waarderingshandboek om te waarderen. Ten aanzien van deze objecten is er afhankelijk van het
complex er voor gekozen om de residuele waarde methodiek of een BAR/NAR methode te gebruiken. Bij
gebouwen die op waardepeildatum in aanbouw waren is de waarde bij gereedkomen middels de BAR/NAR
methode vastgesteld en zijn vervolgens de nog te betalen termijn hiervan in mindering gebracht. Bij de complexen
waar op waarde peildatum nog geen aanvang was gemaakt met de bouw is gebruik gemaakt van de residuele
waarde methodiek. Hierbij is een inschatting gemaakt van de opbrengsten op basis van het Highest And Best Use
(HABU) principe of de feitelijke bouwplannen op het moment dat er reeds dusdanige afspraken met een aannemer/
ontwikkelaar zijn gemaakt dat er juridisch bezien niet meer van afgeweken kan worden. In feite wordt er dan op
waarde peildatum een grondstuk (volledige eigendom of erfpachtrecht) met bouwplan en contract getaxeerd. Van
elke ontwikkellocatie is een volledig rapport opgesteld.
1.4 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Een overzicht van de materiële vaste activa ten dienste van de exploitatie is hierna opgenomen: ·
Onroerende en
roerende zaken
ten dienste van
de exploitatie
€
1 januari 2016
Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2016

27.288
-17.505
9.783

Mutaties
Investeringen

1.151

Afschrijvingen

-1.680

Totaal mutaties 2016

-529

31 december 2016
Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2016

28.439
-19.185
9.254
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De afschrijvingstermijnen en gevolgde systematiek luiden als volgt:
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie:
Bedrijfsgebouwen
Terreinen
Installaties
Inventaris
Vervoermiddelen
Liften/Isolatie
Automatisering

lineair
geen afschrijvingen
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair

50 jaar
15 jaar
5 tot 10 jaar
5 jaar
25 jaar
3 tot 10 jaar

1.5 Bedrijfswaarde
Omdat de doelstelling van DUWO is te voorzien in passende huisvesting voor hen die daar niet zelf in kunnen
voorzien, zal van de onroerende zaken 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 hier onder de bedrijfswaarde van de onroerende zaken in exploitatie, zoals deze jaarlijks aan het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) toegelicht. Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de contante
waarde van de aan een actief of samenstel van activa toe te rekenen toekomstige kasstromen die kunnen worden
verkregen met de uitoefening van het bedrijf. De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante waarde van de
geprognosticeerde kasstromen uit hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten en toekomstige exploitatielasten
over de geschatte resterende looptijd van de investering.
Deze bedrijfswaarde sluit aan op het beleid van DUWO en beoogt inzicht te geven in de verdiencapaciteit van haar
vastgoed uitgaande van dit beleid. De bedrijfswaardecomplexen zijn gebaseerd op basis van de financiële
complexindeling. De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en onderbouwde veronderstellingen die de
beste schatting van de directie weergeven van de economische omstandigheden die van toepassing zullen zijn
gedurende de resterende levensduur van het actief. De kasstromen zijn gebaseerd op de eind 2016 intern
geformaliseerde meerjarenbegroting. Voor latere jaren wordt uitgegaan van de verwachte gemiddelde groeivoeten
voor inflatie, huurstijging en rente alsmede genormeerde lastenniveaus. In tegenstelling tot de jaarrekening 2015
maken de heffing saneringssteun en de bijdrageheffing AW onderdeel uit van de bedrijfswaarde 2016. In de
bedrijfswaarde van 2016 is huurharmonisatie ingerekend, conform het beleid van DUWO, mede als gevolg van de
herziene WWS waardering van het vastgoed.
De bedrijfswaarde van het DAEB-vastgoed in exploitatie bedraagt per 31 december 2016 € 1.197 mln. (31.12.2015
€ 1.028 mln.).
De bedrijfswaarde van het niet-DAEB-vastgoed in exploitatie bedraagt per 31 december 2016 € 26 mln.
(31.12.2015 € 47 mln.).
De uitgangspunten voor de bedrijfswaardeberekening van het vastgoed in exploitatie zijn:
Huurharmonisatie bij zittende huurders
(inkomen meer dan € 43.602)
Huurharmonisatie bij zittende huurders
(inkomen lager dan € 43.602)
Mutatiegraad
Jaarlijkse huurderving
Norm klachten- en mutatieonderhoudskosten per vhe
Norm kosten planmatig onderhoud per vhe
Norm exploitatielasten per vhe
Minimale levensduur
Maximale levensduur
Restwaarde grond
Disconteringsvoet
Moment van discontering

2016

2015

0,3%

0%

0,3%
25%
1,5%
210
391
927
15 jaar
50 jaar
2.500
5,0%
medionumerando

0%
25%
1,5%
206
433
899
15 jaar
50 jaar
2.500
5,0%
medionumerando
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Parameters

Periode

Huurstijging in %

Prijsinflatie in %

Stijging
loonkosten in %

Stijging kosten
onderhoud

Stijging overige
var. lasten in %

Bdw16

Bdw15
0,6%

Bdw16

Bdw15
0,9%

Bdw16

Bdw15
1,90%

Bdw16

Bdw15
1,90%

Bdw16

Bdw15
1,90%

2017
2018

0,20%
0,60%

0,9%
1,2%

0,60%
1,07%

1,2%
1,5%

1,60%
1,90%

2,20%
2,50%

1,60%
1,90

2,20%
2,50%

1,60%
1,90

2,20%
2,50%

2019
2020

1,07%
1,53%

1,5%
1,6%

1,53%
2,00%

1,6%
2,0%

2,20%
2,50%

2,50%
2,50%

2,20
2,50

2,50%
2,50%

2,20
2,50

2,50%
2,50%

2021

2,00%
2,00%

2,0%
2,0%

2,00%
2,00%

2,0%
2,0%

2,50%
2,50%

2,50%
2,50%

2,50
2,50

2,50%
2,50%

2,50
2,50

2,50%
2,50%

2016

2022-20xx

De exploitatielasten per verhuureenheid zijn ontleend aan de begroting van DUWO (€ 927).
Levensduur
Bij de geschatte resterende economische levensduur wordt rekening gehouden met marktomstandigheden, het
kwaliteitsbeleid van de DUWO en de feitelijke staat van onderhoud. De levensduur vormt de basis voor de looptijd
van de verwachte kasstromen.
De gehanteerde uitgangspunten bij de bepaling van de resterende economische levensduur zijn:

Er wordt uitgegaan van een resterende economische levensduur van maximaal 50 jaar en minimaal 15
jaar.

