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Voorwoord 
 

 

Alweer een kwart jaar op weg in een druk 2018 kijken we met het voor u liggende jaarverslag terug op 

2017. Het ligt voor de hand dat we daaruit de mooie resultaten lichten, maar ik kan niet om een 

verontrustend gegeven heen dat na lezing van dit jaarverslag bij mij onmiddellijk blijft hangen: ondanks 

alles wat we doen en afgelopen jaren hebben gedaan, is de wachttijd voor zelfstandige 

studentenwoningen gestegen. Ten opzichte van 2016 nam die met negen maanden toe, waarmee aan het 

eind van het verslagjaar in het hele werkgebied sprake was van een wachttijd van 50 maanden (!). We 

hebben als studentenhuisvester dus nog veel te doen… 

 

Onze inzet blijft groot. Overeenkomstig onze missie om voor voldoende betaalbare studentenwoningen te 

zorgen voegde DUWO in 2017 bijna 1.700 woningen toe. Voldoende is dat bij lange na nog niet, maar 

betaalbaar zeker. Al onze nieuwe verhuureenheden hadden een huur onder de 410 euro, in casu de 

huurtoeslaggrens voor jongeren. En datzelfde gold voor ruim driekwart van ons totale aanbod aan 

woningen in 2017. Zo kunnen we studenten tegen een schappelijke prijs laten wonen. 

Dankzij een goed financieel resultaat kunnen we onze bijdrage aan de leniging van het nog steeds grote 

tekort ook in komende jaren blijven leveren. We verwachten dat we – aan de hand van een voortvarend 

ingezet assetmanagement – kunnen investeren in ons bestaande bezit én in nieuwbouw.  

 

2017 was voor ons het jaar waarin alles op alles werd gezet om op 1 januari 2018 een uiterst belangrijk 

nieuw project te kunnen lanceren: ROOM, het online aanbodplatform voor studentenhuisvesting, bedoeld 

om uit te groeien tot het Funda voor studenten. We verwachten dat ROOM in 2018 aanleiding zal geven 

tot verdergaande samenwerking met andere studentenhuisvesters en daarmee zullen studenten na 

eenmalige inschrijving in vrijwel alle studentensteden kamers kunnen zoeken. Vanuit de actualiteit van 

vandaag is al een succesvolle start van ROOM te melden. 

 

DUWO werkt sinds het verslagjaar met het nieuwe ondernemingsplan 2017-2021, D4U. Een deel van de 

daarin voorgenomen (nieuwe) projecten werd afgelopen jaar ingezet onder leiding van een groep ‘young 

professionals’. 

Als vervolg op het ondernemingsplan werd een nieuwe HR-strategie uitgezet. Onder de toepasselijke 

naam ‘D4US’ wordt hierin onder meer een blauwdruk voor een groot intern ontwikkelingsprogramma 

gegeven. In 2017 werd al begonnen met de uitvoering van programma’s voor ‘young talents’ en ‘young 

professionals’. Komend jaar wordt D4US in de hele organisatie uitgerold met trainingen in en programma’s 

voor persoonlijk leiderschap, talentontdekking en -ontwikkeling, ‘het goede gesprek’ en de 

levensfasebewuste inzet. Ook op administratief-technisch gebied werden belangrijke zaken al in het 

verslagjaar afgerond: zo kwam er een nieuw systeem voor personeelsinformatie en salarisverwerking. 

 

 

DUWO sloot het verslagjaar af met het vertrek van de voorzitter van de Raad van Bestuur, Antoine Fraaij. 

Zijn taken zijn overgenomen door de andere bestuurder (ondergetekende). Afgesproken is dat voor het 

werven van een tweede bestuurder in de loop van 2018 een besluit wordt genomen.   

 

 

Heleen de Vreese, bestuurder en voorzitter Raad van Bestuur 

  



 

6 
 

 

Bestuursverslag 
  



 

7 
 

1. DUWO doelen in 2017 

 
1.1. Visie en missie van DUWO  

In 2017 hebben we een nieuw ondernemingsplan gemaakt. Onder de titel D4U geeft het de koers van 

DUWO tot 2021 aan. En met de komst van dit nieuwe ondernemingsplan werd ook de missie van onze 

organisatie enigszins aangepast. Zo begon het verslagjaar met onderstaande missie: 

 “Als grootste verhuurder zijn we de expert op het gebied van studentenhuisvesting in Nederland. We 

vinden dat wonen een essentieel onderdeel is van het studentenleven. Vanuit ons maatschappelijk 

gedachtegoed is ons doel om zoveel mogelijk Nederlandse en internationale studenten zo snel mogelijk 

aan veilige, kwalitatief goede en betaalbare huisvesting te helpen. Duurzame oplossingen staan centraal 

en bepalen onze keuzes. In sommige steden kan het binden van afgestudeerden reden zijn om ook aan 

deze groep andere passende huisvesting ter beschikking te stellen (na afloop van het campuscontract).”  

 

Nadat in juni D4U was vastgesteld, gingen we verder met onze aangepaste missie, die als volgt luidt: 

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

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

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

 

Met de aan onze missie gekoppelde visie geven we aan dat we in 2021 dé studentenhuisvester van 

Nederland willen zijn en daarbíj willen we: 

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

woonomgeving die veilig is en onderdeel is van een community waar de student succesvol studeert 

en later met veel plezier op terugkijkt;  

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

 huurders hebben die betrokken en actief zijn bij DUWO; 

 huurders hebben die ambassadeurs van DUWO zijn; 

 onderwijsinstellingen ontzorgen op het gebied van studentenhuisvesting;  

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

 dat gemeenten onze maatschappelijke prestaties waarderen; 

 een financieel solide corporatie zijn en bedrijfsrisico’s verminderen; 

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

 

In het werkplan 2017 hadden we een reeks van doelen opgenomen en in dit bestuursverslag zullen we 

laten zien in hoeverre we de gestelde doelen hebben gerealiseerd. Het werkplan 2017 is opgebouwd aan 

de hand van de volgende thema’s en deze vormen dan ook de kapstok voor het bestuursverslag 2017: 

 de ontwikkeling van de woningvoorraad; 

 verhuur van de woningvoorraad; 

 beheer en onderhoud van de woningvoorraad; 

 organisatie en dienstverlening; 

 maatschappelijk ondernemen; 

 financiële continuïteit. 
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2. De woningmarkt voor studenten  

 
2.1. Wet en regelgeving  

Per 1 juli 2017 is de Veegwet van kracht geworden. De Veegwet repareert een aantal punten in de 

Woningwet. Mede via Kences hebben we met succes gelobbyd voor de aanpassing van een aantal 

onderdelen van de regelgeving, met name over de wijze waarop beheer voor derden wordt opgenomen in 

de boeken. In hoofdlijnen komt het erop neer dat woningcorporaties weer voor derden mogen beheren en 

risicodragend mogen aanhuren. Er gelden beperkende voorwaarden, waaronder een maximumtermijn van 

tien jaar, uitsluiting van een koopoptie, een verplichte openbare bekendmaking van de voorgenomen 

activiteit door de gemeente en het vereiste om de aanhuurrisico’s in verschillende WSW-parameters te 

verdisconteren. 

 

Vanwege de introductie van de Wet doorstroming huurmarkt per 1 juli 2017 is begin studiejaar 2017-2018 

een nieuw tijdelijk huurcontract ingevoerd voor internationale studenten, die tijdelijk in Nederland 

verblijven. Uitgangspunt is dat het nieuwe contract wordt gebruikt voor alle verhuringen vanaf het nieuwe 

cursusjaar 2017-2018. Daarnaast zijn de contracten voor Direct Offer en Gasten vervangen door 

vergelijkbare contracten, mét recht tot opzegging door de huurder. De contracten zijn opgesteld door 

NGNB Advocaten, na ruim overleg met de onderwijsinstellingen.  

De huurdersorganisaties hebben negatief geadviseerd over het gebruik van het contract, maar we zijn 

inmiddels constructief in gesprek om tot een oplossing te komen (zie verder paragraaf 5.5).  

 

In 2017 is een Interdepartementaal BeleidsOnderzoek (IBO) uitgevoerd, waaruit bleek dat de huurtoeslag 

doelmatig en duurzaam is. Daarbij werd tevens geopperd om maatregelen ter besparing en 

vereenvoudiging door te voeren die mogelijk grote effecten kunnen hebben op de betaalbaarheid (en 

eventueel verhuurbaarheid) van een deel van onze woningen. Met name de suggestie om aangewezen 

eenheden niet langer te voorzien van huurtoeslag, heeft daarbij een forse impact. 

 

De verhuurdersheffing is verzwaard ten gunste van een aanzienlijke korting (€ 10.000 in Delft, Leiden en 

Den Haag, € 20.000 in Amsterdam) op nieuw te realiseren woningen. De ontwikkelingen rond de 

Warmtewet en Omgevingswet gaven in 2017 geen aanleiding voor verdere lobby-activiteiten.  

Vanuit Kences is een brief aan de formateur gestuurd waarin de noodzakelijke randvoorwaarde van 

voldoende huisvesting voor de internationalisering in het onderwijs werd benadrukt. 

 

Door de langdurige kabinetsformatie was 2017 een uiterst ‘beleidsarm’ jaar. In 2018 valt echter weer  

voortgang te verwachten op dossiers rond bijvoorbeeld de Warmtewet, duurzaamheid en energietransitie. 

 

2.2. Studentenhuisvesting in het werkgebied van DUWO 

De Landelijke Monitor Studentenhuisvesting Apollo 2017 liet duidelijk de effecten zien van de invoering 

van het sociaal leenstelsel in 2015. Zo blijkt dat de eerste- en tweedejaarsstudenten langer thuis blijven 

wonen. En de verwachting is dat uiteindelijk (als ook de ouderejaars onder het sociaal leenstelsel vallen) 

procentueel  minder Nederlandse studenten woonruimte zullen zoeken. Deze afname wordt echter (zeker 

in het werkgebied van DUWO) ruimschoots gecompenseerd door de groei van het aantal internationale 

studenten. 

In 2017 telde Nederland 730.000 studenten en daarvan studeren er 237.000 (32%) in het werkgebied van 

DUWO.  

De internationalisering van het onderwijs zette zich in 2017 opnieuw verder door. We zien dat terug in de 

komst van meer nieuwe Engelstalige opleidingen bij de onderwijsinstellingen – met name 

bacheloropleidingen – en in de groeiende aantallen internationale studenten. Zoals eerder aangegeven, 

blijkt uit de studentenmonitor Apollo een geprognosticeerde toename van ongeveer 48% internationale 

studenten in de komende acht jaar.  
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3. De woningvoorraad van DUWO  
 

3.1. De uitbreiding van de woningvoorraad 

De uitbreiding van de woningvoorraad ging in 2017 onverminderd door. Ten opzichte van eind 2016 zijn er 

1.687 woningen toegevoegd en 491 woningen uit exploitatie gegaan, per saldo een stijging van 1.196 

woningen. 

 

3.2. De woningvoorraad van DUWO 

Het aantal woningen dat DUWO verhuurt, is in 2017 tot ruim boven de 32.000 gestegen. Het grootste deel 

van de voorraad was in eigendom (22.930 eenheden, 71%) of in gedeeld eigendom van 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 7.892 eenheden, een toename van 500 ten opzichte van 2016. 

Het aantal niet-wooneenheden is gedaald van 1.007 eind 2016 naar 978 eind 2017. Het ging daarbij veelal 

om administratieve correcties waarbij eigen kantoorruimtes en ruimtes die niet apart worden verhuurd uit 

exploitatie zijn genomen. 

 

3.3. Mutaties in de woningvoorraad in 2017 

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

werden bruto 1.687 woningen toegevoegd. 

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

eenheden. In 2017 zijn in totaal 492 woningen uit exploitatie genomen: 

In Amsterdam stonden twee woonblokken in de Kolenkitbuurt op de nominatie om in 2017 – samen met de 

rest van het complex - uit exploitatie te gaan wegens renovatie door eigenaar Rochdale. De renovatie van 

de 38 woningen werd echter uitgesteld. Daarom worden ze tot de zomer van 2018 verhuurd en daarna 

leeg teruggegeven. 

DUWO verkocht in het verslagjaar 37 woningen (drie in Amsterdam, 14 in Hoofddorp, 12 in Delft en 8 in 

Deventer). Het verkoopbeleid van DUWO houdt in dat alleen aan natuurlijke personen en tegen een 

minimale waarde van 90% van de marktwaarde en/of boven de WOZ-waarde wordt verkocht. 

Eind 2017 heeft DUWO bijna 2.500 eenheden in ontwikkeling. 
 

3.4. Portefeuillebeleid en assetmanagement  

Het portefeuillebeleid van DUWO werd in 2016 vastgesteld en biedt het assetmanagement de meerjarige 

kaders voor de woningvoorraad die op vestigingsniveau verder zullen worden uitgewerkt. Voor 2017 was 

als doel gesteld om het portefeuillebeleid te actualiseren op de woningvraag van studenten. Het beleid zou 

worden uitgebreid met maatregelen die zijn gericht op kwaliteitsdifferentiatie, duurzaamheid en verbreding 

van de doelgroep (met kenniswerkers). Gaande het verslagjaar bleek dat belangrijke input hiervoor nog 

niet beschikbaar is en dat ook de rekentool onvoldoende functioneerde. Er is voor gekozen om het jaar te 

gebruiken om een betere rekentool te ontwikkelen. Een andere vertragende factor was dat het 

voorgenomen onderzoek naar kenniswerkers pas in het laatste kwartaal van 2017 kon beginnen door 

lange besluitvormingstrajecten bij de gemeenten met wie we daarvoor samenwerken (Den Haag, Delft en 

Leiden).    

De nieuwe marktinformatie uit de monitor Apollo is in het verslagjaar wel verwerkt en begin 2018 voegen 

we de resultaten van het onderzoek naar de marktvraag van kenniswerkers in. De versnelling bij het 

assetmanagement maakt een betere onderbouwing van maatregelen in het portefeuillebeleid mogelijk, 

waarmee de motivering voor de kwaliteitsmaatregelen realistischer wordt.  

Door genoemde factoren is het portefeuilleplan in het verslagjaar niet geactualiseerd. In plaats daarvan is  

direct gewerkt aan een portefeuilleplan voor 2018. 

 

Doel van het assetmanagement is om het portefeuillebeleid te vertalen naar concrete acties per 

deelportefeuille/vestiging in de vorm van (al dan niet gewijzigde) complexstrategieën, uitbreiding en  

vervanging. Het vormt daarmee de basis voor operationeel beheer/property management (kaders verhuur, 

beheer en PO). In 2017 is gewerkt aan het opnemen van het onderhouds- en duurzaamheidsbeleid in het 

portefeuillemanagement en aan de inrichting van het assetmanagement. We zijn daarbij ondersteund door 

adviesbureau AEF. De aanpak is om in 2018 een eerste versie op te leveren (‘goed’), waarin 
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‘verduurzaming’ en ‘nieuwe doelgroepen/activiteiten’ (‘kenniswerkers’ en ‘woonbeleving’) nog niet (goed) 

meegenomen zijn. De ambitie in de leercurve ‘beter’ (2018/2019) betekent dat in de volgende cyclus ook 

de verduurzaming goed is verwerkt en dat er in de onderleggers een betere balans is tussen de objectieve 

en subjectieve data. Daarnaast is de assetanalyse beter aangehaakt bij de bedrijfsvoeringcyclus (hoewel  

de dPi en de assetanalyse nog niet voor 100% op elkaar aansluiten). In de cyclus 2020 streven we naar 

‘best’ waarbij ook de nieuwe doelgroepen/activiteiten (‘kenniswerkers’ en ‘woonbeleving’) volledig zijn 

verwerkt en de assetanalyse goed is gekoppeld aan bedrijfsvoeringcyclus.  

De complexbeheerplannen zijn doorgeschoven naar 2018; zodra besluitvorming over de 

investeringsopgave per vestiging heeft plaatsgevonden (al dan niet wijziging van de huidige 

complexstrategie) kunnen de complexbeheerplannen worden geactualiseerd.  

 

3.5. Duurzaamheidsbeleid 

Doel van het duurzaamheidsbeleid is de energie- (en daarmee de woon-)lasten voor onze huurders te 

beperken. Dit doen we door maatregelen te nemen op het gebied van gedragsbeïnvloeding, vastgoed, 

inkoop van groene energie en lobby om wetgeving te beïnvloeden. In 2017 is het beoogde 

bemeteringsplan nog niet opgeleverd, maar is de besluitvorming over de aanschaf van een 

database/monitoringssysteem wel zo ver dat dit begin 2018 kan plaatsvinden. Alle eenheden die we in 

2017 hebben opgeleverd, hebben minimaal label B. Bij onderhoud wordt structureel verduurzaming 

uitgevoerd; in 2018 is dit onderdeel van de PO-begroting geworden.  

De Student Energy Race, die liep van oktober 2016 tot april 2017, was opnieuw succesvol. Deze 

energiebesparingswedstrijd voor studentenhuizen werd in Leiden, Delft, Den Haag en Deventer gehouden. 