Bij de bedrijfswaarde kan er sprake zijn van een korte levensduur dan 15 jaar, indien er sprake is van een
renovatie of sloopbesluit. Binnen DUWO zijn er geen renovatie en sloopbesluiten genomen.

De levensduren worden jaarlijks herijkt bij het opstellen van de bedrijfswaarde.
Restwaarde
De bepaling van de restwaarde van de grond opgenomen in de bedrijfswaarde vindt, voor zover er nog geen
herbestemming van de grond heeft plaatsgevonden, plaats op basis van de huidige vergelijkbare kavel of
vierkantemeterprijs voor een sociale huurwoning. Deze kavelprijs wordt geïndexeerd naar het einde van de
levensduur en verminderd met verwachte sloopkosten en kosten van uitplaatsing. Indien feitelijk dan wel in rechte
afdwingbare verplichtingen zijn aangegaan die consequenties hebben voor de bestemming van de grond, dan
wordt met deze gewijzigde bestemming in de waardering rekening gehouden.
2. Financiële vaste activa
2.1 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 het afschrijvingspotentieel, de waardering van leningen en derivaten en overigen. Per
31 december 2016 bedraagt de latentie op het afschrijvingspotentieel € 4.132.213, op de leningen en derivaten
€ 583.511 en overige € 336.146.
Het verloop van de post latente belastingvorderingen, is als volgt:

Boekwaarde per 1 januari volgens jaarrekening vorig boekjaar
Stelselwijziging
Boekwaarde per 1 januari
Afloop leningen en derivaten
Verkopen
Afschrijvingspotentieel
Overige mutaties
Boekwaarde per 31 december

2016
€

2015
€

2.603
4.056
6.659
-414
-43
-1.112
-38
5.052

1.380
5.950
7.330
-49
43
-705
40
6.659
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Verwacht wordt dat van dit bedrag op balansdatum een bedrag van € 1.253.942 binnen een jaar wordt
gerealiseerd. De nominale waarde van de belastinglatentie bedraagt € 6.047. 680 (2015: € 7.785.426).
De gemiddelde netto rentevoet gehanteerd voor contant maken van de belastinglatenties is 2,54% In 2016 (2015:
2,75%).
De gemiddelde looptijd van de latenties is 14 jaar.
2.2 Overige effecten
Het verloop van de post overige effecten is als volgt:

Boekwaarde per 1 januari
Mutaties
Boekwaarde per 31 december

2016
€

2015
€

15
-15
0

15
0
15

2016
€

2015
€

548
-345
203

612
-64
548

2.3 Overige vorderingen
Het verloop van de post overige vorderingen is als volgt:

Boekwaarde per 1 januari
Mutaties
Boekwaarde per 31 december

Betreft een vordering op Lijbrandt in verband met aanneming-/huurovereenkomsten van
telecommunicatienetwerken voor een 8-tal complexen. De looptijden van de overeenkomsten variëren, de laatste
overeenkomst loopt af in november 2021.
3. Vorderingen
31-12-2016
€

31-12-2015
€

748
0
11.599
1.818
6.462
20.627

1.050
2
167
1.455
11.678
14.352

Huurdebiteuren
Gemeenten
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen
Overlopende activa

3.1 Huurdebiteuren
Het saldo huurdebiteuren kan als volgt worden gespecificeerd:
31-12-2016

31-12-2015

€

€

1.360

2.000

-612

-950

748

1.050

31-12-2016

31-12-2015

Huurdebiteuren
Af: voorziening wegens oninbaarheid
Boekwaarde per 31 december
De huurachterstand huurdebiteuren eind 2016 is 0,7% van de bruto jaarhuur (2015: 1,1%).
3.2 Overheid
Het saldo overheidsinstellingen kan als volgt worden gespecificeerd:
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Vorderingen op Gemeente Leiden
Totaal vorderingen op overheidsinstellingen per 31 december

€

€

0
0

2
2

De post vorderingen op overheidsinstellingen betreft van overheidsinstellingen te ontvangen subsidies en overige
vorderingen.
3.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen
Het saldo te vorderen belastingen en premies sociale verzekeringen kan als volgt worden gespecificeerd:
31-12-2016
€

31-12-2015
€

Omzetbelasting
Vennootschapsbelasting

0
11.599

167
0

Totaal belastingen en premies per 31 december

11.599

167

Door nieuwe fiscale optimalisatie van 2013 t/m 2015 is er een positief resultaat ontstaan van de
vennootschapsbelasting. In 2016 resulteert dit in een bate.
3.4 Overige vorderingen
Het saldo overige vorderingen kan als volgt worden gespecificeerd:
31-12-2016
€

31-12-2015
€

659
117
1.042
1.818

929
78
448
1.455

31-12-2016
€

31-12-2015
€

1.653
1.402
331
0
455
0
0
2.621
6.462

1.720
5.278
661
7
581
1.593
3
1.835
11.678

Onderwijsinstellingen/TU/DISH/IHE
Nog door te belasten aan onderwijsinstellingen
Overige vordering
Totaal overige vorderingen per 31 december

De overlopende activa bestaan uit vooruitbetaalde kosten met betrekking tot boekjaar 2017.
3.5 Overlopende activa
Het saldo overlopende activa kan als volgt worden gespecificeerd:

Fair value ‘unwinding swap’
Vooruit ontvangen rente leningen
Te vorderen vergoeding inspanningen Meelfabriek
Nog te ontvangen projecten
Vooruitbetaalde brand/glasverzekering
Nog te ontvangen energiebelasting
Pensioenpremies
Overige vooruitbetaalde bedragen
Totaal overige vorderingen en overlopende activa per 31 december
De overlopende activa bestaan uit vooruitbetaalde kosten met betrekking tot boekjaar 2017

Onder de overlopende activa zijn geen posten opgenomen met een resterende verwachte looptijd langer dan één
jaar. Per 28 oktober 2011 is een bestaande, met ABN-AMRO overeengekomen, interest rate swap met hoofdsom €
5 mln. en looptijd van 1 november 2011 tot en met 1 november 2041 verkocht. De negatieve marktwaarde ad €
1.986.000 is niet afgerekend, maar verdisconteerd in een nieuwe lening waarbij de looptijd is verlengd met 20 jaar
(tot 1 november 2061). De fair value bij “unwinding” van de swap en de daaropvolgende verdiscontering in de
nieuwe aangegane lening is opgenomen onder overlopende activa respectievelijk overlopende passiva. Amortisatie
vindt lineair plaats tot en met 1 november 2041. Ultimo boekjaar resteert een nog te amortiseren bedrag van €
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1.653.150. De onder overlopende passiva opgenomen post wordt geamortiseerd in de periode 2 mei 2016 tot en
met november 2061.
In 2016 is een transitorische post voor vooruit ontvangen nota’s leningen opgenomen van € 1.401.916. Deze
rentenota’s zijn in eind 2016 ontvangen en worden geboekt in het jaar 2017, waarop de rente betrekking heeft. Het
opnemen van deze post heeft geen resultaatseffect.
4. Liquide middelen

Bank
Totaal liquide middelen per 31 december

31-12-2016
€

31-12-2015
€

13.973
13.973

13.222
13.222

De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking van de stichting.
5. Eigen vermogen
De invloed van het cumulatieve effect van de stelselwijziging(en) op het aandeel van de rechtspersoon in het
vermogen is als volgt weer te geven:

Eigen vermogen per 1 januari voor stelselwijziging
Effect stelselwijziging(en)
Eigen vermogen per 1 januari na stelselwijziging

2016
€

2015
€

86.789
472.279

81.924
404.117

559.068

486.041

Overeenkomstig het beleid van DUWO dient het gehele vermogen binnen de kaders van de woningwet en afgeleid
het BTIV te worden besteed.
5.1 Overige reserves
Het verloop van de post overige reserves is als volgt:

Stand per 1 januari volgens jaarrekening
Effect stelselwijziging(en)
Stand per 1 januari volgens jaarrekening
Winstverdeling boekjaar
Mutatie herwaarderingsreserve
Stand per 31 december

2016
€

2015
€

87.811
16.384
104.195
150.574
-84.323
170.446

81.924
-18.009
63.915
73.026
-49.130
87.811

5.2 Herwaarderingsreserve
De invloed van het cumulatieve effect van de stelselwijziging(en) op de herwaarderingsreserve van DUWO is als
volgt weer te geven:

Herwaarderingsreserve volgens jaarrekening vorig boekjaar
Effect stelselwijziging(en)/ Mutatie herwaarderingsreserve
Herwaarderingsreserve volgens jaarrekening

31.12.2016
€

31.12.2015
€

471.257
84.323
555.580

422.127
49.130
471.257

Het verloop van het aandeel van de DUWO in het niet-gerealiseerde vermogen is als volgt:
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Herwaarderingsreserve
DAEB vastgoed in
exploitatie

Herwaarderingsreserve
niet DAEB
vastgoed in
exploitatie
Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2015

€

€

€

413.215

8.912

422.127

Realisatie uit hoofde van verkoop

-2.591

0

-2.591

Niet gerealiseerde herwaardering

50.849

872

51.721

461.473

9.784

471.257

461.473

9.784

471.257

Realisatie uit hoofde van verkoop

-1.797

0

-1.797

Niet gerealiseerde herwaardering

86.054

66

86.120

545.730

9.850

555.580

Boekwaarde per
31-dec-15

Boekwaarde per 1 januari 2016

Boekwaarde per
31-dec-16

De herwaarderingsreserve wordt bepaald op complexniveau/portefeuilleniveau 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 wel/geen rekening gehouden met afschrijvingen en waardeverminderingen.
Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2016
Het bestuur stelt aan de raad van commissarissen voor het resultaat over het boekjaar 2016 ten bedrage van €
150.574 geheel ten gunste van de overige reserves te brengen. Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt.
Het resultaat over het boekjaar 2016 ten bedrage van € 150.574, dat geheel ten gunste van de overige reserves
wordt gebracht, betreft € 56.204 gerealiseerd resultaat en € 94.370 niet-gerealiseerde waardeveranderingen.
De niet-gerealiseerde waardeveranderingen zijn ten gunste van de herwaarderingsreserve verantwoord in de
toelichting bij het eigen vermogen.

6. Voorzieningen
6.1 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
Het verloop van de post voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen is als volgt:

Boekwaarde per 1 januari volgens jaarrekening vorig boekjaar
Effect stelselwijziging(en)
Boekwaarde per 1 januari
Dotaties
Onttrekkingen
Boekwaarde per 31 december

2016
€

2015
€

0
6.553
6.553
1.732
-5.406
2.879

0
13.451
13.451
0
-6.898
6.553
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De voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen is overwegend kortlopend van aard.
Verwacht wordt dat dit bedrag van € 2.878.864 (2015: € 5.406.071) op balansdatum binnen een jaar wordt
gerealiseerd.
6.2 Voorziening latente belastingverplichtingen
Het verloop van de post voorziening latente belastingverplichtingen is als volgt:

Boekwaarde per 1 januari volgens jaarrekening vorig boekjaar
Effect stelselwijziging(en)
Boekwaarde per 1 januari
Dotaties
Boekwaarde per 31 december

2016
€

2015
€

0
0
0
686
686

0
0
0
0
0

De voorziening voor latente belastingverplichtingen (betreft verkopen) is overwegend langlopend van aard.
Verwacht wordt dat van dit bedrag op balansdatum een bedrag van € 56.778 (2015: € 0) binnen een jaar wordt
gerealiseerd en een bedrag van € 359.040 (2015: € 0) na vijf jaar. De nominale waarde van de belastinglatentie
bedraagt € 783.023 (2015: € 0).
6.3 Overige voorzieningen
Het verloop van de post overige voorzieningen is als volgt:

Boekwaarde per 1 januari
Dotaties
Uitgaven
Boekwaarde per 31 december

2016
€

2015
€

1.865
387
-480
1.772

1.761
445
-341
1.865

De voorziening Persoonsgebonden Levensloop Opleidingsbudget (PLOB) (€ 174.277) komt voort uit de in 2009
opgenomen regeling in de CAO voor woningbouwcorporaties. Deze voorziening is in zijn geheel als langlopend
(langer dan een jaar) aan te merken. Hierin is voor elke werknemer een bedrag gereserveerd van € 4.500 per fte
voor een periode van 5 jaar ten behoeve van het persoonlijke levensloop opleidingsbudget.
De voorziening jubilea in 2016 bedraagt € 368.387, deze is gelijk aan de gevormde voorziening jubilea in 2015.
Het fonds binnen schilderwerk (€ 1.228.882) 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. Hiermede heeft het fonds het karakter van een voorziening. Op beide fondsen worden de
werkelijke uitgaven in mindering gebracht. Tevens worden deze fondsen gedoteerd voor dekking van inflatie.
DUWO treedt hierbij op als fondsbeheerder.
7. Langlopende schulden
7.1 Schulden/leningen kredietinstellingen
Het verloop van de post schulden/leningen kredietinstellingen voor leningen van DUWO is als volgt:

Stand per 1 januari langlopend deel
Stand per 1 januari kortlopend deel
Stand per 1 januari teruggestorte roll-overs
Boekwaarde per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: teruggestorte roll-overs met variabele hoofdsom
Af: aflossingen
Boekwaarde per 31 december totaal
Waarvan opgenomen onder kortlopende schulden

2016
€

2015
€

541.256
57.906
22.400
621.562
85.000
-29.200
-57.906
619.456
29.269

585.407
30.166
0
615.573
56.700
-22.400
-50.711
599.162
57.906
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Boekwaarde per 31 december langlopend deel
Marktwaarde per 31 december

590.187
786.566

541.256
705.566

De marktwaarde van de leningen is de waarde van de leningen, waarbij de toekomstige aflossingsverplichtingen
contant gemaakt zijn tegen actuele rentetarieven.
Hieronder zijn begrepen leningen met een gemiddelde rente van 3,387% (2015: 3,671%).
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:

Leningen kredietinstellingen

Aflosbaar
over 2 jaar
15.084.171

Aflosbaar
over 3 jaar
19.519.701

Aflosbaar
over 4 jaar
39.181.083

Aflosbaar
over 5 jaar
26.445.162

Aflosbaar over
>5 jaar
460.687.792

Borging door WSW
Van de leningen overheid en kredietinstellingen is een totaalbedrag van 636,3 mln. opgenomen waarvoor WSW borging is verkregen. Hiervan is € 29 mln. teruggestort.

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 2016 bedraagt
dit obligo € 24.497.780. 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.
Onder de langlopende schulden is een achtergestelde schuld begrepen van € 4.000.000 (2015: € 4.000.000). Deze
lening is achtergesteld bij alle bestaande en toekomstige schulden van DUWO.
Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar ter hoogte van € 19.269.087 zijn niet
begrepen in de hierboven genoemde bedragen, maar opgenomen onder de kortlopende schulden.
Voor één lening met een restschuld ultimo 2016 van € 2.300.000 (2015: € 2.700.000) zijn materiële vaste activa als
hypothecaire zekerheid gesteld. De lening kent een annuïtaire aflossing en loopt tot 15 augustus 2021.
Voor de variabele leningen is voor € 120,8 mln. (2015: 125,8 mln.) 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

IRS0000113
IRS0000197
IRS0000256
IRS0000257
IRS0000352
IRS0000353
IRS0000354
IRS0000355
IRS0000356
IRS0000357
IRS0000409
IRS0000415
IRS0000433

ABN Amro
ABN Amro
BNG
BNG
Rabobank
Rabobank
Rabobank
BNG
BNG
Rabobank
ABN Amro
ABN Amro
BNG

Totaal

Nominale
waarde
5.000
5.000
7.500
7.500
15.800
10.000
10.000
15.000
15.000
15.000
5.000
5.000
5.000

Ingangs
datum

Eind
datum

te ontvangen
rente (var)

2-mei-06
3-nov-08
1-dec-09
1-jul-10
4-dec-07
4-dec-07
4-dec-07
4-dec-07
1-feb-09
5-okt-09
1-okt-10
1-jul-10
1-jun-11

1-nov-17
1-nov-18
3-dec-35
2-jul-40
5-okt-20
1-apr-21
1-jul-23
1-dec-28
3-feb-31
5-okt-33
1-okt-24
1-jul-22
1-jun-39

3M EUR
3M EUR
3M EUR
3M EUR
3M EUR
3M EUR
3M EUR
3M EUR
3M EUR
3M EUR
3M EUR
3M EUR
3M EUR

te betalen
rente (vast)
3,4975%
4,6150%
4,4700%
4,4600%
4,6950%
4,7100%
4,7650%
4,8470%
4,8625%
4,9075%
4,7850%
4,8400%
4,9150%

120.800

Marktwaarde
31-12-2016

Effectiviteit
hedge

-191
-491
-4.550
-5.478
-3.095
-2.428
-3.277
-7.353
-8.858
-9.540
-1.812
-1.461
-4.022

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

-52.554

De reële waarde van de derivaten bedraagt per balansdatum -€52.554.208 (2015: -€50.450.488).
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Onder de leningen zijn voor een bedrag van € 106.000.000, - aan zogenaamde basisrenteleningen opgenomen. Op
deze leningen wordt een vaste basisrente betaald van gemiddeld 3,15% (2015: 3,17 %).
De credit spread die op deze leningen wordt betaald, wordt periodiek herzien. Voor de huidige leningen is de
gemiddelde credit spread 0,37% (2015: 0,35%). Het vervalschema van de credit spread herzieningen is hieronder
weergegeven (x € 1.000, -):
Tegenpartij