Het winnende huis in Deventer (Bursestraat 53-61) wist een besparing van 39% op de gas- en 

elektriciteitsrekening te realiseren en dat leverde de huurders per persoon € 122 op. Gemiddeld hielden 

deelnemende huurders er € 97 aan over. Het project is onder studenten publicitair ondersteund met de 

Facebookpagina, een promotiefilm en verschillende persmomenten. In het stookseizoen 2017-2018 begon 

de volgende editie van de wedstrijd, voor het eerst met deelname van studentenhuisvesters uit andere 

studentensteden. Zo deden ook studentenhuizen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Nijmegen mee.  

Bewonersinitiatieven om het duurzaamheidsbudget van € 50.000 te besteden waren in 2017 helaas 

schaars. In samenwerking met de TU-Delft is in 2017 begonnen met de verhuur van zes woningen met 

experimentele duurzame technieken op The Green Village, een levend laboratorium en proeftuin voor 

onderzoek naar duurzaamheidsinnovaties. 
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4. De verhuur van woningen  

 
4.1. Efficiënte woonruimteverdeling en verhuurproces 

Sinds begin 2018 adverteert DUWO haar woningen op het nieuwe aanbodplatform voor 

studentenhuisvesting ROOM. ROOM.nl heeft de ambitie om tot een onderscheidend 

woningaanbodplatform uit te groeien waarop al het aanbod van studentenwoningen in Nederland te vinden 

is. Een soort Funda voor studentenwoningen waarop alle binnenlandse en buitenlandse studenten die een 

kamer zoeken in Nederland terecht kunnen. In 2017 is hard gewerkt aan de ontwikkeling van dit nieuwe 

aanbodplatform. Veel tijd en aandacht gingen naar de bouw, het testen en het verzamelen en updaten van 

content. 

Op 1 januari 2018 ging ROOM.nl live. De samenwerking tussen DUWO en Studentenwoningweb (SWW) 

werd op die datum gestopt; de bestaande inschrijvingen bij SWW zijn eind 2017 kosteloos overgezet. Om 

ROOM.nl tot het gewenste succes te maken zoeken wij nadrukkelijk samenwerking met andere 

(categorale) studentenhuisvesters om hun aanbod op dit platform te tonen. Wellicht gaat dit in 2018 al 

gebeuren; gesprekken daarover zijn gaande. 

 

De zelfstandige studenteneenheden zijn in het verslagjaar nog aangeboden via SWW.  

De onzelfstandige eenheden werden via instemming verhuurd. Als de voordracht niet bijtijds werd gedaan, 

werd de onzelfstandige eenheid via SWW aangeboden.  

Inschrijven bij ROOM cq. 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 2017 

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.  

 

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

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

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

 

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

Haaglanden. 

 

4.2. Aantal woningzoekenden 

Het aantal ingeschreven studenten bij SWW was aan het eind van het verslagjaar bijna 176.000. Eind 

2016 waren dat er ruim 160.000, een netto stijging van een kleine 16.000 dus. Het aantal nieuwe 

inschrijvingen ligt boven de 21.000 (bijna 2.000 méér dan in 2016.  

Het aantal studenten dat in 2017 actief naar woonruimte zocht, was ruim 25.000. Dit is iets meer dan in 

2016 toen er ruim 23.000 actieve woningzoekenden waren.  

De gemiddelde wachttijd voor een zelfstandige woning was aan het eind van het verslagjaar in het hele 

werkgebied ruim 50 maanden. Voor een onzelfstandige woning moest een student bijna 17 maanden 

geduld oefenen. 

De meeste in 2017 verhuurde woningen (76%) hebben een huur onder de jongerengrens. Het aandeel 

woningen met een huur vanaf de jongerengrens is iets hoger dan dat van 2016 (20%). Het leverde geen 

problemen op om deze duurdere woningen te verhuren.  

Daarmee is de conclusie dat de woningmarkt voor studenten ook in 2017 gespannen was. Er waren veel 

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

marktonderzoeken zoals beschreven in hoofdstuk 2. 

 

4.3. Aantal verhuringen in 2017 

De mutatiegraad was in 2017 met 62,4% een stuk hoger dan die in 2016 (54%). In totaal werden 20.220 

nieuwe huurcontracten afgesloten (2016: 16.924). Die werden voor het grootste deel digitaal afgehandeld 

(88%).  

De mutatiegraad bij de reguliere eenheden was DUWO-breed 37%, iets lager dan het percentage in 2016. 

Bij Accommodate was de mutatiegraad in het verslagjaar 140% tegenover 102% in 2016.  
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4.4. Campuscontract 

Aan het eind van 2017 had bijna 97% van alle studenthuurders een campuscontract, geheel volgens het 

gestelde doel. Naast het omzetten van contracten bij mutatie, is in 2017 in Leiden een actie voor ‘dringend 

eigen gebruik’ uitgezet. Huurders met een ‘gewoon’ huurcontract die ooit als student zijn ingestroomd en 

(nog steeds) in een typisch studentencomplex wonen, zijn aangeschreven met het verzoek een 

campuscontract te accepteren of met een redelijke opzegtermijn de kamer te verlaten. Deze actie is eerst 

alleen voor onzelfstandige woningen ingezet en afgerond. Voor deze actie waren er 43 huurcontacten die 

aan de criteria voor ‘dringend eigen gebruik’ voldeden. 39 bewoners hebben hun contract opgezegd en 

vier bewoners hebben het campusbeding getekend. Eind oktober is een vergelijkbare actie voor zo’n 100 

contracten op zelfstandige woningen gestart. Inmiddels hebben 14 huurders al opgezegd. 

DUWO vraagt oudere huurders (vanaf 29 jaar) in Delft of ze nog studeren. Als ze dat niet aantonen, 

vragen we om ontbinding van het huurcontract. In de ‘29+ zaken’ in Delft is bij de comparitie tijdens ons 

hoger beroep met één huurder overeengekomen dat hij binnen 14 dagen de woning verlaat. In de overige 

vijf zaken staan comparities en behandeling door het Gerechtshof op de rol voor 2018. 

 
De controle van de campuscontracten van 2016 werd in 2017 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. We moesten in 2017 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 € 40.349, waarvan 80% aan huishoudens met een inkomen tot 

€ 36.165); 

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

worden toegewezen met een huur onder de aftoppingsgrens. 

 

Passende toewijzing volgens EU-norm in 2017* 

 In eigendom In beheer Totaal 

Absoluut % Absoluut % Absoluut % 

Passende toewijzing 916 92,3% 167 94,1% 1.083 92,6% 

Niet passende toewijzing 77 7,7% 10 5,9% 87 7,4% 

Niet vastgesteld inkomen - - - - - - 

Totaal 993 100,0% 177 100,0% 1.170 100,0% 

*  In deze tabel worden alleen verhuringen aan de doelgroepen niet-studenten en buitenlandse gasten getoond. 

 

DUWO voldoen 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.  

 

In regio Haaglanden zijn de normen die voortkomen uit de regionale afspraken bij de verhuur van 67 niet-

studentenwoningen ook gehaald:  

 minimaal 70% van de vrijgekomen zelfstandige huurwoningen behoort tot de categorie ‘betaalbaar’: in 

2017 is dat bij 79% van de verhuringen het geval; 

 minimaal 85% van de vrijgekomen zelfstandige woningen behoort tot de categorie ‘sociaal’: in 2017 is 

dat bij 100% van de verhuringen het geval. 
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Verhuringen conform de passendheidsnorm in 2017, in % 

 Amsterdam Delft Den Haag Leiden 
Midden-

Nederland  
DUWO 

Passende toewijzing 5,5% 8,8% 3,2% 1,2% 0,2% 5,4% 

Niet passende toewijzing 0,4% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 

Verhuring aan student 94,1% 90,3% 96,8% 98,8% 99,8% 94,2% 

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

 

Ook bij de verhuizingen binnen de passendheidsnorm voldoen we met 99,6% ruimschoots aan de norm. 

Alle verhuringen aan studenten voldoen per definitie aan de passendheidsnorm. 

 

4.6. Verhuur aan bijzondere doelgroepen en urgenten 

 

Verhuringen aan bijzondere doelgroepen per vestiging in 2017 

Vestiging  Bijzondere verhuringen Afspraak  2017 

Amsterdam VU-urgenten 30 per jaar 25 

ROC Amsterdam Airport  16 

Kamerhoppen Kences  5 

Statushouders 50 18 

Pilot Spirit 5 4 

Subtotaal  54 

Delft TU-urgenten 20 7 

Stumass 25 37 

Statushouders  50 13 

Subtotaal  57 

Den Haag Mondriaan ROC opvoedpoli 20 8 

Stichting Mooi Maximaal 6 woningen  7 

Foyer 78 54 

Anton Constandse 37 0 

House of Music 43 20 

Topsporthuis 21 3 

Statushouders 25 9 

Subtotaal  101 

Leiden Statushouders gemeente Leiden 5% taakstelling = 10  9 

Statushouders gemeente Oegstgeest 5% taakstelling = 1 0 

Urgentie 20 28 

Cardea 10 4 

Binnenvest (Wonen en Zorg) 10 0 

Stumass 20 6 

Iva Wonen (Wonen en zorg) 12 5 

Subtotaal  52 

Midden-

Nederland 

Statushouders 15 4 

Subtotaal   4 

Totaal   268 

 

De voorgaande tabel laat zien dat we in 2017 in totaal 268 woningen verhuurden aan bijzondere 

doelgroepen. Het gaat om 3% van de reguliere verhuringen. Deze verhuringen (buiten de gewone 

verdeelsystemen om) zijn veelal gebaseerd op afspraken met gemeenten, onderwijsinstellingen en 

maatschappelijke organisaties. 

 

Sinds eind 2015 zijn met gemeenten ruimere afspraken over vergunninghouders gemaakt, wat ertoe  

leidde dat het aantal geplaatste vergunninghouders in 2016 naar in totaal 117 steeg. In de meeste 

gemeentes verliep het inregelen van het hele proces om – met name studerende - kandidaten (bij ons) 

voor te dragen in eerste instantie moeizaam. Inmiddels zijn hierover met veel gemeenten werkafspraken 

gemaakt, maar blijft het aantal voorgedragen studerende statushouders ver achter bij de taakstellingen. In 

totaal zijn er 53 statushouders aan een woning van DUWO geholpen, waarvan 13 in de voorraad niet-

studentenwoningen in Delft. Samen met Rochdale huisvest DUWO 125 niet-studerende statushouders op 

de locatie NDSM-werf. Dit aantal wordt voorlopig niet verder uitgebreid. 



 

14 
 

 

In Den Haag is de samenwerking met het Jeugd Interventie Team (JIT) voor de Foyer dit jaar uitgebreid 

tot 78 woningen. Stumass, de organisatie voor begeleiding van studenten met een stoornis in het 

autismespectrum, heeft in Delft bij de oplevering van de nieuwbouw Stieltjesweg 14 extra eenheden 

gekregen, waarbij zij 12 studenten huisvest en de overige twee eenheden gebruikt als groepsruimte. Met 

de gemeente Amsterdam zijn we een pilot begonnen in samenwerking met Spirit, een organisatie die 

jongeren met een rugzakje begeleidt naar zelfstandig wonen. Ook hier geldt dat het gaat om jongeren met 

een studie-intentie, die worden gehuisvest met een campuscontract. In het voorjaar van 2018 zal deze 

pilot geëvalueerd worden. 

 

Op het gebied van wonen en zorg stelde DUWO in 2017 in totaal 42 woningen beschikbaar. De 

huisvestingsovereenkomsten worden doorgaans geregeld via driepartij-overeenkomsten die van uit de 

zorgpartij ontstaan. Hierbij worden vaak aanvullende afspraken gemaakt voor de begeleiding van de 

bewoners. Het kan bijvoorbeeld gaan om woonbegeleiding, maar ook om ondersteuning bij studie. Zo zijn 

in Leiden garantiecontracten afgesloten met de zorgpartijen. Deze derden sluiten zelf contracten af met de 

doelgroep. 

 

4.7. Verhuur van Accommodate-eenheden 

 We verhuurden eind 2017 in totaal 7.719 eenheden aan buitenlandse studenten via contracten met 

onderwijsinstellingen. Het aantal steeg licht met 2,3% ten opzichte van 2016 (7.543).  

In 2017 is de pilot met reguliere verhuur aan internationale bachelors in Amsterdam uitgebreid naar de 

vestiging Delft. In Delft zijn 50 woningen buiten de vaste contracten verhuurd aan buitenlandse studenten 

van de onderwijsinstellingen. Uit een enquête onder nieuwe huurders bleek dat deze vorm van (alleen) 

gestoffeerde verhuur zeer positief werd ontvangen. In de pilot in Amsterdam ging het in 2017 om 160 

woningen, waaronder voor het eerst ook onzelfstandige woningen. Hiervoor zijn huurders van groepen op 

Uilenstede aangeschreven met het verzoek om ook internationale studenten op afstand mee te laten doen 

aan instemmingen. Uiteindelijk hebben acht groepen advertenties voor deze doelgroep opgesteld. De 

huurders en aspirant-huurders zijn enthousiast over de opzet van de pilot. 

 

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 

Woonlastenbeleid 

DUWO zet zich met een gericht woonlastenbeleid sterk in voor betaalbare woonruimte voor de doelgroep 

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

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

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

Het doel is om 85% van de woningvoorraad onder deze kwaliteitskortingsgrens te houden. In 2017 lag dat 

percentage op 83% voor de studentenwoningen (regulier en Accommodate).  

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

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

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

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

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

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

bestaan al in Leiden en Delft. 

 

Actualiseren van het huurprijsbeleid 

In 2017 is gewerkt aan de actualisatie van het huurprijsbeleid van DUWO zodat dat meer gestuurd wordt 

door marktfactoren en minder door randvoorwaarden (regelgeving). Het doel is om een model voor de 

berekening van de markthuur voor zowel zelfstandige als onzelfstandige eenheden vast te stellen.  

Hiermee kan een vestiging complexgewijs de markthuur berekenen, op te nemen in het 

assetmanagement. De hoofdlijnen van het huurbeleid zijn intern vastgesteld en de berekening van de 

markthuur in complexen met onzelfstandige woningen is voorbereid. De uitwerking per vestiging zal begin 

2018 worden besproken. De planning is doorgeschoven, mede omdat de Rijksoverheid vooralsnog geen 
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drastische aanpassingen van het beleid voor de huurtoeslag voor onze doelgroep op het programma heeft 

staan. 

Huurverhoging 

Per 1 juli werden de huren verhoogd. Onze huurders kregen de aanzegging daarvoor tijdig (voor 1 mei) 

binnen. We kozen (opnieuw) voor een inflatievolgende huurverhoging en pasten nergens een extra 

inkomensafhankelijke huurverhoging toe. De gemiddelde gerealiseerde huurverhoging is 0,32%. Het gros 

van de huurders kreeg een huurverhoging die gelijk is aan de inflatie van 2016 (0,3%), 2,1% ontving geen 

of een lagere huurverhoging en 0,8% meer dan 0,3%. Dit laatste betrof met name beheerwoningen in 

Leiden waar contractueel andere afspraken gelden over de huurverhoging. De gemiddelde huurverhoging 

in 2017 was 0,32%. 

De huursom van de zelfstandige woningen kon tussen 1 januari en 31 december 2017 stijgen met 

maximaal 1,3%. De ontwikkeling van de huursomstijging in de loop van het jaar gaf geen aanleiding te 

verwachten dat bijstelling van de harmonisatie nodig was. 

 

Accommodate  

Bij de meeste Accommodate-huurcontracten is een tussentijdse huurverhoging uitgesloten. Dat betekent  

dat de jaarlijkse huurverhoging daar wordt gerealiseerd bij de huuraanvang van de volgende huurder. Het 

meest betrouwbare beeld van de huurontwikkeling is daarom af te lezen uit de ontwikkeling van de vhe-

huur in het jaar, inclusief harmonisatie. De gemiddelde huurverhoging (inclusief harmonistatie) voor 

Accommodate-eenheden in 2017 was 0,76%.  

 

Servicekosten 

Met het aanzeggen van de huurverhoging zijn ook de nieuwe bedragen voor de servicekosten aan de 

huurders doorgegeven. Deze gelden dus per 1 juli. In bijna alle vestigingen zijn de servicekosten van 2016 

vóór 1 juli afgerekend; alleen in Leiden en Den Haag zijn de servicekosten bij een aantal complexen in het 

najaar afgerekend. 

 

In Delft liepen een paar discussies die zich met name toespitsten op de teruggave van de door DUWO 

teruggekregen energiebelasting over de jaren 2015 en eerder. Eind 2017 is hierover een DUWO-breed 

besluit genomen, namelijk dat DUWO in 2018 zoveel mogelijk huurders en oud-huurders gaat proberen te 

traceren om dit geld terug te geven. 

 

In de werkgroep Servicekosten wordt voor alle componenten onderzocht in hoeverre het bestaande beleid 

adequaat is en correct en uniform wordt uitgevoerd. Dit heeft bij bepaalde componenten geleid tot 

vaststelling van de berekeningsmethode (bijv. voor de huismeesterkosten) en herziening van tarieven 

(bijv. glas- en inboedelverzekering). 

Een evaluatie van de opbrengsten en kosten van het serviceabonnement met de huurderorganisaties 

heeft ertoe geleid dat geen aanpassing van het tarief wordt doorgevoerd, maar dat begin 2018 

gezamenlijk wordt gekeken naar het huurdersonderhoud dat deel moet uitmaken van het 

serviceabonnement. 