Rente %

Jaar

Maand

NWB BANK
BNG BANK
NWB BANK
NWB BANK
NWB BANK
BNG BANK
BNG BANK
NWB BANK
BNG BANK

4,005%
4,048%
3,395%
3,445%
4,890%
3,310%
3,374%
2,760%
3,615%

2017
2017
2018
2019
2018
2020
2021
2017
2018

9
5
9
9
5
1
4
7
12

Totaal

Hoofdsom
6.000
15.000
15.000
15.000
5.000
12.500
12.500
15.000
10.000

Einde

Marktwaarde 31-12-2016

3-sep-60
2-mei-62
1-sep-46
1-sep-56
2-mei-61
2-jan-43
1-apr-53
3-jul-51
1-dec-59

9.92325.27719.88820.98810.29215.96116.94719.17115.596-

106.000

154.043-

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.
7.2 Financiële leaseverplichtingen
De samenstelling en het verloop is als volgt:

Boekwaarde 1 januari
Mutatie
Boekwaarde per 31 december

2016
€

2015
€

40.094
-2.025
38.069

20.846
19.248
40.094

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 leaseverplichtingen

Aflosbaar
over 2 jaar
2.265.000

Aflosbaar
over 3 jaar
2.444.000

Aflosbaar
over 4 jaar
2.631.000

Aflosbaar
over 5 jaar
2.831.000

Aflosbaar over
>5 jaar
27.459.970

7.3 Overige schulden
7.3.1 Waarborgsommen
De samenstelling en het verloop is als volgt:
2016
€
Boekwaarde 1 januari
Mutatie
Boekwaarde per 31 december

192
7
199

2015
€
178
14
192

Voor enkele complexen in de regio Den Haag en bedrijfs onroerend goed wordt nog een waarborgsom in rekening
gebracht.
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7.3.2 Nog te betalen projectkosten
Het verloop van de overige schulden is als volgt:

Boekwaarde per 1 januari
Mutatie
Boekwaarde per 31 december

2016
€

2015
€

4.188
-153
4.035

0
4.189
4.189

De overige schulden bestaan uit nog te betalen projectkosten. De nog te betalen projectkosten bevatten te betalen
erfpacht aan de gemeente Delft, de laatste betaling is in 2019 en een terug te betalen subsidie aan de gemeente
Den Haag, laatste termijnbetaling is in 2025.
Totaal overige schulden

4.234

4.381

8. Kortlopende schulden en overlopende passiva

Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

31.12.2016
€

31.12.2015
€

31.365
6.189
2.069
28.145
67.768

59.853
8.549
16.594
27.727
112.723

31.12.2016
€

31.12.2015
€

29.269
2.096
31.365

57.906
1.947
59.853

31.12.2016
€

31.12.2015
€

6.189

8.549

8.1 Schulden aan kredietinstellingen

Kortlopend deel van de langlopende schulden
Overige schulden aan kredietinstellingen
Totaal schulden aan kredietinstellingen

8.2 Schulden aan leveranciers

Schulden aan leveranciers
8.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Het saldo te betalen belastingen en premies sociale verzekeringen kan als volgt worden gespecificeerd:

Omzetbelasting
Vennootschapsbelasting
Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen

31.12.2016
€

31.12.2015
€

2.069
0
2.069

1.360
15.234
16.594
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8.4 Overlopende passiva
De post overlopende passiva is als volgt samengesteld:

Niet vervallen rente geldleningen
Fair value lening na unwinding swap
Te verrekenen met bewoners
Te betalen exploitatiekosten
Vooruitontvangen huren
Uit te betalen beheerafrekeningen
Nog te betalen projecten
Pensioenpremies
Overige overlopende passiva
Totaal overlopende passiva

31.12.2016
€

31.12.2015
€

6.625
1.836
4.951
3.218
10.171
0
222
15
1.107
28.145

7.185
1.877
4.652
2.821
8.341
190
1.219
0
1.442
27.727

9. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
9.1 Huurverplichtingen
Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerend goed (beheerpanden) bedraagt
in 2016 in totaal € 24,6 mln. (2015: € 20,9 mln.). De huurverplichtingen bedraagt in 2017 € 22,7 mln. 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
€ 269.241 per jaar tot het jaar 2020 (2015: € 269.241).
9.3 Investeringsverplichtingen
Per balansdatum waren verplichtingen aangegaan met betrekking tot materiële vaste activa voor een bedrag van €
46.117.713 (2015: € 52.404.298)
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 2017 tot en met 2020 (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 2017
en latere jaren dienen de corporaties rekening te houden met een tarief van € 3,30 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 Margin call verplichting derivaten Rabobank
Voor derivaten met een onderliggende waarde van € 50,8 mln. en een marktwaarde van €18,3 mln. negatief geldt
formeel een margin call vanaf een negatieve marktwaarde van € 28,0 mln. De bank heeft aangegeven vooralsnog
niet over te zullen gaan tot het inroepen van de margin call.
9.8 Break clause verplichting

84

Voor een derivaat met een onderliggende waarde van € 15 mln. en een marktwaarde van € 9,5 mln. negatief geldt
een wederzijdse mandatory break clause per 5 oktober 2027. De looptijd van dit derivaat is tot oktober 2033.
9.9 Stedenband Leiden – Juigalpa
In verband met de langdurige stedenband Leiden – Juigalpa zijn de vijf Leidse corporaties gevraagd om een
bijdrage te leveren aan een huisvestingsproject in Nicaragua. De corporaties zijn benaderd om via het DIGH garant
te staan voor een lening aldaar voor een periode van 20 jaar. Ymere treedt op als hoofdgarantiegever en zal door
middel van een onderlinge overeenkomst tussen de vijf corporaties de garantie verdelen over de vijf partijen. De
Leidse corporaties (dus ook DUWO) staan ieder garant voor een bedrag van maximaal € 127.413. Daar
voornoemde activiteiten niet meer passen bij de werkzaamheden en het risicoprofiel van de corporaties is eind
2016 besloten tot verkoop van de DIGH leningen van Ceprodel. Voor DUWO betreft het bedrag in 2017 af te
boeken € 106.533. Daarmee is de garantstelling volledig afgewikkeld.
9.10 Volmacht WSW
DUWO heeft een onvoorwaardelijke en onherroepelijke volmacht verstrekt aan het WSW, waarmee het WSW de
mogelijkheid heeft over te gaan tot het vestigen van hypotheek op (een deel) van het bezit van DUWO.
9.11 Dekkingsgraad pensioenfonds
Ultimo december 2016 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 104%, alsmede ultimo januari 2017 111% (2015
109%). Op langere termijn ligt de dekkingsgraad op 125,5%. Het fonds heeft daardoor een reservetekort. Het SPW
heeft een herstelplan bij de toezichthouder ingediend waarmee wordt aangetoond dat SPW binnen de geldende
termijn uit het reservetekort komt.
9.12 Huurgarantie Lingotto
Met Lingotto is een huurgarantie van 180.000 euro afgesloten voor bedrijfsruimten tot en met 2020.
9.13 Verbonden partijen
DUWO heeft één verbonden partij, 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). DUWO heeft als bestendige gedragslijn om joint venture belangen niet
te consolideren. DUWO neemt onderhoudsdiensten af van Vastgoed Service.
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10. Toelichting op de winst-en-verliesrekening
(bedragen x € 1.000, -)
10. Huuropbrengsten

Huuropbrengsten DAEB-vastgoed in exploitatie
Woningen en woongebouwen
Onroerende zaken, niet zijnde woningen
Af: huurderving wegens leegstand
Af: huurderving wegens oninbaarheid
Subtotaal huuropbrengsten DAEB-vastgoed in exploitatie
Huuropbrengsten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie
Woningen en woongebouwen
Onroerende zaken, niet zijnde woningen
Af: huurderving wegens leegstand
Af: huurderving wegens oninbaarheid
Subtotaal huuropbrengsten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie
Totaal huuropbrengsten

2016
€

2015
€

91.631
292
91.923
-779
-177
90.967

87.184
345
87.529
-1.178
-403
85.948

226
2.276
2.502
-51
0
2.451

789
2.282
3.071
-41
0
3.030

93.418

88.978

Hierna is een overzicht opgenomen van de huuropbrengsten (excl. huurderving) die in de verschillende gemeenten
zijn behaald:
2016
2015
€
€
Gemeente Delft
Gemeente Den Haag
Gemeente Midden Delfland
Gemeente Oegstgeest
Gemeente Leiden
Gemeente Leiderdorp
Gemeente Haarlem
Gemeente Haarlemmermeer
Gemeente Deventer
Gemeente Amstelveen
Gemeente Amsterdam
Totaal huuropbrengsten

36.947
7.299
293
743
20.598
247
916
2.854
1.789
12.257
10.482
94.425

36.275
6.954
322
67
20.718
241
897
2.814
1.804
12.053
8.455
90.600

2016
€

2015
€

34.125
-509
33.616

32.146
-536
31.610

2016
€

2015
€

-33.616
-33.616

-31.610
-31.610

10.1 Opbrengsten servicecontracten

Overige goederen, leveringen en diensten
Opbrengstenderving wegens leegstand
Totaal opbrengsten servicecontracten
10.2 Lasten servicecontracten

Overige goederen, leveringen en diensten
Totaal servicecontracten
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10.3 Overheidsbijdragen

Overige rijksbijdragen
Totaal overheidsbijdragen

2016
€

2015
€

36
36

14
14

2016
€

2015
€

-3.431
-2.742
-653
-4.577
-11.403

-3.336
-2.798
-753
-4.214
-11.101

2016
€

2015
€

-5.724
-8.898
-4.551
-2.367
-563
-22.103

-5.143
-9.800
-4.220
-2.156
-580
-21.899

2016
€

2015
€

-21.524
-579
-22.103

-21.150
-749
-21.899

2016
€

2015
€

-8.664
-5.574
-14.238

-9.467
-4.968
-14.435

2016
€

2015
€

-234
-150
-384

-334
-174
-508

10.4 Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

Toegerekende personeelskosten
Toegerekende overige organisatiekosten
Toegerekende afschrijvingen
Verhuurderheffing
Totaal lasten verhuur- en beheeractiviteiten
10.5 Lasten onderhoudsactiviteiten

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

Lasten onderhoudsactiviteiten DAEB-vastgoed in exploitatie
Lasten onderhoudsactiviteiten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie
Totaal lasten onderhoudsactiviteiten
De onderhoudslasten voor het DAEB-vastgoed in exploitatie zijn te verdelen in:

Planmatig onderhoud
Klachtenonderhoud
Totaal onderhoudslasten

De onderhoudslasten voor het niet-DAEB-vastgoed in exploitatie zijn te verdelen in:

Planmatig onderhoud
Klachtenonderhoud
Totaal onderhoudslasten
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10.6 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

OZB
Toegerekende personeelskosten
Toegerekende overige organisatiekosten
Toegerekende afschrijvingen
Totaal overige directe operationele lasten exploitatie bezit

2016
€

2015
€

-4.202
-75
-1.290
-3.017
-8.584

-4.136
-203
-1.638
-3.217
-9.194

11. 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:

DAEB-vastgoed in exploitatie
Opbrengst verkopen bestaand bezit
Af: direct toerekenbare kosten
Af: boekwaarde
Af: toegerekende organisatiekosten
Totaal verkoopresultaat onroerende zaken bestaand bezit DAEB vastgoed in
exploitatie

Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie
Opbrengst verkopen bestaand bezit
Af: direct toerekenbare kosten
Af: boekwaarde
Af: toegerekende organisatiekosten
Totaal verkoopresultaat onroerende zaken bestaand bezit niet DAEB vastgoed
in exploitatie

2016
€

2015
€

4.891
-196
-3.513
-17

3.840
-211
-2.701
-36

1.165

892

2016
€

2015
€

0
0
0
0

194
-6
-437
-2

0

-251

2016
€

2015
€

0
945

-945
0

945

-945

12.1. Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Waardeverminderingen
Terugname waardeverminderingen
Totaal overige waardeveranderingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor
eigen exploitatie

Voor een verdere toelichting op de totstandkoming van de marktwaarde en de overige waardeveranderingen wordt
verwezen naar de toelichting op de materiële vaste activa.
12.2 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

DAEB-vastgoed in exploitatie
Toename marktwaarde
Afname marktwaarde
Totaal overige waardeveranderingen DAEB-vastgoed in exploitatie