De weigering van de Amsterdamse huurdersorganisatie Duwoners om in te stemmen met het beleid voor  

de servicekostencomponent huismeester is door de rechter onredelijk geacht en dus kan DUWO het  

uitvoeren. Uit de uitspraak is wel de conclusie te halen dat DUWO het instemrecht van een 

huurdersorganisatie niet zo maar terzijde mag schuiven. Duwoners heeft overigens hoger beroep 

aangetekend tegen de uitspraak van de kantonrechter, wat begin 2018 zal dienen bij het gerechtshof.  

 

4.9. Bezwaarschriften 

 

Bezwaarschriften Huurcommissie stand eind 2017 

Huurcommissiezaken op het terrein van Aantal  

Huurprijzen   

Lopend 0 

Afgerond  18 

Servicekosten   

Lopend  4 

Afgerond  5 

Totaal 27 
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Er kwamen 18 bezwaren binnen van huurders van het Anatomiegebouw in Leiden. Dit complex kreeg een 

hogere verhoging dan 0,3%, omdat hier contractueel afwijkende afspraken zijn met de eigenaar. De 

huurders waren het hier niet mee eens. Deze zaken zijn allemaal afgewezen en de huurverhoging is 

redelijk bevonden. 

 

Daarnaast waren er in Leiden vijf zaken over servicekosten. Eén zaak betrof nog de afrekening van 2015 

en is naar de kantonrechter gegaan. De huurder was het oneens met de kosten voor de tuin, schilderwerk, 

glasverzekering en de huismeester. De rechter heeft DUWO in het gelijk gesteld. Daarnaast zijn er vier  

zaken vanuit één complex ingediend over de afrekening van 2016, waarvan er één is afgewezen omdat de 

huurder de leges niet heeft betaald. De overige drie lopen nog en hebben betrekking op het niet op tijd 

ontvangen van de afrekening. 

 

In Delft loopt één Huurcommissiezaak betreffende schimmeloverlast. Bij twee zaken in Den Haag over de 

afrekening van servicekosten is DUWO in het gelijk gesteld, inclusief de afrekening van de posten 

tuinonderhoud en huismeesterkosten. Een huurder in Amsterdam heeft deels gelijk gekregen in een 

Huurcommissiezaak over onderhoudsgebreken. Voor het deel dat werd toegekend, was een huurverlaging 

tot 60% van de huurprijs van toepassing. Het gebrek is inmiddels verholpen. 

 

4.10. Leegstand 

 

Voor bijna alle leegstandsnormen geldt dat ze gehaald zijn. De gemiddelde leegstand in 2017 was 1,1%. 
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5. Onderhoud en beheer van woningen 

 
5.1. Onderhoud in 2017 

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

onderhoudswerkzaamheden.  

De werkelijke begroting planmatig onderhoud in Amsterdam was in 2017 al meer dan het oorspronkelijk 

beschikbare budget. De vestiging heeft hiervoor een prioritering aangebracht in de uit te voeren 

werkzaamheden waardoor de onderhoudsactiviteiten die niet meer in het budget pasten op een 

reservelijst zijn gezet. Door een overschot in een andere vestiging kwam echter in de tweede helft van 

2017 € 500.000 extra budget beschikbaar, waarmee werkzaamheden toch konden worden uitgevoerd. 

 

In 2017 speelde in Amsterdam een bijzonder project waarbij planmatig onderhoud is gecombineerd met 

het vervangen van Accommodate-inrichting. Uilenstede 36 t/m 50 (hoogbouw 2) werd voorzien van een 

nieuwe vloerafwerking en meubels in de kamers; tegelijkertijd werd planmatig onderhoud uitgevoerd in de 

gangen. Bovendien is het pand voorzien van een nieuwe afgesloten voordeur/pui, die vanaf iedere 

verdieping met een intercom te bedienen is. Hierdoor is het pand voor passanten niet meer toegankelijk, 

een verbetering die is uitgevoerd in samenwerking met huurdersorganisatie VBU en de Vrije Universiteit. 

Het dient als pilot en voorbeeldproject voor de afsluiting van alle entrees op Uilenstede in 2018. 

 

In Den Haag heeft het HTO-gebouw in 2017 veel onvoorziene kosten veroorzaakt. Bij 

onderhoudswerkzaamheden werd in de kruipruimte en op de zolders van het gebouw een grote 

hoeveelheid asbest aangetroffen. Het betrof asbest dat in een eerder stadium gesaneerd zou zijn in 

opdracht van Vestia. Bij nadere inspectie bleek het grootste deel echter niet goed of maar gedeeltelijk 

gesaneerd te zijn. De saneerder die in opdracht van Vestia het werk (niet) heeft uitgevoerd is aansprakelijk 

gesteld; de afwikkeling wordt na het voltooien van de werkzaamheden opgepakt. Het HTO-gebouw heeft 

afgelopen jaar ook problemen gegeven op het gebied van de verwarmingsinstallaties. 

 

Na een wat stroeve start begin 2017 zijn in Delft uiteindelijk alle uit te voeren planmatig onderhoudswerken 

aanbesteed. Het gros van de werken is uitgevoerd en gereed gekomen vóór het einde van het jaar. Bij een 

aantal werken is dat echter niet gelukt, door onder andere een schaarse verkrijgbaarheid van 

isolatiemateriaal, slechte weersomstandigheden en lange levertijden, waardoor de uitvoering doorloopt 

naar begin 2018. 

 

De werkzaamheden die door de vestiging Midden-Nederland voor Deventer waren gepland, zijn allemaal 

gerealiseerd. Deze realisatie was mogelijk doordat het project ‘effe bakkie doen’ tegelijk werd uitgevoerd. 

Zo konden twee planmatig onderhoudsprojecten op het budget van deze beheeractie worden  geboekt. 

Sommige woningen in Deventer hebben nog gevelkachels, geisers en moederhaarden. De focus van het 

planmatig onderhoud in 2017 lag vooral op het vervangen van deze ‘open toestellen’ door veilige 

installaties. 

 

Alle vestigingen hebben gewerkt aan een harmonisatie van de meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB). 

Deze harmonisatie vond plaats nadat DUWO begin 2017 het nieuwe onderhoudsbeleid vaststelde. Nu is 

de begroting qua kwaliteitsbenadering en onderhoudscyclus gelijk en zal de komende jaren continu een 

verbeterslag worden doorgevoerd in het primaire systeem Xpand om zo ook deze uniformiteit visueel 

zichtbaar te maken. 

 

In 2017 is hard gewerkt om de eerste overkoepelende onderhoudscontracten voor de vestigingen af te 

sluiten. Het contract met het brandpreventiebedrijf Firecontrol is het eerste resultaat van deze inzet. Het  

doel is om het komende jaar meer gezamenlijke contacten af te sluiten. Onder meer het onderhoud aan de 

installaties leent zich goed om centraal op contractbasis te laten uitvoeren. 

 

Er is sprake van een overschrijding van het budget voor niet-planmatig onderhoud met een 15%.  
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In Delft zijn er forse stijgingen bij zowel klachtenonderhoud, mutatieonderhoud als de kosten op het 

serviceabonnement. Bij het mutatieonderhoud is sprake van een hoger aantal meldingen en meer 

mutaties met steeds groter wordende mutatiekosten, voornamelijk in het niet-studentenbezit. Daarnaast is 

een kleine ton uitgegeven aan aanpassingen van bellentableaus en brievenbussen als gevolg van de 

wijzigingen in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). 

Het niet-planmatig onderhoud in Den Haag kende in 2017 voor het derde jaar op rij een forse 

overschrijding. In het niet-planmatig onderhoud zijn ook de kosten opgenomen die verband houden met de 

wijzigingen in de BAG en de omzetting van Lijbrandt naar Ziggo. 

In Midden-Nederland is slechts 75% van het beschikbare budget voor niet-planmatig onderhoud besteed, 

ondanks de matige staat van onderhoud van het bezit in Deventer. Toezicht op de uitgaven van het 

onderhoudsbedrijf en een relatief groot nieuwbouwproject in Wageningen zijn de sleutels tot dit succes. 

Ook het niet-planmatig onderhoud in Leiden is ruim binnen het budget gebleven. Daar zijn in 2017 5.600 

geregistreerde reparatieverzoeken behandeld. Hiervan is 50% door de eigen dienst opgelost en 50% 

uitgezet bij externen. Veranderingen in de uitvoering van de wachtdienst (van zelf uitvoeren naar 

uitbesteding) heeft niet geleid tot een toename van de uitgaven. 

 

Rochdale wil haar onderhoud graag weer volledig binnen de eigen omgeving uitvoeren en heeft DUWO 

gevraagd om haar werkzaamheden in Amsterdam elders onder te brengen. We hebben daar met reden 

positief op gereageerd en Vastgoed Service uit Delft gevraagd het werk over te nemen. De overstap is 

inmiddels begonnen en moet 1 mei 2018 zijn voltooid. Gelijktijdig zijn we in staat verder te moderniseren, 

met name op de onderdelen toezicht en facturatie. Beheerders hebben in de toekomst de beschikking 

over een tool om de werkzaamheden - gepland en in uitvoering - te volgen en het toezicht adequaat uit te 

voeren. 

 

5.2. Sociaal beheer 

De schoonmaak van Accommodate-woningen tijdens de zomerinstroom is een jaarlijkse piek voor het 

beheer. In Amsterdam verliep de schoonmaak in het verslagjaar niet geheel naar tevredenheid, wat veel 

klachten opleverde. Naar aanleiding van een evaluatie is ervoor gekozen het contact met het 

schoonmaakbedrijf te beëindigen.  

 

De nieuwe werkwijze in Delft, waarbij inkoop, administratie, planning en 100% kwaliteitscontrole worden 

uitbesteed aan het externe bureau Facility Portal (FPS), wordt als positief ervaren.  

Na enkele moeizame jaren verliep de inhuizing van Accommodate-studenten aan het Anna van 

Buerenplein in Den Haag het afgelopen jaar gesmeerd. De sleutel tot succes was daar onder meer 100% 

controle vóór bewoning en aanwezigheid tijdens de inhuizing. Over de volle breedte is dat met het grote 

percentage Accommodate-woningen niet haalbaar. Ook in Den Haag wordt daarom overwogen met FPS 

te gaan samenwerken. 

 

Leiden is zich in 2017 meer gaan focussen op de controle op schoon, heel en veilig. Gevolg van deze 

inspanningen was dat de tijd waarin DUWO-medewerkers zelf reparaties kunnen uitvoeren, is 

teruggelopen. De verwachting is dat deze trend zich zal voortzetten. Samen met de brandweer is de 

vestiging Leiden er voorts mee begonnen elk pand één keer per jaar te controleren en - daar waar 

wenselijk - in de avond langs te gaan om extra informatie te verstrekken. 

 

In 2017 bleek dat het nieuwe betaalsysteem voor de wasserettes niet voldoende was beveiligd. Op 

verzoek van DUWO werd de website van de leverancier uit de lucht gehaald en is een 

beveiligingsonderzoek ingesteld. De wasmachines en drogers werden op vrij gezet, zodat huurders toch in 

staat waren te wassen en te drogen. Tijdens het onderzoek ontstond echter een datalek. Hackers zetten 

een deel van de persoonlijke gegevens van de huurders online. Het misbruik is nog dezelfde dag gemeld, 

waarna de gegevens werden verwijderd. Tevens werd een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens 

gedaan en zijn de betrokken huurders op de hoogte gesteld. Het beveiligingsonderzoek leidde tot 

aanpassingen van de website. Nadat deze waren uitgevoerd, ging de website per gebouw weer online. 

Daarna is de verdere uitrol van de omzetting naar het nieuwe betaalsysteem weer in gang gezet; die zal 

naar verwachting in april 2018 gereed zijn. 
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Een rechtszaak tegen vier huurders aan de Oudraadtweg in Delft wegens gevaarzetting door 

brandstichting werd door DUWO gewonnen. Ontruiming hoefde niet plaats te vinden omdat één huurder 

inmiddels uit zichzelf was vertrokken en met de overige drie huurders werd afgesproken dat zij de kamers 

vrijwillig zouden verlaten. 

 

In Deventer werd het project ‘effe bakkie doen’ afgerond. Het doel van dit project was om eind 2017 in alle 

complexen in Deventer een nulmeting voor het beheer te hebben. 

 

Het gebouw Little Manhattan aan de Cornelis Lelylaan in Amsterdam werd in de zomer opgeleverd en al 

snel daarna veelvuldig bezocht door ongenode bezoekers. Er is nadrukkelijk bij de eigenaar gewezen op 

het belang van goed werkende deuren en sloten. In het najaar is besloten tot plaatsing van camera’s in de 

fietsenstalling en centrale hal. 

 

Problemen met loszittende rioolleidingen en lekkende vlotters van de toiletreservoirs in de woonblokken 

van Dennenrodepad (Spinozacampus) werden in het najaar verholpen. Met de eigenaar en de 

energieleverancier van hetzelfde complex is gesproken over de levering van warmte. De levering is niet 

voldoende stabiel, met veel onnodig werk aan de installaties, veel problemen met warm tapwaterkranen 

en onvoldoende beheersing van de temperatuur en het binnenklimaat als gevolg. Dit dossier is nog niet 

afgerond. Tenslotte blijft op de hele Spinozacampus de vervuiling van de buitenruimte een aandachtspunt. 

 

Op de campus Uilenstede in Amstelveen is een levendige discussie over de veiligheid gaande. Het gaat 

hier met name om de sociale veiligheid. Een steekincident in een lift leidde ertoe dat met de 

bewonersorganisatie VBU, de Vrije Universiteit, de gemeente Amstelveen, brandweer en politie een 

tweemaandelijks veiligheidsoverleg is opgezet. 

In juni 2018 zal de oostvleugel van toren B op Uilenstede worden verbouwd. Naast vooral internationale 

studenten zijn in die vleugel nog negen reguliere bewoners woonachtig. Deze zijn aangeschreven en 

hebben andere woonruimte geaccepteerd of de huurovereenkomst opgezegd. 

 

In de aanloop naar een renovatie en ombouw naar zelfstandige woningen kwam afgelopen jaar aan de 

Opaallaan in Hoofddorp één woongebouw leeg. Na de renovatie zullen ongeveer 25 bewoners weer 

terugkeren naar hun oude woning. Door een vertraging in het proces zullen bewoners overigens een 

halfjaar later terugverhuizen. 

 

Voor de uitvoering van de welkomstgesprekken werden in het verslagjaar nieuwe lijsten gebruikt, die 

automatisch door het systeem worden gegenereerd en gemaild. Daar zijn de adressen uit gefilterd 

waarmee geen contact hoeft te worden opgenomen (zoals doorverhuizers). Dankzij deze lijsten is er meer 

inzicht en regelmaat voor het plannen van de gesprekken. In 2017 was het totaal aantal te voeren 

gesprekken 6.250. Er waren 1.250 huurders onbereikbaar voor het maken van een afspraak en met 900 

huurders is geen poging tot een gesprek geweest.  

Voor 2018 is automatisering gepland, waarmee nieuwe huurders zelf hun welkomstgesprek kunnen 

inplannen. 

 

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 budget is in 2017 voor 91% gebruikt, aanmerkelijk beter dan in 2016 (70%).  

In Amsterdam werd het budget ingezet op de complexen Jacques Veltmanstraat (barbecue, picknicktafels, 

zwerfkeien en publicatieborden), Uilenstede (barbecues, scooterplekken, kerstactiviteiten), Science Park 

(welkomstcadeau voor nieuwe AUC-studenten) en Cornelis Lelylaan (camera’s, papierbak, tafel in 

gemeenschappelijke ruimte). 

 

In Delft is het budget ingezet voor tal van activiteiten, werkzaamheden en voorzieningen, variërend van 

een oliebollenfeest op de C.Franckstraat/Lisztstraat, picknicktafels voor de Koornmarkt en de Bagijnhof tot 

fietsvoorzieningen op de E. du Perronlaan, de Balthasar van der Polweg, de Louis Couperuslaan en de 

Korvezeestraat. 
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Door een uitbreiding van het betaald parkeren in Leiden werden onze eigen parkeerplaatsen op diverse 

locaties gebruikt door niet-huurders. Op verzoek van huurders hebben we het initiatief genomen om 

slagbomen te plaatsen. Een deel van deze investering is bekostigd vanuit het sociaal-beheer budget. 

Regelmatig komen er in Leiden verzoeken van huurders om extra verlichting of anti-inbraakbeslag aan te 

brengen. Voor zover deze aanpassingen de veiligheid verhogen, worden deze verzoeken gehonoreerd. 

 

Tenslotte is het sociaal-beheer budget in Den Haag besteed aan onder meer picknicktafels, de zomer-

BBQ en inrichting en aankleding van common rooms en gemeenschappelijke ruimtes (met spullen van de 

Kringloopwinkel). 

 

5.3. Huurachterstand 

Het aantal huurders met betalingsproblemen is gestabiliseerd. Eind 2017 waren in de vestigingen 997 

dossiers bij de deurwaarders in behandeling, tegen 984 eind 2016. Het aantal nieuwe dossiers dat in 2017 

in behandeling werd genomen, bedroeg 913. 

Bij 210 huurders deed de rechtbank uitspraak, wat uiteindelijk voor 52 huurders tot een huisuitzetting 

leidde. Het aantal ontruimingen vanwege huurachterstand is daarmee vier hoger dan in 2016. 