2016
€

2015
€

92.224
0

57.370
0

92.224

57.370
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Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie
Toename marktwaarde
Afname marktwaarde
Totaal overige waardeveranderingen niet-DAEB-vastgoed in exploitatie

2016
€

2015
€

2.146
0

0
-4.341

2.146

-4.341

Voor een verdere toelichting op de totstandkoming van de marktwaarde en de overige waardeveranderingen wordt
verwezen naar de toelichting op de materiële vaste activa.
13. Nettoresultaat overige activiteiten

Huuropbrengsten beheer
Betaalde huren
Toegerekende organisatie kosten
Overige bedrijfsopbrengsten
Totaal overige bedrijfsopbrengsten

2016
€

2015
€

28.463
-17.969
-4.788
6.482
12.188

23.849
-15.025
-7.443
4.689
6.070

Het nettoresultaat overige activiteiten bestaan uit de huuropbrengsten van de beheeractiviteiten (€ 28.462.871) en
de overige bedrijfsopbrengsten (€ 6.482.248). De overige bedrijfsopbrengsten bestaan o.a. opbrengst
zendapparatuur, correctie verhuurderheffing, opbrengst administratiekosten, bijdrage van de
Vorm/nieuwbouwproject, energiebelasting en boekingen Lijbrandt.
14. Leefbaarheid

Leefbaarheid

2016
€

2015
€

-108

-149

2016
€

2015
€

26
25
51

45
62
107

2016
€

2015
€

-14.852
-6.122
-2.207
-26
-133
-23.340

-16.560
-5.853
-1.720
-26
-150
-24.309

15. Financiële baten en lasten
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente uit derivaten
Overige rentebaten
Totaal andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelasten leningen overheid en kredietinstellingen
Resultaten derivaten
Haerzathe (financial lease)
Amortisering fair value unwinding swap
Overige rentelasten
Totaal rentelasten en soortgelijke kosten
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16. Belastingen

Acute vennootschapsbelasting:
2012
2013
2014
2015
2016
Latente vennootschapsbelasting:
Mutatie actieve latente belastingen
Mutatie passieve latente belastingen

Totaal belastingen

2016
€

2015
€

-31.922
-987
4.006
12.671
-16.232

-21
-374
7.940
0
0
7.545

1.607
686
2.293

671
0
671

-13.939

8.216

Aansluiting commercieel en fiscaal resultaat:
Toekomstige fiscale winsten kunnen tot een bedrag van € 0 (2015: € 14.253.583) worden gecompenseerd met in
het verleden geleden fiscale verliezen. De effectieve belastingdruk is -10,0% (2015: 9,8% na stelselwijziging) en
kan als volgt worden gespecificeerd:
2016
€
Commercieel resultaat voor vennootschapsbelasting
Af:
Fiscale afschrijvingen
Correctie marktwaarde
Fiscaal verlies op verkoop
Boekwinst verkoop onroerende zaken
Overige mutaties
Fiscale afschrijving op agio leningen o/g
Liquidatieverlies
Bij:
Correctie afschrijvingen (geen fiscale kosten)
Gemengde kostenaftrek
Correctie waardeveranderingen
Toegerekende rente/indirecte kosten nieuwbouwprojecten
Mutatie compensabel verlies
Belastbaar bedrag
Belastingbedrag 20% over € 200.000
Belastingbedrag 25% over € 36.469.502
Totaal

136.635
-2.215
-95.315
-1.166
0
-1.337

0
32
11.089
3.000
-14.253
36.470
40
9.067
9.107

17. Afschrijvingen materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Wasmachines
Inventaris accommodate
Financial Lease
Totaal afschrijvingen op materiële vaste activa

2016
€

2015
€

1.680
144
2.231
2.984
7.039

1.799
144
2.343
3.225
7.511
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18. Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Totaal lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

2016
€

2015
€

8.633
1.259
1.257
11.149

8.430
1.190
1.418
11.038

Het gemiddelde aantal bij DUWO werkzame werknemers, berekend op fulltimebasis en uitgesplitst naar activiteiten,
bedroeg:

Afdeling wonen (verhuur en verkoop)
Afdeling vastgoedontwikkeling
Afdeling beheer
Afdeling strategie en communicatie
Afdeling financiën
Overige
Totaal

2016

2015

44,2
5,0
69,6
6,1
13,1
28,6

49,4
5,0
62,7
5,8
11,4
28,1

166,6

162,4

Geen van de werknemers is buiten Nederland werkzaam.
Honoraria accountantsorganisatie:

Controle van de jaarrekening
Andere controleopdrachten
Fiscale adviesdiensten

2016
€

2015
€

132
17
411
560

173
16
67
256

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.
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11. Overige toelichtingen
Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen
WNT-verantwoording DUWO 2016
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 2016 niet meer bedragen dan €
179.000 per jaar (2015: € 178.000) op fulltime basis. Voor woningcorporaties was in 2015 nog de Regeling
woningcorporaties 2014 van toepassing. In 2016 is deze Regeling woningcorporaties 2014 aangepast aan de norm
van WNT-2.
Op grond van de indeling in bezoldigingsklassen valt DUWO in 2016 in klasse H waarmee het
bezoldigingsmaximum in 2016 voor DUWO € 179.000 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.
Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen
A.N. Fraaij

H.M. de Vreese

J.J. Benschop

Voorzitter Bestuur

Bestuurder

Duur dienstverband in 2016
Omvang dienstverband (in fte)

1/9 - 31/12
1,0

1/1 - 31/12
1,0

Algemeen directeurbestuurder
1/1 - 30/6
1,0

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

52.674
7.145

150.998
21.002

116.801
14.369

Totaal bezoldiging

59.819

172.000

131.170

Toepasselijk WNT-maximum
Motivering indien overschrijding: zie

59.830
1)

179.000
2)

89.500
3)

bedragen x € 1
Functie

2)

De bezoldiging van de heer Fraaij bedraagt € 179.000 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. Eventuele groei van de bezoldiging van de heer Fraaij is in
beginsel afhankelijk van zijn 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
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3)

4)

Regeling Bezoldigingsmaxima Topfunctionarissen Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting zoals deze luiden
of komen te luiden.
De bezoldiging van mevrouw de Vreese bedraagt € 172.000 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.
Het betreft een voorafgaand aan de inwerkingtreding van de WNT overeengekomen bezoldiging op basis van
de destijds geldende regeling Izeboud. De overschrijding valt binnen het kader van het vigerende
overgangsrecht. In de bezoldiging is een gratificatie van 1 maandsalaris opgenomen in verband met
pensionering op grond van de cao.