Daaruit blijkt dat sommige huurders moeite hebben om hun huur te betalen. DUWO neem daarom actieve 

maatregelen om problemen bij huurachterstand te voorkomen. In de meeste vestigingen bellen 

medewerkers huurders (met name nieuwe) met een beginnende huurachterstand actief op of ze leggen 

bezoeken af. In Amsterdam loopt een pilot om die doelgroep uit te nodigen om (verplicht) op kantoor op 

gesprek te komen, waarin de huurder wordt verzocht de huurachterstand direct te betalen of de huur op te 

zeggen. 90 tot 95% van de huurders verschijnt daadwerkelijk op deze afspraak. Zij ervaren de werkwijze 

als positief en krijgen daarmee vaak net het zetje om de huur gewoon te betalen. 

 

Met de deurwaarders is afgesproken dat er intensiever contact is. De huurincasso in Den Haag en Delft is 

duidelijk in rustiger vaarwater gekomen, met een stabiele (nieuwe) partner als deurwaarder en oplossing 

van veel oude problematiek.  

 

DUWO-breed en in alle vestigingen lag de huurachterstand eind 2017 onder de norm: 0,6% versus 0,8%. 

In 2016 was de achterstand 0,7%.  

 

5.4. Klachten en geschillencommissie 

In totaal kwamen in het verslagjaar 46 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 2017 werden twee klachten ingediend bij de Geschillencommissie (in 2016 één klacht).  

 

Eén klacht betrof de voorgestelde compensatie voor een bewoner van de Thorbeckehof in Leiden voor  

problemen met de levering van warmte/warm water. De huurder was van mening dat de voorgestelde 

compensatie geen recht deed aan de door haar ondervonden derving van het woongenot. De 

Geschillencommissie verzocht beide partijen nogmaals met elkaar aan tafel te gaan, waarbij de huurder 

akkoord ging met het voorstel van DUWO. 

 

De tweede klacht kwam uit Delft en ging over de slechte afsluitingen van een centrale toegangsdeur, de 

bergingsdeur en het kozijn van de huurder zelf. De huurder had DUWO eerder aansprakelijk gesteld voor 

zijn inbraakschade omdat de eigen verzekering niet uitkeerde. De Geschillencommissie was van mening 

dat de centrale toegangsdeur inmiddels naar behoren gerepareerd was. DUWO kreeg wel het advies het 

kozijn en de bergingsdeur afdoende te herstellen, maar de gevorderde schadevergoeding was 

onvoldoende onderbouwd. 
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5.5. Bewonersparticipatie 

DUWO had begin 2017 vijf huurdersorganisaties: BRES (Leiden), VBU (Uilenstede), Wijwonen (Delft, 

Duwoners (Amsterdam) en Vulcanus (Delft). In het verslagjaar werden twee belangrijke doelen 

gerealiseerd. Zo kwam er een samenwerkingsovereenkomst met de organisaties BRES, VBU en 

Wijwonen en kreeg Den Haag een eigen lokale huurdersorganisatie, De Eerste Kamer.  

Begin 2017 begon een (nieuw) traject voor de totstandkoming van een samenwerkingsovereenkomst met 

de huurdersorganisaties, waarin ook het zogenoemde co-producentschap en themabijeenkomsten zijn 

opgenomen (waarvan de laatste overigens niet door de Woning- of Overlegwet verplicht zijn gesteld). 

Zowel op corporatie- als op vestigingsniveau zijn afspraken gemaakt over de manier waarop we de 

huurdersorganisaties betrekken bij het opstellen van beleid, over hun rechten en plichten, over de 

financiële ondersteuning e.d.  

De Amsterdamse huurdersorganisatie Duwoners liet helaas weten niet mee te willen werken aan de 

totstandkoming van de samenwerkingsovereenkomst en genoegen te nemen met de rechten en plichten 

die door de Woning- en Overlegwet aan een huurdersorganisatie worden gegeven. Voor ons betekent het 

dat er in adviestrajecten altijd meerdere, en mogelijk ook verschillende adviezen, zullen worden 

uitgebracht. De wens is nog altijd om Duwoners bij de samenwerkingsovereenkomst te laten aansluiten. 

Voor het Delftse Vulcanus is dit onmogelijk aangezien ze een geheel andere doelgroep huurders  

vertegenwoordigt. 

 

De vestiging Den Haag zat al jaren zonder huurdersorganisatie, omdat daar weinig animo voor een 

dergelijke vertegenwoordiging bij DUWO bestond. Dankzij hulp van de Leidse huurdersorganisatie BRES 

is het in het verslagjaar toch gelukt om een lokale organisatie op te richten. Tot op heden draait de nieuwe 

huurdersorganisatie nog (zonder officiële status) onder de vleugels van de Leidse collega. Deze HO Den 

Haag voert overleg met de vestiging Den Haag en is betrokken bij overleg op DUWO-niveau.  

 

In 2017 zijn in themabijeenkomsten met VBU, BRES en WijWonen de volgende onderwerpen besproken: 

internationalisatie onderwijs, platform woonruimteverdeling, klanttevredenheid & mutatieprocedure en 

input voor het werkplan 2018. 

 

In onderstaande tabel staan de onderwerpen waarover we de huurdersorganisaties in het verslagjaar om 

advies hebben gevraagd. Ook is vermeld welke reactie de huurdersorganisaties hebben gegeven. Verder 

zijn de ongevraagde adviezen aan DUWO vermeld.  

 

 VBU WijWonen BRES Duwoners Vulcanus 

Werkplan/begroting 2017 Positief  

 

Positief  Positief  Geen advies  Negatief 

Huurverhoging 2017 

 

Positief  Positief  Positief  Positief  Positief  

Ondernemingsplan D4U 

 

Positief  Positief Positief Positief, met 

aandachtspunten 

Positief 

Biedingen aan gemeenten 

 

Geen advies Betrokken bij 

opstellen en 

positief 

advies 

Geen 

advies 

Positief met 

opmerkingen over 

sociaal 

beheerbudget 

Negatief  

Accommodate contract Negatief Negatief Negatief Negatief Geen advies 

gevraagd*  

Reglement huurders 

DUWO bij sloop&renovatie 

Positief Positief Positief Negatief Negatief 

Advies doorstroomactie 

Leiden 

- - Positief - - 

Ongevraagd advies 

verkoopbeleid niet-

studenten bezit Delft 

- - - - X  

Ongevraagd advies 

planmatig onderhoud niet-

studenten bezit Delft 

- - - - X  

Ongevraagd advies 

gangcontroles Uilenstede 

X  - - - - 
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Ongevraagd advies 

teruggave energiebelasting 

X X X X X 

Ongevraagd advies 

aftreden voorzitter RvB  

- - - - X 

Werkplan/begroting 2018 Niet 

ontvangen in 

2017 

Niet 

ontvangen in 

2017 

Niet 

ontvangen 

in 2017 

Niet ontvangen in 

2017 

Negatief 

 

*: Vulcanus is als niet-studenten organisatie niet om advies gevraagd over de Accommodate contracten 

 

Bij drie onderwerpen is een nadere toelichting op z’n plaats. 

Met de komst van de Wet doorstroming huurmarkt zijn de huurovereenkomsten voor Accommodate- 

studenten aangepast. Het contract is ter advisering voorgelegd.  

 VBU, BRES en WijWonen brachten gezamenlijk een negatief advies uit, omdat het door DUWO 

ontwikkelde contract in strijd is met dwingend huurrecht. 

 Duwoners bracht ook een negatief advies uit wegens strijd met dwingend huurrecht. 

De negatieve adviezen gaven aanleiding om het contract nader te bekijken en de onderwijsinstellingen 

aan te sporen tot actie naar het ministerie. Op grond van deze uitgangspunten is er overleg gaande tussen 

de  huurdersorganisaties en de Landelijke Studentenvakbond (LSVB), onderwijsinstellingen en DUWO in 

samenwerking met Kences. Het overleg wordt gevoerd om te bewerkstelligen dat tijdelijke contracten 

zonder recht van opzegging mogelijk zijn en worden geborgd in wet- en regelgeving. In 2018 gaat een 

gezamenlijke werkgroep (huurders, onderwijsinstellingen, studentenhuisvesters) aan de slag om deze 

visie uit te werken in een door alle partijen gedeeld juridisch instrumentarium. Daarnaast wordt verder 

gewerkt aan een gemeenschappelijk gedragen visie over hoe de opvang van internationale studenten, die 

langer (dan één jaar) in Nederland zullen studeren, zo efficiënt en effectief mogelijk geregeld kan worden. 

Het overleg tussen de partijen wordt in het eerste half jaar van 2018 voortgezet. 

 

DUWO was aan het begin van 2017 nog niet in het bezit van een algemeen geldend reglement bij sloop-  

en renovatiewerkzaamheden. De eerste versie van het reglement is aan de huurdersorganisaties 

voorgelegd. Daarover is advies uitgebracht dat aanleiding gaf tot een nader overleg met alle 

huurdersorganisaties. VBU, WijWonen en BRES deden bovendien voorstellen voor de berekening van de 

vergoeding. Dit is opgenomen in een tweede versie die ook ter advisering is voorgelegd. De resultaten 

waren: 

 VBU, BRES en WijWonen: positief advies. 

 Duwoners heeft laten weten nog niet in staat te zijn advies uit te brengen, omdat de Amsterdamse 

kaderafspraken geen bepalingen bevatten over campuscontracten in onzelfstandige woningen. 

 Vulcanus adviseerde in eerste instantie positief. De wijzigingen in de tweede versie gaven echter 

aanleiding om een negatief advies uit te brengen.  

 

Het ongevraagde advies over de teruggave van te veel betaalde energiebelasting is overgenomen. Het 

gaat om energiebelasting over een lange afgelopen periode (2010-2016) die pas recent is terug 

ontvangen. Samen met de huurdersorganisaties gaat DUWO huurders en ex-huurders traceren en terug 

betalen als er nog een bedrag open staat. De energiebelasting die vanaf 2016 in rekening is gebracht, is 

reeds opgenomen in de laatste afrekening van de servicekosten.  

 

In 2017 was er op lokaal niveau ook intensief overleg met de lokale huurderorganisaties.  

DUWO-Amsterdam heeft vier maal met Duwoners gesproken. Hoofdonderwerpen van gesprek waren de 

renovatie van toren 7, de barbecues in Zuidoost, de oplevering van Little Manhattan en het data-lek bij de 

QR-code van de wasmachines. Over en weer zijn werkplannen, begroting en de jaarverslagen 

uitgewisseld. Het bestuur van Duwoners heeft vier bewoners van de woningen in de eerste fase van de  

Kolenkitbuurt begeleid bij een conflict inzake ‘dringend eigen gebruik’. Na tussenkomst van de rechter zijn 

de bewoners herplaatst in fase 2 van de Kolenkit en zijn afspraken gemaakt. De rechter heeft verzocht om 

bemiddeling; er is geen uitspraak gedaan. Er zijn twee nieuwe BC’s opgericht. 

Maandelijks was er overleg met de VBU in de rol van bewonerscommissie (in plaats van 

huurdersorganisatie). Met de VBU als huurdersorganisatie is vier keer overleg gevoerd. Jaarverslagen, 

werkplannen en begrotingen zijn over en weer uitgewisseld. Resultaat van het bewonersoverleg op 

Uilenstede is de aanleg van scooter- parkeerplaatsen bij enkele torens om te voorkomen dat scooters voor 

de ingang worden geplaatst en zo de vluchtroute belemmeren. In oktober wonnen we, op initiatief van de 
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VBU, de hoofdprijs van de prijsvraag ‘Mensen maken Amstelveen’. Ingezonden bewonersinitiatieven om 

een straat of wijk te verbeteren zijn door een vakkundige jury beoordeeld. Het plan om het centrale plein 

op de campus meer aan te kleden won de hoofdprijs van € 10.000,-. In het voorjaar van 2018 zullen 

tafeltennistafels, picknickbanken en bakken met groen op het plein worden geplaatst. 

 

DUWO-Delft overlegde in het verslagjaar zes maal met WijWonen. Het ging daarbij onder meer over het 

planmatig onderhoud in relatie tot duurzaamheidsingrepen, problemen met twee huurders op één contract 

(Balpol 1 + 2), de verlaging van de waskosten, de uitbreiding van het Ziggo-pakket, de gebouwinfo op 

onze website, het sociaal beheerbudget, de resultaten van de door WijWonen gehouden Accommodate-

enquête, het werkplan van de vestiging voor 2018 en de begroting en het werkplan van WijWonen voor 

2018. 

Met Vulcanus is vijf maal gesproken. Onderwerpen van gesprek waren het activiteitenplan en de begroting 

van Vulcanus, bieding aan en meerjaren prestatieafspraken met de gemeente, zonnepanelen, het 

monument ter herdenking aan het 100-jarig bestaan van Hof van Delft, het werkplan van de vestiging voor 

2018 en het planmatig onderhoud aan het Vulcanusbezit. 

 

DUWO-Den Haag sprak meerdere malen met de initiatiefnemers voor een Haagse huurdersorganisatie  

over inwerken (via het Leidse BRES, zie verder: 5.5 Bewonersparticipatie), over naam en communicatie 

en over huisvesting. Een ruimte in het Stamkartplein (voorheen opslag Accommodate) wordt als 

huisvesting gebruikt. Het eerste inhoudelijke overleg met de nieuwe huurdersorganisatie ging over de 

resultaten van de Accommodate-enquête. 

 

DUWO-Leiden heeft regelmatig overleg met de huurdersorganisatie BRES. In 2017 hebben vier 

vergaderingen plaatsgevonden. Afgelopen jaar zijn de volgende onderwerpen besproken: duurzaamheid, 

klanttevredenheid, nieuwbouw projecten, het financiële jaarverslag van BRES, het DUWO werkplan, 

Studentenergie race, woonlasten, werkplan en begroting van BRES, Bouwprojecten / Taskforce. 

 

Bij DUWO-Midden-Nederland is geen huurdersorganisatie actief.  
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6. Dienstverlening 

 
6.1. Huurdersportaal en KCC 

We proberen bij DUWO doorlopend de klantcontacten te verbeteren. In 2017 zijn in verschillende 

vestigingen bijeenkomsten belegd waarin met medewerkers V&I en beheer is gekeken naar de huidige 

klantcontacten en mogelijkheden om die te verbeteren. Dat leverde input voor trainingen op en een 

waardevolle toetsing van de onderdelen die voor de verbetering van het klantcontact zullen worden 

ingezet. Tevens zijn hiermee onderdelen van de stijlgids getoetst. De rol van de tweede lijn V&I is 

doorgelicht en aangescherpt. De informatie op de website, online portalen, in standaardberichten en in de  

kennisbank wordt voortdurend aangepast, zodat klanten zo goed mogelijk antwoord op hun vraag krijgen, 

hetzij via de website, hetzij bij klantcontact via de klantenservice. Het huurdersportaal (en de andere  

portalen) scoren hoog in gebruik: 89% is een eerste keer ingelogd in Mijn DUWO.  

 

Realisatie van normen voor de digitale dienstverlening in 2017 

Doel Norm Score 2017  Score 2016 

Zoveel mogelijk digitale zelfbediening    

Percentage Mijn DUWO accounts eerste keer ingelogd  85% 89% 88% 

Digitale contracten/totaal getekend 80% 88% 88% 

Aandeel bezoekers mijnduwo.nl dat tevreden is 85% 88% 90% 

Contactformulieren afhandelen binnen vastgestelde tijd 85% 87% 86% 

 

DUWO streeft ernaar dat huurders hun zaken zoveel mogelijk digitaal kunnen afhandelen. We meten dit 

aan de hand van bovenstaande te realiseren normen 

 

Percentage Mijn DUWO accounts eerste keer ingelogd 

Van alle in 2017 aangemaakte inlogaccounts werd 89% datzelfde jaar geactiveerd, een percentage dat  

hoger is dan de norm van 85%. In het jaar 2016 was dit percentage 88%.  

 

Digitale contracten online getekend 

In totaal wordt de norm ruim gehaald. Van de (digitaal te tekenen) huurcontracten voor woningen en 

parkeerplaatscontracten werd 88% daadwerkelijk online ondertekend. Voor alleen de huurcontracten is dit 

percentage zelfs 89%. Ook parkeerplaatsen worden steeds vaker online ondertekend: 58% in 2017 ten 

opzichte van 22% in 2016. Al is hier desondanks ruimte voor verbetering. Dit geldt ook voor de contracten 

van niet-studentenwoningen; hier wordt ruim een derde van de online te tekenen contracten digitaal 

getekend. 

 

Percentage bezoekers Mijn DUWO dat tevreden is.  

Het aandeel tevreden bezoekers van duwo.nl is 88%. Dit percentage is gebaseerd op enquêtes die via de 

website worden gedaan. Daarin wordt gevraagd of de bezoeker heeft kunnen vinden wat hij of zij zocht. 

Op basis van deze informatie verbeteren de key-users de website en kennisbank verder. Dat gebeurt ook  

op basis van input vanuit de organisatie en resulteerde in honderden tekstvoorstellen en gewijzigde en 

nieuwe items. Ook zijn teksten voor overige projecten gemaakt, bijvoorbeeld wageningen.duwo.nl en de 

complexinformatie voor ROOM.nl. 