Toezichthoudende topfunctionarissen
D. Hoogstra

K.P. van Dorst

A.C. den Heijer

Voorzitter RvC
1/1 – 30/6

Lid RvC
1/1 - 31/12

Lid RvC
1/1 - 31/3

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

9.000
835
-

13.500
-

3.375
323
-

Totaal bezoldiging

9.835

13.500

3.698

Toepasselijk WNT-maximum

13.425

17.900

4.475

W. de Jager

F. Koopman

D.E.M. Kromwijk

Lid RvC
1/1 - 31/12

Lid RvC
1/6 - 31/12

Lid RvC
1/1 – 30/6

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

13.500
708
-

7.875
-

6.750
-

Totaal bezoldiging

14.208

7.875

6.750

Toepasselijk WNT-maximum

17.900

10.442

8.950

bedragen x € 1

J. Nederlof

H.A. Nuij

P.M.M. Rullmann

Functies
Duur dienstverband

Lid RvC
1/7 - 31/12

Lid RvC
1/1 - 31/12

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

6.750
203
-

13.500
518
-

15.750
-

Totaal bezoldiging

6.953

14.018

15.750

Toepasselijk WNT-maximum

8.950

17.900

22.375

bedragen x € 1
Functies
Duur dienstverband

bedragen x € 1
Functies
Duur dienstverband

Lid RvC 1/1 – 30/6
Vrz.RvC 1/7 – 31/12

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2016 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 zijn in 2016 geen
ontslaguitkeringen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.
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Bestuur Stichting DUWO:
Delft, 28 juni 2016
Stichting DUWO

A.N. Fraaij,
Voorzitter Raad van Bestuur

H.M. de Vreese,
Bestuurder

Raad van Commissarissen
Stichting DUWO:
Delft, 28 juni 2016
Stichting DUWO

P.M.M. Rullmann,
Voorzitter

K.P. van Dorst,
Vice-voorzitter

H.A. Nuij

J. Nederlof

W. de Jager

F. Koopman
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Overige gegevens
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1. 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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Overzicht stakeholdermanagement
Organisatie

Bewonersoverleg

DUWO
Adviesraad

Task
forces

Prestatieafspraken

Stakeholdergesprekken

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-Noordcampus in Delft.
Studentenvakbonden
ASVA
SRVU
VSSD
Haagse Studentenvakbond
Leidse Studentenbelangenorganisatie
Gemeenten
Amsterdam
Amstelveen
Delft
Den Haag
Leiden
Deventer
Wageningen
* 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 kleinere onderwijsinstellingen zitten 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 diverse 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

DUWO

Werkplan

interne en externe jaardoelen

voortschrijdend
5 jaar
1 jaar

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 prestatieindicatoren uit het Ondernemings- en werkplan

5 & 1 jaar

DUWO en vestiging

Portefeuilleplan

meerjarig strategisch en integraal kader voor
vastgoedsturing

5 jaar

DUWO en vestiging

DUWO en vestiging

2. Beheersen (tactisch en operationeel)
Budget

budget op (geaggregeerd) kostensoortniveau

maand, tertaal, jaar

Maandrapportage

W&V-rekening tov begroting

maand

vestiging, afdeling,
medewerker
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
Integriteitscode

medewerker

Klokkenluidersregeling

medewerker

3. Verantwoorden
Tertaalrapportage

tertaal

DUWO en vestiging

tertaal

Jaarverslag

BSC, uitleg afwijkingen van norm,
marktontwikkelingen, verantwoording doelen
werkplan, ontwikkeling interne zaken, W&Vrekening tov begroting
beschrijving van plan, kosten, risico's (financieel,
markt, procedureel)
zie tertaalrapportage

jaar

nieuwbouw- of
renovatieproject
DUWO en vestiging

Treasuryrapport

liquiditeitsprognose, financiering, renterisico

half jaar

DUWO

Verslaglegging prestaties

rapportage over voortgang prestaties afgesproken in
prestatieafspraken
informatie tbv prognoses en verantwoording aan
CFV en WSW
procedure voor huurders om klacht in te dienen

jaar

gemeente/regio

jaar

DUWO

Projectenoverzicht

dVi en dPi
Klachtenreglement
Participatiereglement

wijze waarop huurdersorganisaties invloed
uitoefenen op beleid van DUWO (informatie-,
advies-en instemmingsrecht)

DUWO
DUWO, vestiging en
complex
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Sturingsproduct

Inhoud

Termijn

Schaalniveau

toetsingskader met controlestappen in overleg met
accountant
bespreking tertaal-, jaarrapportage, treasuryrapport
& projectoverzicht, opstellen van RvC-verslag

maand
6 tot 8 maal per jaar

vestiging, Groep of
afdeling
DUWO en vestiging

rapportage over interne risicobeheersings- en
controlesystemen, naleving bevindingen accountant
en IC, kwaliteit financiële informatieverschaffing
rapportage over projectbesluiten en -voortgang,
risicobeheersings- en controlesystemen, kwaliteit
informatieverschaffing
rapportage over beoordelings- en bezoldigingsbeleid

tertaal

DUWO

tertaal

DUWO

jaar

DUWO

controle jaarrekening, tussentijdse controle,
specifieke opdrachten van RvC, managementletter

jaar en periodiek

DUWO en vestiging

Rapportage Aw

jaar

DUWO

Rapportage WSW

jaar

DUWO

Oordeelsbrief van minister
Wonen
Visitatie

jaar

DUWO

4 jaar

DUWO

4. Toezicht houden
Interne controle
RvC
Auditcommissie Financiën
RvC
Auditcommissie
Projectontwikkeling RvC
Remuneratiecommissie
RvC
Controle accountant

Bijgewerkt per 31-12-2016
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