 

Contactformulieren afgehandeld binnen vastgestelde tijd  

Van de binnengekomen contactformulieren is 87% is binnen de vastgestelde tijd beantwoord. Dit valt 

binnen de norm. Hierbij valt op dat de laatste twee tertalen hoger scoren dan het eerste tertaal, en dat V&I 

beter scoort dan Beheer; dit zijn aandachtspunten voor 2018.  

 

6.2. Nieuwe producten en diensten  

DUWO kwam in 2017 met twee belangrijke nieuwe producten: een verdere uitbreiding van de mogelijkheid 

voor internationale bachelors om een ‘gewone’ studentenwoning te huren en een reserveringswebsite voor 

korte verhuur in Wageningen.  
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Een al eerder ingezette – succesvolle - pilot voor reguliere verhuur aan internationale bachelors in 

Amsterdam werd uitgebreid naar de vestigingen Delft en Den Haag. In Amsterdam werden op die manier 

zo’n 160 woningen verhuurd, in Den Haag twee en in Delft 50 woningen. Daarnaast werden voor het eerst 

ook onzelfstandige eenheden in de pilot opgenomen. Vooralsnog werden 11 onzelfstandige eenheden op 

Uilenstede aangeschreven met het verzoek ook internationale studenten op afstand mee te laten doen 

aan instemmingen.  

Uit enquêtes blijkt dat huurders en aspirant-huurders enthousiast zijn over de opzet van de pilot. De 

resultaten waren zeer bemoedigend: gemiddeld ongeveer 90% van de respondenten gaf aan tevreden te 

zijn over de woning en de gemaakte keuze. Met name de gestoffeerde woningen waren erg populair. De 

geënquêteerde huurders waren het meest blij met de gunstige prijs, de mogelijkheid zelf je woning in te 

richten en de verhuur met een campuscontract. Het gevoel ‘feeling at home abroad’ was bij 85% van de 

huurders aanwezig.   

Met de huurdersorganisaties is besproken in hoeverre een diversiteit aan producten bij Accommodate aan 

zou kunnen slaan bij buitenlandse én Nederlandse huurders. Het gaat dan om een variant van basic (kaal 

of gestoffeerd) en plus (gestoffeerd of gemeubileerd) met eventuele differentiatie in geleverde pakketten. 

Er is animo voor verdere uitwerking van deze varianten in een later stadium. Dit thema is onderdeel van 

meerdere D4U-projecten (zie verder paragraaf 8.1). 

Een nieuw product in Wageningen was de website waarop direct een Accommodate-woning is te 

reserveren. De lancering van duwowageningen.nl leverde snel een veel hogere bezetting op.  

Verder zijn de eerste grote stappen gezet naar een nieuw klantcontactsysteem (KVS), nieuwe portalen en 

een nieuwe website.   

 

6.3. Kwaliteit dienstverlening  

In 2017 is verdere voortgang geboekt bij de inrichting van de meting van de klanttevredenheid. In 2015 

werd de basis voor de huidige vragenlijsten afgestemd, intern, met huurdersorganisaties en met de KWH. 

In 2016 werd een professioneel in klantmeting gespecialiseerd onderzoeksbureau (Tevreden.nl) 

ingeschakeld, waarmee een pilot voor het meetcriterium ‘betrekken woonruime’ werd ingezet. In 2017 

werd het meetinstrument ook voor de overige te meten processen (reparatieverzoeken, contact met 

DUWO, groot onderhoud en verlaten van de woning) ingericht en werd aftersales uitgevoerd. Het 

belangrijkste doel van  het project is zicht krijgen op de tevredenheid van de klant over de genoemde 

processen. Daarmee kunnen we verbeterpunten voor het klantproces opstellen en de after sales zo vlot 

mogelijk uitvoeren, zodat ongewenst openstaande vragen worden ondervangen en opgelost. Ook daaruit 

komen verbeterpunten naar voren. Het uiteindelijk doel: zoveel mogelijk tevreden klanten. 

In 2018 zal de eerste integrale klantmeting op alle genoemde werkprocessen plaatsvinden. 

 

6.4. Communicatie  

Veel aandacht is besteed aan de eindredactie van KCC-teksten en aan de taal en tone of voice daarin 

(met onder meer schrijfadviezen). Om studentenpanden van DUWO als zodanig herkenbaar te maken, 

zijn stickers ontwikkeld. Op panden in Deventer worden ze al gebruikt. Panden in andere steden volgen 

nog. 

Externe communicatie naar media en stakeholders bestond onder meer uit de DUWO-nieuwsbrieven 

(ieder tertaal) en tien persberichten. Over het jaarverslag en over het ondernemingsplan 2017-2021 

werden brochures gemaakt. De uitgaven bevatten in kort bestek prestaties en plannen van DUWO en zijn 

via de website in te zien.  

Het belangrijkste medium voor interne communicatie is intranet. Hierop verschenen organisatienieuws, 

vestigingsnieuwtjes, verslagjes en personeelsnieuws (vaak de introductie van nieuwe medewerkers). In 

het organisatienieuws werd met een serie artikelen extra aandacht besteed aan ‘de basis op orde’ (alles 

wat in orde moest zijn voordat we met het ondernemingsplan D4U begonnen (zie paragraaf 8.1) en de 

duurzaamheid bij DUWO. In het tweewekelijkse MT Kort Nieuws werd het Groepsoverleg zo actueel 

mogelijk verslagen. Andere organisatievoorlichting betrof onder andere het ondernemingsplan, de 

inspiratiesessies en de IT-migratie van november. 

In 2017 had DUWO een zeer druk festiviteiten- en/of bijeenkomstenprogramma. Het hele verslagjaar door 

werd zeer veel tijd gestoken in de organisatie van een tiental evenementen, waaronder een werkbezoek 

van ambtenaren van het ministerie van BZK, openingen (TU-Noord gebied en International Student House 

in Delft en Little Manhattan in Amsterdam) en aanvang van de bouw van de Leemanstoren (Den Haag). 
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7. Transparante en maatschappelijke organisatie  

 
7.1. Toezicht op DUWO 

De oordeelsbrief van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) over het verslagjaar 2016 is niet in 2017 

ontvangen, maar zal in de eerste helft van 2018 komen. De Aw heeft wel een oordeel gegeven over het 

voldoen aan de passendheidsnorm (huishoudens met recht op huurtoeslag voor ministens 95%  

gehuisvest in woningen met een huur onder de aftoppingsgrenzen) en de staatssteunnorm (90% van de 

sociale huurwoningen verhuurd aan huishouden met een inkomen lager dan € 39.874). In beide gevallen 

heeft DUWO aan die norm voldaan. 

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) stelde in 2017 wederom de risicoscore van DUWO vast. 

Het risicoprofiel van DUWO is volgens het WSW in 2017 ‘licht verbeterd’. Het WSW vraagt DUWO alert te 

zijn op de groei van commerciële aanbieders die concurrerend kunnen zijn voor het bestaande DUWO-

bezit. Tevens wordt het effect van prijsopdrijving bij grondposities voorzien. De extra aandacht die we aan  

risicomanagement en control besteedden, wordt positief beoordeeld. Voor de afwijking tussen prognoses 

en realisatie van de bedrijfswaarde wordt meer aandacht gevraagd. DUWO wordt verder verzocht om een 

meer realistische investeringsprogramma in de meerjarenbegroting op te nemen. Het WSW heeft DUWO 

in 2017 borgingsfaciliteiten geboden.  

 

7.2. Samenwerking met onderwijsinstellingen 

 

De samenstelling van de Adviesraad was per 31 december 2017 als volgt:  

 

Tabel 7.1 Samenstelling Adviesraad per 31 december 2017 

Organisatie Naam Functie 

Adviesraad studentenhuisvesting T. Sminia Voorzitter Adviesraad 

Technische Universiteit Delft Vacature  Lid CvB 

Haagse Hogeschool L. Geluk Voorzitter CvB 

Universiteit Leiden J. van Riel Portefeuillehouder bedrijfsvoering 

Hogeschool Leiden A. Mur Lid CvB 

Vrije Universiteit M.H.T. Jansen Lid CvB 

UvA/HvA J.W. Lintsen MBA Lid CvB 

Saxion Hogescholen H.G.M. van Oldeniel Lid CvB 

Inholland M. Nollen Lid CvB 

Koninklijk Conservatorium H. van der Meulen Voorzitter CvB en directeur 

Gerrit Rietveld Academie J. van Weenen Voorzitter CvB 

Amsterdamse Hogeschool vd Kunsten B. Verveld Voorzitter CvB 

UNESCO-IHE J.A. van Dijk Business director 

Wageningen UR L.A.C. Buchwaldt MBA Lid RvB 

studentenvakbond VSSD  Commissaris extern 

studentenvakbond ASVA  voorzitter 

studentenvakbond SRVU  voorzitter 

Leidse Studenten Belangenorganisatie  voorzitter 

Haagse Studentenvakbond  voorzitter 

 

De Adviesraad heeft in mei onder leiding van onafhankelijk voorzitter Teade Sminia gediscussieerd over  

een inleiding en stellingen van dr. Willem Boterman (programmagroep urban geographies, onderdeel van 

de Faculteit van Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam) over 

studentenhuisvesting als knooppunt van mobiliteit. Dit in het bredere kader van het thema 

studentenhuisvesting 2.0, het nieuwe wonen. Gewoontegetrouw zijn uit de discussie raadsadviezen  

gedestilleerd. Binnen de organisatie is besproken hoe die adviezen in het DUWO-beleid zullen worden 

meegenomen. Omdat de Adviesraad afgelopen jaar enkele leden kwijtraakte vanwege hun vertrek als 

CvB-lid bij een universiteit, werd eind 2017 een succesvolle actie uitgevoerd om de raad weer op volledige 

sterkte te krijgen.  

 

In nauwe samenwerking met de betrokken DUWO-vestiging is bij onderwijsinstellingen erop 

aangedrongen om zoveel mogelijk ruimte te maken voor betaalbare studentenhuisvesting. Hoewel nog 
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geen concrete locaties zijn aangewezen, is daarop wel perspectief. De tender voor de BioScience Campus 

in Leiden heeft niet geleid tot resultaat. In Amsterdam en Amstelveen (Kronenburg) is de zoektocht in 

2017 geïntensiveerd, waarbij kracht werd bijgezet met de oprichting van de Coalitie Kennisstad. Wel  is 

duidelijk dat met name in Amsterdam de beide universiteiten VU en UvA het tekort aan 

studentenhuisvesting hoog op hun agenda hebben staan. Met het ROC-Amsterdam is frequent overleg 

over de ontwikkelingen op de Opaalcampus. In Delft is momenteel geen belangstelling voor verdere 

uitbreiding van studentenhuisvesting op de campus.  

De gesprekken rondom de standaardisering van de contracten met de Universiteit Leiden in Den Haag en 

Leiden zijn constructief maar hebben in 2017 nog niet tot resultaat geleid. Het doel is om in 2018 tot een  

verdere uniformering van de werkwijzen van onze (twee) vestigingen en een verduidelijking/verandering 

van de rol van de Universiteit Leiden te komen. 

Om de bezettingsgraad van de shortstay-eenheden (in ‘ultra korte’ verhuur) in Wageningen te verhogen 

zijn verschillende acties ondernomen. Zo is de prijsstelling aangepast en zijn de zichtbaarheid en 

vindbaarheid op internet verbeterd. Een nieuwe website en een vereenvoudiging van het 

reserveringssysteem leidden tot een positief resultaat. Eind 2017 was de bezettingsgraad in orde.  

 

7.3. Samenwerking met gemeenten 

In de gemeenten Delft, Den Haag, Amstelveen, Haarlem, Haarlemmermeer, Deventer, Wageningen zijn 

voor 1 juli biedingen uitgebracht. In Amsterdam is na een gezamenlijk actie van de onderwijsinstellingen, 

studentenvakbonden, DUWO en De Key de Coalitie Kennisstad tot stand gekomen. De deelnemers 

roepen daarin op tot meer betaalbare huisvesting voor studenten en kenniswerkers. Met de gemeente 

Amsterdam zijn afspraken gemaakt. Daarin staat dat er jaarlijks ca. 2.000 studenteneenheden 

gerealiseerd moeten worden, waarvan wij er 1.000 voor rekening nemen onder de voorwaarde dat er 

locaties beschikbaar komen. Ook zijn met deze gemeente afspraken gemaakt om maximaal 125 

statushouders op het NDSM-terrein te huisvesten. Collega-corporatie Rochdale doet het beheer ervan. 

We ondersteunen de gemeente Amstelveen in de pogingen om het Luchthavenindelingsbesluit op te 

rekken, zodat er meer studentenhuisvesting op Kronenburg mogelijk is. 

 

De biedingen vormen de basis voor de prestatieafspraken die in de tweede helft van 2017 zijn afgesloten 

in de gemeenten Delft, Deventer en Leiden. In Delft is een intensief traject doorlopen en zijn  

meerjarenafspraken 2018-2023 en jaarafspraken 2018 gemaakt. Hierin is ook opgenomen dat de 

gemeenten hun achtervangpositie bij de WSW-borging blijven vervullen. De prestatieafspraken 2017 zijn 

geëvalueerd en daaruit blijkt dat we de meeste afspraken zijn nagekomen.   

In Den Haag, Haarlemmermeer en Wageningen wordt het bod als prestatieafspraak gezien. In Amsterdam 

gelden de afspraken in de Coalitie Kennisstad als zodanig. De gemeenten Amstelveen en Haarlem zagen 

geen aanleiding nadere afspraken te maken op basis van onze bieding.  

In verschillende gemeenten nemen we deel aan - min of meer specifiek op studentenhuisvesting gerichte -  

overlegstructuren (‘taskforces’): 

 Amsterdam: DUWO neemt met de gemeente, corporaties, onderwijsinstellingen en 

studentenorganisaties deel aan het voortgangsoverleg Jongeren- en Studentenhuisvesting. Het gaat 

om bespreking van de voortgang en thematische bijeenkomsten. 

 Delft: eind 2017 is met de gemeente en TUD afgesproken dat de taskforce weer nieuw leven 

ingeblazen wordt. Centraal staat de nog steeds forse bouwopgave in Delft door de groei van het 

aantal internationale studenten. 

 Den Haag; met de gemeente en de lokaal werkende onderwijsinstellingen is een overleg 

Studentenhuisvesting gestart.  

 Leiden: de taskforce loopt reeds jarenlang en is in 2017 ook weer drie maal bijeen geweest. De 

noodzaak voor meer studenteneenheden wordt onderbouwd met gegevens uit de Apollomonitor en 

onderschreven door de deelnemers. Dit moet leiden tot meer nieuwbouw, maar daar moeten zowel de 

gemeente als de universiteit nog de nodige voorwaarden voor vervullen.  

 Deventer: de specifieke taskforce voor studentenhuisvesting is opgeheven en vervangen door 

deelname van DUWO aan het bestuurlijk overleg van de gemeente met de Deventer 

woningcorporaties. 

 

Vanwege een aanpassing in de wet voeren gemeenten sinds eind 2016 wijzigingen in de 

Basisadministraties adressen en gebouwen (BAG) door. Daardoor verdwijnen onzelfstandige woningen 
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als afzonderlijke BAG-objecten. Bij DUWO leidt de interne werkgroep BAG deze wijzigingen zo veel 

mogelijk in goede banen met de bedoeling om de nadelige gevolgen voor onze huurders en onze 

organisatie te beperken. Dit heeft geleid tot afspraken over onder meer de afstemming met gemeenten en 

Belastingdienst, de communicatie met de huurders, de verwerking van de wijzigingen in ons primaire 

systeem en de uitvoering van fysieke aanpassingen in de complexen. De stand van zaken verschilt per 

gemeente en varieert van gereed (Amstelveen, Deventer, Den Haag), via wijziging complex voor complex 

(Delft, Leiden) tot (nog) geen actie (Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer). 

 

7.4. Samenwerking met collega-corporaties en koepels 

Vanuit Kences is een brief aan de formateur (van het kabinet Rutte III) gestuurd over de 

internationalisering van het onderwijs en de noodzakelijke randvoorwaarde van voldoende huisvesting.  

Op ambtelijk niveau bracht DUWO een bezoek aan BZK en OCW. Daar werd gesproken over tijdelijke 

huurcontracten in het bredere kader van de noodzaak van internationalisering (voor Nederland als 

kenniseconomie), het behoud van een uitstekende kennisinfrastructuur én de verbetering van het 

onderwijs door het vormgeven van een ‘international classroom’. 

 

In het Regeerakkoord zijn geen drastische aanpassingen van de huurtoeslag aangekondigd. Een risico 

kan nog liggen in een onduidelijke passage daarin: “Daarnaast voeren we mogelijke vereenvoudigingen 

van de huurtoeslag door.”   

DUWO was met Kences in 2017 nadrukkelijk actief om het thema ‘betaalbaarheid’ bij onderwijspartijen én 

studentenorganisaties op de agenda te houden. Zij zijn daarin partners, die klaar moeten staan als er 

maatregelen worden voorgesteld.  

Daarnaast is met succes ook aandacht gevraagd voor de tekorten in de studentenhuisvesting en gepleit 

voor een nieuw actieplan studentenhuisvesting. De Tweede Kamer heeft vlak voor het Kerstreces moties 

ingediend én aangenomen om met een nieuw actieplan te komen. Uitwerking daarvan zal begin 2018 in 

nauw overleg en afstemming met Kences plaatsvinden.   

Er is in het Regeerakkoord geen zicht op vermindering van de verhuurdersheffing. Een verhoging, die 

dreigt op basis van de sterk stijgende WOZ-waarden, is via onder meer de Federatie van Amsterdamse 

Woningcorporaties onder de aandacht van de politiek gebracht.  

De kortingsmogelijkheden op de verhuurdersheffing zijn uitgebreid en bij het realiseren van een fors 

nieuwbouwprogramma zijn er voor DUWO kansen om voor een aantal jaren geen of minder 

verhuurdersheffing hoeven te betalen.  

 

In 2017 is de lijn van nauwere samenwerking met de categorale studentenhuisvesters doorgezet. Bij de 

ontwikkeling van ROOM zijn Idealis, SSH& en SSH betrokken met als uiteindelijk doel dat zij én de andere 

studentenhuisvesters binnen Kences van ROOM gebruik gaan maken. Ook op andere thema’s 

(bijvoorbeeld privacywetgeving, ICT) is samenwerking gezocht.   

 

In 2017 is er met Nuffic, de onderwijsinstellingen en de kennissteden overleg gevoerd over de 

internationalisering en de ontwikkelingen van de aantallen studenten. Met Kences blijven we hieraan via 

de reguliere lobbykanalen actief een bijdrage leveren. 

DUWO was in 2017 gastheer van het jaarlijks Kencescongres dat in oktober plaatsvond en gekoppeld 

werd aan de officiële opening van het TU-Noordgebied in Delft. Traditiegetrouw zijn daar de cijfers van de 

Apollomonitor gepresenteerd, die de inhoudelijke onderlegger vormen voor de lobby om de tekorten in de 

(betaalbare) studentenhuisvesting op de agenda te krijgen. Mede op grond van deze uitkomsten is op 

landelijk niveau gepleit voor een nieuw actieplan (zie ook hierboven) en op lokaal niveau wordt druk 

uitgeoefend om locaties ter beschikking te stellen.   

 

In Amsterdam is met partner Rochdale overeen gekomen om de samenwerking in de DUWO Rochdale 

Combinatie zoveel mogelijk te ontvlechten; we blijven de gezamenlijke woningen verhuren en beheren, 

maar de dienstverlening van Rochdale Onderhoud wordt in 2018 beëindigd.  

In Delft zijn gesprekken met de collegacorporaties over het overnemen van het niet-studentenbezit 

gevoerd; verwacht wordt dat hierover in 2018 meer duidelijkheid komt.  
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7.5. Samenwerking met maatschappelijk organisaties  

We verhuren woningen aan Stumass (begeleiding van studenten met een stoornis in het 

autismespectrum) in Delft, Leiden en Den Haag en sinds 2017 - met een tiental eenheden in het complex 

Lelylaan – ook in Amsterdam. In Delft is begonnen met de verhuur van zes woningen met experimentele 

duurzame technieken in The Green Village, een levend laboratorium en proeftuin voor duurzame 

innovaties in de TU-wijk.  

Met het JIT/Foyer in Den Haag is in 2017 een nieuw contract afgesloten. Hier worden 78 woningen 

verhuurd. 

Met het bestuur van Stichting Xenia (zorg op maat voor jongeren met een beperkte levensverwachting) in 

Leiden zijn gesprekken gevoerd over de verlenging van het huurcontract voor de hospice die zij huurt. 

In Deventer werken we samen met Vluchtelingenhulp om statushouders te huisvesten.  

Het Leidse project Student in de wijk (studenten krijgen verlaging van huurprijs studentenwoning in ruil 

voor vrijwilligerswerk in de wijk) is gestopt omdat collega-corporatie De Sleutels het niet meer ondersteunt 

en geen woningen meer beschikbaar stelt. 

 

7.6. Samenwerking met marktpartijen  

Op 4 en 5 mei waren we gastheer voor de bestuursbijeenkomst van Network Cum Laude (internationaal 

netwerk studentenhuisvesting) in Delft en Leiden. Daar hebben we onze keuze toegelicht om de 

samenwerking gericht en toegespitst op relevante onderdelen voort te zetten. We richten ons op 

kennisuitwisseling op het gebied van efficiency in de operationele kant, marketing en internationalisering. 

We nemen niet deel aan activiteiten die met name voor de commerciële partijen van belang zijn en niet 

verenigbaar zijn met de kaders van de Woningwet. In 2017 trad een nieuwe partij toe: de Britse tak van 

het wereldwijd opererende Campus Living Villages. 

Voor International Campus Netherlands beheren we drie complexen in Amsterdam (Kees Broekmanstraat, 

Kraanspoor en Lelylaan). In Leiden beheren we reeds studentenwoningen voor Syntrus Achmea en zijn 

we in gesprek over het in beheer nemen van ca. 600 studenteenheden in fase 2 van het project (Y)ours op 

Lammenschans.  

De samenwerking met Ten Brinke-Slot, Bouwinvest,  Key en Steefels, Haerzathe, Stieltjesweg CV, Palace 

Promenade, Urban TTP en Risea bij de verhuur en beheer van studentenwoningen is gecontinueerd.  
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8. Organisatie en personeel 

 
8.1. D4U, Ondernemingsplan 2017-2021  

De eerste helft van 2017 stond in het teken van het nieuwe ondernemingsplan 2017-2021, D4U. in 

verschillende workshops hebben het Groeps-MT, het middenkader en alle personeelsleden zich gebogen 

over de toekomst van DUWO. Om inspiratie op te doen gingen groepen medewerkers op bezoek bij 

andere bedrijven die al forse stappen hebben gezet voor bijvoorbeeld duurzaamheid, branding en 

facilitaire dienstverlening. Tijdens alle voorbereidingen zijn we regelmatig ondersteund door externen, 

maar het ondernemingsplan is toch vooral een product van ons allemaal geworden. 

Het ondernemingsplan verwoordt de ontwikkelingen zoals DUWO die in de periode 2017-2021 door wil 

maken. Het laat zien hoe we reageren op de veelheid aan ontwikkelingen in onze werk- en leefomgeving.  

De vraag naar studentenhuisvesting blijft in deze periode groeien. Mede door de toenemende 

internationalisering is de aard van deze vraag steeds meer gedifferentieerd. Centraal staan nog altijd de 

betaalbare en, zo veel als mogelijk, beschikbare woningen.  

Studentenhuisvesting is de afgelopen jaren in de onroerend goed markt ontdekt door grotere commerciële 

partijen en heeft zich van een niche tot een volwaardig marktsegment ontwikkeld. DUWO werkt zo in een 

toenemend dynamische en steeds sterker concurrerende marktomgeving. 

We hebben tal van doelen vastgesteld en die worden projectmatig in de komende jaren in het programma 

D4U verder uitgewerkt. We willen meerwaarde creëren in de woonbeleving van onze huurders. Voor onze 

studenten willen we actief bijdragen aan het motto ‘Studeren is de mooiste tijd van je leven’. Wij voelen 

ons uitgedaagd om met betaalbare dienstverlening te helpen daarin het verschil te maken. 

Als organisatie willen we dynamisch en flexibel blijven en goed inspelen op de veranderende vraag en 

omgevingsfactoren. We betrekken daarvoor studenten meer bij onze bedrijfsvoering en werken actief aan 

de duurzame inzetbaarheid van ons personeel. We verzorgen gebruikersgemak door uitstekende digitale 

dienstverlening. 

Aandacht voor de kwaliteit (functioneel en technisch) van ons bestaande bezit is een belangrijke pijler 

onder het ondernemingsplan. Met behoud van onze rendabiliteit zullen we meer aandacht schenken aan 

de functionele inzetbaarheid en veiligheid van onze complexen. Duurzaamheid en afnemend 

energieverbruik vormen specifieke ontwikkelgebieden binnen ons voorraadbeleid. 

We vertegenwoordigen een uniek marktsegment in de corporatiesector. Als grootste studentenhuisvester 

borgen wij de specifiek benodigde kennis en kunde en werken we landelijk actief samen met 

onderwijsinstellingen, collega-studentenhuisvesters en bouwend Nederland.  

Wij bewaken onze financiële continuïteit en andere bedrijfsrisico’s zorgvuldig en borgen in onze 

bedrijfsvoering governance, compliance en transparantie naar onze stakeholders en toezichthouders 

 

Om de ambities waar te maken, willen we in de periode tussen 2017 en 2021 met het programma D4U 

veel in gang zetten. Een toekomstvisie is mooi en noodzakelijk, maar geen garantie voor doorslaand 

succes. Daarom hebben we in 2017 - kijkend naar de toekomst – geprobeerd onze zaken op voorhand in 

kannen en kruiken te hebben, waarmee we struikelingen aan de start proberen te voorkomen. Zo werd 

onder het motto ‘de basis op orde’ grondig gewerkt aan: 

 optimalisatie van de ICT-ondersteuning klantprocessen en financiën;  

 de digitale ondersteuning van het beheer;  

 Accommodate-eenheden bij aanvang verhuur op orde;  

 het uitvoeren van de welkomstgesprekken;  

 het meten van de klanttevredenheid;  

 het assetmanagement in alle vestigingen.  

 

8.2. Werken aan DUWO 

 

HR 

De in 2017 ontwikkelde en vastgestelde HR-strategie heeft betrokken en bevlogen medewerkers als  

een van haar belangrijkste speerpunten. Niet als direct te beïnvloeden doel, wel als gevolg van nieuw  

en aanvullend HR-beleid en daaruit volgende zaken als ontwikkelprogramma’s waarbij leiderschap  

en communiceren twee kernbegrippen zijn. De HR-strategie en het beleid zijn in 2017 beschreven en  

vastgesteld; dat vormt het fundament. Alle beleidsnotities die volgen uit de HR-strategie zijn ook 



 

31 
 

geschreven met als uitgangspunt ‘integraal management’. De OR heeft positief geadviseerd over de HR-

strategie. 

De beleidsuitgangspunten en uitwerking van de gesprekscyclus (‘het goede gesprek’), DUWO Academie, 

levensfasebewuste inzet, werken met rollen, beoordelen, mobiliteit, inrichting HR en een planning zijn 

opgeleverd. In 2017 is begonnen met een young talents programma en een young professional 

programma. Verder zullen er in 2018 nadere uitwerkingen plaatsvinden van de Strategische 

Personeelsplanning (SPP), MD traject voor MT-leden en middenkader en ontwikkeling van medewerkers. 

In 2017 heeft er een beloningsonderzoek plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat er geen acties  

noodzakelijk zijn op korte termijn. In de toekomst zal worden gekeken naar het 

beloningsbeleid, dat zich in eerste instantie voornamelijk richt op zaken als de wijze van bewust  

belonen en doorstroom binnen de eigen schaal. 

Er is een nieuw beoordelings- en functioneringssysteem ontwikkeld in 2017. Als onderdeel van ‘het goede 

gesprek’ en het werken met rollen is ook het uitgangspunt van afspraken maken, ontwikkelen en 

beoordelen aangepast. Naast resultaten (‘het wat’) wordt ook gekeken naar de uitvoering van en 

ontwikkeling binnen (de) rol(len). De uitgangspunten zijn in 2017 vastgesteld. In 2018 wordt dit 

geïmplementeerd (kennis en vaardigheden) en wordt een module in het HR-systeem ingericht om de 

gesprekscyclus te ondersteunen. 

In 2017 is de keuze voor een nieuw Personeelsinformatie Systeem (PIS) en Salarisverwerkingssysteem 

gemaakt. Gekozen is voor Raet. De implementatie van de salarisverwerking en het inrichten van HR Core 

is gestart en succesvol afgerond. Alle leidinggevenden en medewerkers zijn getraind en op 1 januari 2018 

is het systeem live gegaan. 

 

ICT 

Het jaar 2017 stond bij ICT in het teken van drie grote onderwerpen. Ten eerste de voorbereidingen om te  

voldoen aan de Europese regelgeving GDPR (General Data Protection Regulation) en de Nederlandse 

implementatie daarvan, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 de 

huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt. Op de tweede plaats is er gewerkt aan een 

aantal projecten om de basis op orde te krijgen. De  meeste projecten zijn afgerond, behalve de projecten 

DMS en ‘digitale ondersteuning beheer’, die schuiven door naar 2018. Daarnaast is in de tweede helft van 

het jaar hard gewerkt om een nieuw verhuurplatform, ROOM, op te leveren (zie paragraaf 4.1). 

 AVG 

Er is een Privacy Impact Assessment uitgevoerd en een inventarisatie van persoonsgegevens 

gemaakt waarbij gekeken is óf het gegeven opgevraagd mag worden, of het opgeslagen mag worden 

en zo ja, hoe lang. Ook is er gekeken naar autorisaties en beveiliging. Verder is onderzocht welke 

overeenkomsten gesloten zijn met de derde partijen waar DUWO mee werkt en gegevens mee 

uitwisselt. Daarnaast zijn de overige risico’s bepaald en is er gekeken welke andere acties uitgevoerd 

moeten worden om te zorgen dat DUWO per 25 mei 2018 voldoet aan de AVG. 

 Basis op orde 

De top-10 lijst met acties om het primaire systeem Xpand goed te laten functioneren is volledig 

afgewerkt.  

Er is verder gewerkt aan de voorbereiding voor een nieuw klantcontactsysteem, een nieuwe release 

van het huurdersportaal en een nieuwe versie van Xpand. Oplevering van deze projecten wordt 

verwacht in de eerste helft van 2018. Deze projecten zijn deels randvoorwaardelijk om te voldoen aan 

de AVG. 

 ROOM 

Het nieuwe woonruimteverdeelsysteem is zo ingestoken dat ook andere studentenhuisvesters van het 

platform gebruik kunnen maken. Woningzoekenden kunnen zo in een groot aanbod woningen zoeken. 

Het project is volgens afspraak 2 januari live gegaan met een basisinrichting en geautomatiseerde 

koppeling met Xpand. Voor 2018 staat o.a. uitbreiding met instemmingen en Accommodate gepland. 

 

In het verslagjaar zijn ook voorbereidingen getroffen om in 2018 een datawarehouse te realiseren, een 

document management systeem te implementeren en de beheerprocessen te automatiseren. Voor alle 

vier van deze projecten is in 2018 een vervolg voorzien.  

Door de toegenomen vraag naar digitalisering is de ICT-afdeling in een jaar tijd flink gegroeid, en wel naar 

12 FTE (tien in dienst, twee inhuur). Dit betekent dat er meer aandacht is besteed aan het organiseren van 

de werkprocessen; dit wordt in 2018 voortgezet. 
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Eind 2017 werd besloten dat iedere medewerker overal moet kunnen werken met een mobiele 

werkplek/laptop (naast een (mobiele) telefoon). Dit verhoogt de mobiliteit en flexibiliteit van medewerkers 

en verlaagt de ICT-kosten. De uitrol van de laptops vindt plaats in het eerste kwartaal van 2018. 

 

8.3. Werken bij DUWO  

 

In 2017 zagen we bij alle vestigingen en in de Groep met 160 FTE een lagere bezetting (totaal bijna 10 

FTE) dan begroot. De Groep had vacatures bij de onderdelen Vastgoed, Financiën en ICT. De vacatures 

die zijn opgevuld in 2017 zijn pas later in het jaar opgevuld, daarvoor werden deze werkzaamheden 

opgevangen door inhuurkrachten. De overige vestigingen hadden ook vacatures. DUWO nam dit jaar 

afscheid van 24 medewerkers en verwelkomde 22 nieuwe medewerkers. Daarnaast is er sprake geweest 

van interne mobiliteit: diverse medewerkers zijn intern van functie, en daarmee van vestiging, gewisseld.  

De uitgaven voor uitzendkrachten komen in totaal boven het begrote budget. Dit is deels veroorzaakt door 

de aanwezige vacatures. De loonkosten zijn daarentegen mede als gevolg van de vacatures €500k lager 

dan begroot. 

Het totale ziekteverzuim valt met 4,5% hoger uit dan de gestelde norm van 3,9%. De verzuimfrequentie ligt 

met 1,47 gemiddeld juist iets lager dan de gestelde norm van 1,5. Van het totale verzuim binnen DUWO 

wordt 2,7% veroorzaakt door langdurig verzuim. 

Geconcludeerd wordt dat verzuim in deze laatstgenoemde onderdelen met name wordt veroorzaakt door 

langdurig verzuim. In Delft zijn zowel het verzuim in dagen als de frequentie beduidend hoger dan de 

gestelde normen.  

De gerealiseerde opleidingskosten onderschrijden het begrote bedrag met zo’n 15%. Dit wil echter niet 

zeggen dat er niet is geïnvesteerd in de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van onze medewerkers. 

Met een aantal relatief jonge medewerkers dat vrij recent is afgestudeerd, is een Young Talents 

Programma gestart. Verschillende medewerkers die al wat langer voor DUWO werken, al iets verder in 

hun loopbaan zijn en die we graag aan de organisatie willen binden, is een Young Professional 

Programma aangeboden. Beide trajecten zijn in 2017 begonnen en lopen door in 2018. Daarnaast zijn in 

het verslagjaar trainingen georganiseerd voor het middenkader. Deze trainingen worden gefinancierd uit 

het organisatieontwikkelingsbudget en zijn daarom niet in de kosten specifiek voor opleidingen 

opgenomen.  

 

 8.4 De Ondernemingsraad  

 

Samenstelling van de Ondernemingsraad eind 2017 

Naam Functie OR Functie DUWO DUWO-onderdeel 

Petra Hofsteden-Mark Voorzitter Manager Financiën Groep 

Iris Visser Secretaris Medewerker Verhuur en Informatie Amsterdam 

Danielle de Boer Lid Medewerker Verhuur en Informatie Amsterdam 

Ryanne Jonkhout Lid Beleidsmedewerker Strategie en Beleid Groep 

Erik van Dijk Lid Technisch Beheerder Leiden 

 

Begin 2017 is, als gevolg van het vertrek van Marco Veenstra, een nieuwe voorzitter van de OR benoemd, 

tevens is op één lid na de hele OR voorzien van nieuwe leden. Om elkaar en de Wet op de 

Ondernemingsraad beter te leren kennen, is de gehele OR in maart op een tweedaagse training geweest. 

De ondernemingsraad heeft in 2017 regelmatig overleg gehad met het bestuur. De volgende onderwerpen 

zijn aan de orde geweest, nieuwe personeelsgids, invoering Individueel Keuzebudget, nieuwe HR 

strategie, vertrek bestuurder, D4U (ondernemingsplan).  

Het afstemmen en afronden van de inhoud van de nieuwe personeelsgids geeft de medewerkers en 

leidinggevenden meer duidelijkheid en vastigheid, hier is de OR erg blij mee. 

 

De OR heeft in 2017 nog 2 vacatures. Begin 2018 zijn deze vacatures opgevuld en is de OR voltallig. 
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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 van belang. Het 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de Autoriteit woningcorporaties bevestigen de financiële 

gezondheid. DUWO verwacht nu en in de toekomst aan de normen van de Autoriteit woningcorporaties en 

het WSW te blijven voldoen.  

 
Tabel 9.1 Kengetallen ultimo 2017 

(x € 1.000)   2018 2017 2016 2015 Norm WSW 

    begroting       

Eigen vermogen conform grondslagen 
WSW (bedrijfswaarde) A 

      
602.636  

      
533.402  

      
579.245  

      
560.790    

Balanstotaal conform grondslagen WSW 
(bedrijfswaarde) B 

   
1.329.335  

   
1.243.439  

   
1.284.840  

   
1.240.503    

Solvabiliteit (weerstandsvermogen) 
= 

A/B 45,3% 42,9% 45,1% 45,2% >=20% 

Kasstroom voor interest C 
        

48.020  
        

65.654  
        

61.982  
        

65.681    

Rente-uitgaven D 
        

21.445  
        

21.609  
        

22.673  
        

25.416    

Interest coverage ratio 
= 

C/D 
               
2,2  

               
3,0  

               
2,7  

               
2,6   >=1,4  

Kasstroom t.b.v.  van DSCR bepaling E 
        

42.220  
        

64.506  
        

56.385  
        

43.351    

Netto renteuitgaven en theoretische 
aflossing t.b.v. DSCR F 

        
38.749  

        
40.016  

        
42.463  

        
40.761    

Debt Service Coverage Ratio = E/F 
               
1,1  

               
1,6  

               
1,3  

               
1,1   >=1,0  

Leningen G 
      

640.298  
      

596.939  
      

625.828  
      

613.156    

Materiële vaste activa - Bedrijfswaarde H 
   

1.187.361  
   

1.192.678  
   

1.223.000  
   

1.154.670    

Loan-to-Value 
= 

G/H 53,9% 50,1% 51,2% 53,1% <=75% 

Geborgde leningen (inclusief teruggestorte 
roll-overs met variabele hoofdsom) I 

      
651.851  

      
617.820  

      
636.306  

      
636.306    

Materiële vaste activa - WOZ-waarde J 
   

1.724.118  
   

1.567.380  
   

1.447.289  
   

1.458.940    

Dekkingsratio = I/J 37,8% 39,4% 44,0% 43,6% <=50% 

  

DUWO heeft de (financiële) risico’s goed in beeld. Uit onze periodieke scenarioanalyses blijkt dat DUWO 

beschikt over een voldoende financiële buffer om tegenvallers op te kunnen vangen. 

 

Autoriteit woningcorporaties  

Op grond van artikel 61 lid 3 van de herziene Woningwet beoordeelt de Aw jaarlijks integraal en 

individueel de woningcorporaties. Met ingang van 2016 ontvangen corporaties één integrale oordeelsbrief. 

De Aw publiceert per corporatie de oordeelsbrief op hun website. De laatste oordeelsbrief bevat geen 

noemenswaardige bijzonderheden. 

 

DUWO heeft het definitieve scheidingsplan DAEB/niet-DAEB tijdig ingediend en van de Aw bericht 

ontvangen dat gelet op artikel II, derde lid, van de Herzieningswet en artikel 49 van de Woningwet 

goedkeuring is verleend voor de administratieve scheiding conform de specificaties van het ingediende 

definitieve scheidingsverzoek. De huur- en financiële administratie is in 2017 aangepast voor de scheiding 

DAEB/niet-DAEB. 
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Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

Het WSW oordeelt dat in algemene zin sprake is van verbetering van de risicobeheersing bij DUWO. Wel 

zien zij verbeterpunten op het gebied van risicomanagement, liquiditeitssturing en assetmanagement. 

Afgesproken is dat DUWO een second opinion op de meerjarenonderhoudsbegrotingen verstrekt aan het 

WSW.  

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.  

 

Financieel en fiscaal beleid 

In 2017 is het financieel beleid en investeringsbeleid in concept opgesteld. In 2018 zal dit worden 

besproken met de Raad van Commissarissen. Op fiscaal gebied is hard gewerkt aan het wegwerken van 

achterstanden en het in control komen op alle fiscale onderwerpen. In 2018 zal het fiscaal beleid worden 

geformaliseerd.  

 

9.2. Jaarresultaat 2017 

 
Tabel 9.2 Jaarresultaat ten opzichte van begroting 
bedragen x € 1 mln Realisatie Begroting Verschil 

Exploitatieresultaat               63                61                 2  

Financiële baten en lasten              -22               -23                  1  

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille             193                    -                193  

Vennootschapsbelasting               -53                 -12                -41  

            181                26             155  

 
Het exploitatieresultaat is € 2 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat de 

opbrengsten € 1.497k hoger zijn dan begroot en anderzijds zijn de bedrijfslaten €478k lager dan begroot: 

 De hogere opbrengsten t.o.v. de begroting bestaan uit het saldo van de hogere huuropbrengsten 

(€+773k) door o.a. eerdere oplevering van projecten, lagere huurderving a.g.v. leegstand € +429k, 

hogere overige opbrengsten € +1.033k en lagere verkoopopbrengsten door hogere marktwaarde dan 

in de begroting gerekend met boekwaarde historische kostprijs (€-526k). 

 De lagere bedrijfslasten bestaan voornamelijk uit het saldo van de hogere onderhoudskosten, met 

name niet-planmatig onderhoud en schoonmaakkosten (€ -1.301k), het niet betalen van de 

saneringsheffing terwijl deze wel begroot is (€+1.297k), lagere algemene beheerkosten (loonkosten, 

advieskosten, inhuur, per saldo €+326k) en overige bedrijfslasten per saldo (€ +70k). 

 

De financiële baten en lasten zijn € 1 miljoen lager dan begroot door 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 2017 met € 193 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.  

 

De beheerkosten per eenheid zijn in 2017  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.  
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Tabel 9.3 Jaarresultaat 2017 ten opzichte van 2016 

bedragen x € 1 mln 2017 2016 Verschil 

Exploitatieresultaat               63                65  -2  

Financiële baten en lasten             -22              -23  1  

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 193                95  98  

Vennootschapsbelasting -53               14  -67  

  181               151  30 

 

In de vergelijking van het jaarresultaat 2017 ten opzichte van 2016 valt op dat het exploitatieresultaat 

afneemt met € 2 miljoen. Deze afname wordt voor zo’n € 5 miljoen vertekend door een aantal incidentele 

baten in 2016. Per saldo is dan ook feitelijk sprake van een lichte toename van het exploitatieresultaat. De 

waardeveranderingen van de vastgoedportefeuille zijn in 2017 hoger dan in 2016. Dit is grotendeels het 

gevolg van de aantrekkende vastgoedmarkt, ook voor studentenhuisvesting. 

 

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. Deze wijzigingen zijn in het boekjaar 2016 in het resultaat 

verwerkt en leidden in dat jaar tot een belastingbate van € 14 miljoen. Met ingang van 2017 moet weer 

´normaal´ belasting worden betaald. Door de forse stijging in WOZ waarden is de vennootschapsbelasting 

last in jaarrekening 2017 bijgesteld voor het jaar 2016 en 2017. Deze snellere stijging veroorzaakt een 

eerdere terugname van de afwaardering. Voor beide jaren betekent dit een verhoging van de te betalen 

vennootschapsbelasting van een kleine € 6 miljoen ten opzichte van de begroting en de last in de 

jaarrekening 2016. Daarnaast is in 2017 een passieve belastinglatentie gevormd van het verschil 

makrtwaarde vastgoedbeleggingen en fiscale waarde vastgoed van € 24,1 miljoen. 

 

9.3. Analyse waarderingen 

Het is voor alle corporaties verplicht om bezit op marktwaarde in verhuurde staat te waarderen. Dit heeft, in 

combinatie met de steeds verder aantrekkende vastgoedmarkt, gezorgd voor aanzienlijke 

vermogensstijgingen binnen de corporatiesector. Aangezien deze vermogensstijging geen kasstroom is, en 

de realisatie van de vermogensstijging door bijvoorbeeld de verkoop van woningen beperkt realiseerbaar is, 

is deze stijging in werkelijkheid ook beperkt. DUWO waardeert sinds het vorig jaar op marktwaarde in 

verhuurde staat. De marktwaarde is voor een belangrijk deel gebaseerd op de (gemaximaliseerde) 

markthuur en de verkoopwaarde van de woningen. 

 

De marktwaarde in verhuurde staat is ultimo 2017 voor het DAEB-vastgoed in exploitatie (€1.480 miljoen) 

en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie (€42 miljoen) uitgekomen op een totaal van €1.522 miljoen. Dit is een 

stijging van circa 15% (€199 miljoen) ten opzichte van ultimo 2016 (€1.323 miljoen). Deze stijging kan 

worden gespecificeerd naar 1) aanpassing van de normatieve uitgangspunten, 2) aanpassing van de 

rekenregels en 3) aanpassing van de invoerdata.  

 

Aanpassing van de normatieve uitgangspunten – dit betreft indexreeksen, leegwaardestijging en 

voorgeschreven kostenposten, en betreft een negatief effect van €1 miljoen. Deze afname is gedeeltelijk 

opgeheven door een stijging van de leegwaarde. De stijging van de leegwaarde lag in 2017 tussen de 3,80% 

en 7,70%, afhankelijk van de locatie en het product. Dit heeft een positief effect op de verkoopopbrengsten 

en daarmee de marktwaarde. 

 

Aanpassing van de rekenregels – de grootste impact op de mutatie veroorzaakt door aanpassingen in de  

rekenregels (€214 miljoen) hadden de disconteringsvoet en de exit yield. Verder geldt door een aanpassing 

in het Handboek Marktwaarde voor woningen die blijvend zijn gereguleerd vanaf 2017 (en dus in de 

marktwaarde ultimo 2017) een 7-jaars exploitatieverplichting. Dit heeft de eerste zeven jaar een negatief 

effect op de marktwaarde, aangezien de verkoopopbrengsten in de eerste jaren door deze aanpassing lager 

liggen dan voorheen. Dit effect wordt gedeeltelijk opgeheven door hogere positieve huur kasstromen. Na 

deze zeven jaar vindt er een stijging van de verkoopopbrengsten plaats ten opzichte van de situatie in 2016, 

aangezien dan de exploitatieverplichting afloopt. 
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Aanpassing van de invoerdata – door mutatie van objectgegevens daalt de marktwaarde met €14 miljoen. 

De reden dat dit een daling is, wordt voornamelijk veroorzaakt door het feit dat dit jaar een kwaliteitsslag 

heeft plaatsgevonden met betrekking tot de basisdata en eenheden die uit exploitatie zijn gehaald, zoals 

complex 4676. Verder vallen onder deze post ook de voorraadmutaties. De voorraadmutaties hebben 

betrekking op de verkoop, aankoop, in exploitatie nemen van ontwikkelprojecten en een aantal 

administratieve correcties. Dit veroorzaakt een stijging van de marktwaarde in verhuurde staat van €11 

miljoen. 

 

De afgelopen jaren hebben de Aw en het WSW de samenwerking geïntensiveerd om het toezicht op de 

corporatiesector effectiever en efficiënter te maken. Een belangrijk onderdeel van de samenwerking 

betreffende het toezicht is het opzetten van een gezamenlijk beoordelingskader op de terreinen waarop Aw 

en WSW beide werkzaam zijn. De beleidswaarde zal hierbij een centrale rol gaan spelen. De bedrijfswaarde 

zal verdwijnen. De beleidswaarde is afgeleid van de marktwaarde, maar bevat het eigen beleid van de 

corporatie: doorexploiteren, eigen sociale huurbeleid, eigen onderhoudskosten en eigen beheerkosten. De 

beleidswaarde is dan ook lager dan de marktwaarde en is een betere weerspiegeling van de waarde die de 

corporatie naar verwachting zal realiseren met het gevoerde beleid.  

 

De marktwaarde is bij DUWO circa € 329 miljoen hoger dan de bedrijfswaarde. Het eigen vermogen is 

daarmee ook € 329 miljoen hoger dan wanneer gewaardeerd zou worden op bedrijfswaarde, zonder 

rekening te houden met het effect op belastinglatenties. Dit is, vergeleken met andere corporaties, een 

relatief klein verschil. Dit heeft vier hoofdoorzaken. 

 

1. DUWO bezit staat vaak op scenario doorexploiteren. Zowel in de bedrijfswaarde als in de marktwaarde 

wordt de 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. 

2. 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 een klein deel 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. 

3. 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. 

4. 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. 

 

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 
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gezondheid en stabiliteit van DUWO. De reguliere exploitatie is rendabel, de operationele kasstroom is sterk 

positief en toekomstbestendig. 

 

9.4. Meerjarenbegroting 

Eind 2017 is de meerjarenbegroting 2018 – 2017 vastgesteld. DUWO staat er op de lange termijn 

financieel gezond voor. Deze financiële gezondheid wordt mede gevoed door de lage rente van dit 

moment. Die is nu zo laag, dat DUWO bij herfinancieringen en nieuwe leningen effectief nauwelijks rente 

betaalt. Een situatie die op de langere termijn ook verwachtingen op het gebied van de huurontwikkeling 

kan raken. Inflatie en rente zijn met elkaar verbonden. Kijkend naar de Loan to Value heeft DUWO de 

komende jaren voldoende ruimte om investeringen te financieren. De invloed van de lage rentelasten op 

de kasstroomratio’s is aanzienlijk. Dit veroorzaakt nu investeringsruimte maar vormt tevens op korte 

termijn een risico in geval van een rentestijging. De belangrijkste kengetallen uit de meerjarenbegroting 

zijn in tabel 9.4 opgenomen. 

 
Tabel 9.4 Kengetallen meerjarenbegroting 

 

 
 

9.5. Financiële instrumenten 

Voor de uiteenzetting van risico's aangaande gebruik en beheersing inzake financiële instrumenten wordt 

verwezen naar de jaarrekening. Deze zijn opgenomen in hoofdstuk 10 van de grondslagen voor de 

waardering van activa en passiva. 
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10. Goed bestuur  
 

DUWO onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties en neemt deze als uitgangspunt bij haar 

werkzaamheden. De RvC-leden zijn hiertoe via het lidmaatschap van de Vereniging van Toezichthouders 

in Woningcorporaties (VTW) verplicht. Het bestuur heeft op verzoek van de VTW bevestigd dat ze de 

Governancecode Woningcorporaties naleeft en daarmee ook de besluiten die het VTW-bestuur neemt op 

basis van de uitspraken van de Governancecodecommissie.  

 

10.1. Governance  

Corporate governance is het stelsel van sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht houden, dat erop 

gericht is de doelstellingen van DUWO te borgen in de organisatie.  

Het dagelijks beleid van DUWO wordt bepaald door het bestuur. Bij haar besluitvorming betrekt het 

bestuur het advies van het managementteam (Groeps-MT). De raad van commissarissen (RvC) houdt 

toezicht op het beleid van het bestuur. De RvC wordt ondersteund door een bestuurssecretaris. Alle 

governancedocumenten zijn gebundeld in het zogenaamde 'RvC-dossier'. Deze zijn in 2017 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. 

DUWO voldoet op dit moment niet volledig aan de norm voor grote ondernemingen om ten minste 30% 

van de functies in het Bestuur en de Raad van Commissarissen te laten vervullen door vrouwen. Het 

Bestuur voldoet aan dit criterium maar de Raad van Commissarissen niet. Bij de werving van nieuwe 

commissarissen zal hier rekening mee worden gehouden.  

 

Raad van bestuur 

DUWO heeft een tweehoofdig bestuur. In 2017 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.  

 

Conform het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) hanteert DUWO een 

mandateringsregeling, het reglement Financieel Beleid & Beheer, waarmee het bestuur door de RvC 

gemandateerd is om tot op zekere hoogte uitgaven te doen. Dit reglement is in 2017 aangepast aan 

vereisten uit de Woningwet (artikel 103 BTIV) en is door de Autoriteit woningcorporaties (Aw) in december 

2017 goedgekeurd. 

Het bestuur heeft de portefeuilleverdeling nader verdeeld. 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 gevraagd en ongevraagd het bestuur, is verantwoordelijk voor de 

benoeming (en eventuele schorsing of ontslag) van bestuurders en commissarissen en stelt de 

beoordeling en arbeidsvoorwaarden van de bestuurders en commissarissen vast. De RvC geeft de 

accountant opdracht voor de controle van de jaarstukken en is de opdrachtverlener voor de vierjaarlijkse 

visitatie (uitgevoerd in 2016). 

Binnen de RvC zijn drie commissies op de deelgebieden financiën, projectontwikkeling en selectie en 

remuneratie. Deze commissies kennen elk een eigen reglement. Hierin zijn in 2017 geen wijzigingen 

aangebracht. 

Het RvC-reglement is in 2016 aangepast aan de vereisten van de Woningwet. De raad bestaat uit zes 

personen en het uitgangspunt is dat de leden gezamenlijk een multidisciplinair team vormen en 

complementair aan elkaar zijn.  
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De samenstelling en verantwoording van de RvC is verder beschreven in hoofdstuk 12: Verslag van de 

Raad van Commissarissen. 

 
10.2. Governancecode Woningcorporaties 

Bij goed bestuur gaat het in grote mate om cultuur, houding en gedrag. Daarnaast zijn er vanuit de 

Governancecode Woningcorporaties en de Woningwet ook veel concrete bepalingen die bestuurders en 

toezichthouders moeten naleven en waar ze in sommige gevallen niet van mogen afwijken. Dit heeft 

DUWO in een reeks van reglementen vastgelegd: 

 Statuten  

 Besturingsmodel DUWO 

 Integriteitsbeleid 

 Reglement Bestuur 

 Reglement RvC, met bijlagen: 

o Profielschets 2016 

o Bemensing en rooster van aftreden RvC 

o Overzicht informatievoorziening RvC 

o Reglement Audicommissie Financiën 

o Reglement Selectie- en Remuneratiecommissie 

o Reglement Auditcommissie Projectontwikkeling 

 Reglement financieel beleid en beheer + Addendum (inclusief beleggingsstatuut) 

 Investeringsstatuut 

 Treasurystatuut 

 Beloning leden RvC 

 Reglement benoeming huurderszetel 

 

Het investeringsstatuut is in 2016 in de terminologie aangepast aan de Woningwet en zal in 2018 

inhoudelijk verder worden aangepast.  

In 2017 is na overleg met de huurdersorganisaties het verhuiskostenreglement opgesteld. Eind 2017 is dat 

ter beoordeling gestuurd naar de gemeenten in het werkgebied van DUWO.  

 

Aan de hand van de checklist van de VTW is ook in 2017 gecontroleerd waar eventueel nog afgeweken 

wordt van de eisen uit de governancecode. Op een enkel punt wijkt DUWO nog gemotiveerd af: 

 Deelname aan de Aedes-benchmark. DUWO heeft in 2015 besloten deel te nemen aan de benchmark 

en is vervolgens in overleg getreden met de organisatie achter de benchmark. Gezamenlijk is 

geconcludeerd dat de cijfers van DUWO te afwijkend zijn om deel te nemen aan de benchmark. Dit 

heeft onder meer te maken met de afwijkende bedrijfsvoering bij studentenhuisvesters en het relatief 

grote aandeel woningen dat DUWO huurt met het recht van onderhuur. In 2017 was dit niet anders.  

 Publicatie op website. De governancecode schrijft voor dat DUWO bepaalde zaken publiceert in het 

jaarverslag én op de website. Doordat DUWO haar jaarverslag publiceert op de website is een aantal 

zaken niet apart ook op de website gepubliceerd. Het gaat om het beloningsbeleid inclusief de 

honorering van de RvC en het bestuur en de taakverdeling van het bestuur. 

 Klachtenreglement. Het bestaande klachtenreglement is nog niet aangepast aan de vereisten zoals ze 

gelden sinds 2015. DUWO is aangesloten bij de Geschillencommissie Zuid-Holland en die zal het 

klachtenreglement aanpassen op basis van het modelreglement zoals dat door Aedes wordt opgesteld.  

 

10.3. Fit and proper 

In de Governancecode en de Woningwet is de verplichting opgenomen voor de bestuurders en interne 

toezichthouders om ‘fit and proper’ te zijn. Een van de vereisten is het behalen van een minimaal aantal 

punten Permanente Educatie (PE). De governancecode schrijft voor dat bestuurders over een periode van 

drie kalenderjaren (voor 31 december 2017) 108 PE-punten halen. Commissarissen moeten in 2017 tien  

PE-punten halen (en mogen punten uit 2015-2016 in 2017 meetellen als het er meer dan tien zijn). In 

onderstaande tabel staat de stand bij DUWO per eind 2017 weergegeven. Uit het overzicht blijkt dat het 

bestuur en de RvC op koers liggen om aan de vereisten te voldoen. 
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Tabel 10.1  PE-punten Bestuur en RvC op 31-12-2017 

Naam Sinds  Norm 2015-2017 
Behaald 

Norm 

behaald?  

Bestuur 
  

in 2015-2016 in 2017 
 

A.Fraaij 1-sep-16 48 17 26,5 Nee *) 

H. de Vreese  1-apr-14 108 76 36,5 Ja  

Raad van Commissarissen 
 

Norm in 2017-2018 
 

  

P. Rullmann 1-mrt-15 10 19 35 Ja  

K. van Dorst 26-sep-11 10 10 16 Ja 

H. Nuij 1-feb-11 10 18 15,5 Ja  

W. de Jager 1-apr-15 10 18 28 Ja  

F. Koopman 1-jun-16 10 13 (nodig was 5) 4  Ja  

H. Nederlof 1-jul-16 10 22 (nodig was 5) 96 Ja  

*) de heer Fraaij was in 2017 langdurig ziek en niet in staat de benodigde PE-punten te halen 

 
10.4. 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. In 2017 zijn hiervoor dilemma-trainingen 

gegeven waarmee de inhoud en het doel van de integriteitscode opnieuw onder de aandacht zijn gebracht 

en in praktijkvoorbeelden zijn toegepast.   

DUWO kent daarnaast ook een klokkenluidersregeling, die in 2017 aangepast is aan de hand van de Wet 

Huis voor de klokkenluiders. Medewerkers die het vermoeden van een misstand hebben, kunnen deze 

desgewenst anoniem melden aan het meldpunt klokkenluider. De regeling borgt dat de melding wordt 

onderzocht en dat de betreffende medewerker niet hoeft te vrezen voor sancties vanwege ‘het luiden van 

de klok’.  

Medewerkers kunnen deze regeling en de integriteitscode via het intranet raadplegen.  

DUWO beschikt over een klachtenreglement en is met haar hele bezit aangesloten bij de 

Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland (GCWZH). Het klachtenreglement is te raadplegen via de 

website. De RvC wordt ieder tertaal op de hoogte gebracht van eventuele klachten bij de 

klachtencommissie en het verloop ervan. 

 

10.5. Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties raad van bestuur 

De RvC heeft in 2017 geen aanwijzingen dat zich transacties met mogelijk tegenstrijdige belangen van de 

bestuurders hebben voorgedaan. Evenmin deden zich transacties van materiële betekenis met mogelijke 

tegenstrijdige belangen ten aanzien van één of meerdere toezichthouders voor. 

Uit een inventarisatie onder de bestuursleden en RvC-leden is verder gebleken dat er zowel bij hen als de 

eerstelijnsfamilie geen sprake is van toezichthoudende of bestuurlijke rollen die als verbonden partij 

kunnen worden gekwalificeerd.  

 

De heer Fraaij heeft de volgende nevenfuncties : 

 Bestuurslid Kences; 

 Lid Anglo Dutch Directors Club; 

 Lid vereniging Netwerk Cum Laude. 

 

Mevrouw De Vreese heeft de volgende nevenfuncties : 

 Bestuurslid Kences; 

 Lid Raad van Directeuren Geschillencommissie Huursector; 

 Bestuurslid Stichting Vastgoed Service. 

 

10.6  Internal Audit  

Internal Audit heeft als doel om op een objectieve manier zekerheid in brede zin te verschaffen aan 

DUWO. Verschaffen van zekerheid (‘assurance’) over financiën en over de opzet, bestaan en werking van 

de ingevoerde interne beheersingsmaatregelen op strategische-,  operationele- en financiële processen.  

Het auditplan 2017 is conform afspraak tijdig opgesteld en op basis van de uit te voeren audits is een 

planning samengesteld wanneer de audits uitgevoerd zullen worden. Het auditplan is afgestemd met 

Deloitte en goedgekeurd door de RvC. De uitgevoerde audits resulteren in een memo of auditrapport 
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(inclusief aanbevelingen) dat met de direct verantwoordelijke en/of MT-leden wordt besproken en ook aan 

de externe accountant overhandigd wordt (inclusief auditfiles). In 2017 zijn de volgende controles 

uitgevoerd: 

 Inkomenstoets bij verhuur woonruimte over 1e halfjaar 2017: op het proces verhuringen short stay 

voor gasten dient de interne beheersing wat versterkt te worden, ten behoeve tijdigheid en 

volledigheid van het dossier, echter blijkt uit de controle dat DUWO geen verhoogd risico loopt ten 

aanzien van de toewijzingsregels.   

 Betrouwbaarheid van tertaalrapportage: op basis van de rapportage is nagegaan of er bijzonderheden 

zijn die niet of onvoldoende worden toegelicht, hieruit zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen.  

 Juistheid en volledigheid van de begroting en meerjarenprognose: tijdens het opstellen van de 

begroting en meerjarenprognose is Internal Audit nauw betrokken. Diverse aandachtspunten die naar 

voren gekomen zijn, zijn met het MT besproken en naar tevredenheid toegelicht en/of meegenomen 

in de begroting en meerjarenprognose.  

 Procesbeoordeling leegstand en huurachterstand: het proces vraagt naar een betere beheersing op 

de leegstand en huurachterstand. Inmiddels zijn er binnen de vestigingen diverse acties uitgevoerd 

om het risico op huurderving te minimaliseren. 

 Procesbeoordeling planmatig onderhoud: uit de beoordeling is naar voren gekomen dat er op 

verschillende gebieden nog geen eenduidige toepassingen worden gevolgd. MT heeft inmiddels al 

wat acties ondernomen om de eenduidigheid tussen de verschillende vestigingen te brengen.  

 Naast de bovengenoemde audits zijn er door Internal Audit gedurende jaar een aantal controles 

uitgevoerd die binnen de sector afgedwongen worden om vast te stellen of wet- en regelgeving juist 

en volledig worden toegepast. Voor zover hebben er geen kwesties zich voorgedaan die een 

verhoogd risico vormen.   

 In 2017 is door Audit 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 personele 

wisselingen is het in 2017 niet gelukt om de door ICT zelf uit te voeren audits te realiseren. 

 In 2017 is vanuit Audit inzet geleverd voor de check op de opgeleverde documentatie inzake de 

waardering op marktwaarde. In de jaarrekening 2016 is dit de grootste balanspost en vond 

waardering op marktwaarde voor de eerste maal plaats. 

 Beoordeling van de gekozen opzet voor de werkkostenregeling heeft geresulteerd in enkele direct 

toepasbare stappen. De verdere uitwerking richt zich op een goede registratie van de kosten in het 

primair systeem en aanpassing van de personeelsnota door HR.  

 

Onze kernprocessen zijn in 2017 geactualiseerd. Daarbij zijn de belangrijkste procesrisico’s in kaart 

gebracht en hebben we acties opgepakt om deze risico’s beter te beheersen. In totaal zijn er 46 processen 

geactualiseerd. 

Internal audit heeft de voortgang en opvolging van de aandachtspunten uit de managementletter van de  

10.8 Kengetallen DUWO 2017  

Omschrijving 2017 2016 

Gegevens Woningbezit   

1.Woningen/ woongebouwen 32.342 31.147 

  a. In eigendom 22.944 22.830 

  b. DRC (50%) 1.661 1.661 

  c. In beheer 7.737 6.656 

2. Garages 766 771 

  a. In eigendom 479 477 

  b. DRC (50%) 114 121 

  c. In beheer 173 173 

3. Bedrijfsruimten 127 157 

  a. In eigendom 112 138 

  b. DRC (50%) 5 5 

  c. In beheer 10 10 

4. Overige verhuureenheden 85 83 

  a. In eigendom 85 83 

  b. DRC (50%) 0 0 
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  c. In beheer 0 0 

Totaal 33.320 32.154 

5. In aanbouw/ ontwikkeling 673 258 

   

Verklaring mutaties   

Opgeleverd 208 818 

Aangekocht 1 0 

Overig 4 -2 

In beheer genomen 1.426 1.339 

Ombouw eigendom 89 55 

Ombouw DRC 0 0 

Gesloopt/uit exploitatie 0 244 

Verkocht 37 46 

Beheer beëindigd 345 284 

Overig (aanpassing Accommodate) 62 0 

Totaal mutaties 1.166 1.636 

   

Kwaliteit    

Kosten NPO (per vhe excl. serviceabonnement) € 198  € 198 

Kosten PO (per vhe) € 320  € 284 

Totaal onderhoud per vhe € 518 € 482 

   

Prijs kwaliteitsverhouding   

Gemiddelde netto huurprijs per maand per vhe € 333,91 € 319.72 

   

Verhuren van woningen   

Mutatiegraad 62,40% 54,0% 

Huurachterstand 0.60% 0,7% 

Huurderving in % jaarhuur 1.25% 1,1% 

   

Financiële continuïteit   

1. solvabiliteit (e.v./b.t.) 56.14% 50.80% 

2. current ratio 21.06% 49.97% 

3. rentabiliteit e.v. 28.58% 21.26% 

4. rentabiliteit v.v. 3.12% 3.30% 

5. rentabiliteit t.v. 16.77% 11.87% 

6. cash-flow per vhe € 1.328 € 1.224 

   

Balans en w&v-rekening (per woning)   

1. eigen vermogen € 28.040 € 23.310 

2. voorziening onderhoud € 0 € 0 

3. overige voorziening € 15 € 17 

4. totaal opbrengsten € 5.586 € 5.336 

5. kapitaalslasten € 682 € 748 

6. algemeen beheer € 556 € 584 

7. renteresultaat € 682 € 748 

8. jaarresultaat €5.591 € 4.834 

   

Personeelsbezetting   

Formatieplaatsen per 1.000 woningen 4,95 5,35 
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11. Risicomanagement 

 
Risicomanagement is essentieel voor het realiseren van onze ambities en is een integraal onderdeel van 

onze bedrijfsvoering. Het nemen van risico’s is inherent aan ondernemen bij DUWO. Door een bewuste 

afweging te maken tussen onze doelstellingen en de risico’s die we bereid zijn te nemen, streven we naar 

een bestendige en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. Omdat het risicomanagement pas 

effectief is als iedere medewerker zich bewust is van risico’s en actief werkt aan het verminderen van 

risico’s, besteden we bij de actualisatie en herontwerp van de processen aandacht aan de belangrijkste 

risico’s en implementeren zonodig aanpassingen in de processen teneinde deze risico’s te mitigeren.  

 

Raamwerk voor risicomanagement 

De basis voor het overall risicomanagementbeleid kan als volgt weergegeven worden: 

- Het bestuur en de MT-leden zijn verantwoordelijk voor de opzet en werking van (systemen van) 

risicobeheersing. Deze systemen hebben tot doel significante risico’s te identificeren, de realisatie van 

doelstellingen te bewaken en het naleven van relevante wet- en regelgeving te waarborgen. 

- Adequate risicobeheersing zal de kans op fouten en verrassingen door onvoorziene omstandigheden 

verkleinen. De uitwerking hiervan vindt met name plaats op basis van de te onderkennen risico’s bij 

DUWO met de hierbij genomen beheersingsmaatregelen. 

- Organisatorisch zijn specifieke en, voor zover mogelijk, onafhankelijke functies ingericht. Dit betreft 

onder andere de functies van de projectcontroller, de auditfunctie, en een quality- en riskmanager.  

- Het risicomanagement is een vast onderdeel van de Planning- en Controlcyclus  

- Het bestuur is verantwoordelijk voor het bepalen van wat in bedrijfsvoering en qua financiële 

gezondheid maximaal acceptabel is (risicoacceptatie), in afstemming en met een akkoord van de 

RvC. 

 

We hanteren een organisatiebreed, uniform en gestructureerd risicomanagement proces:   

 Risico-identificatie 

Risico’s worden structureel geïnventariseerd en geactualiseerd. Een belangrijke input voor het 

identificeren van risico’s is de risicobeoordeling van de externe toezichthouders: WSW en Aw. Voor de 

afzonderlijke (vastgoed) projecten wordt een afzonderlijke risico en kansen analyse uitgevoerd. 

 Analyseren gevolgen 

Om de omvang van de risico’s van verschillende categorieën met elkaar te kunnen vergelijken en te sturen 

op basis van de ‘key risico’s’ wordt, naast de impact, de waarschijnlijkheid dat een risico optreedt, 

bepaald. De combinatie van de geschatte waarschijnlijkheid en impact van een risico bepalen het niveau 

van een risico. De gevolgen van risico’s kunnen worden ingedeeld in vijf voor DUWO van belang zijnde 

impact categorieën:  

 financieel 

 reputatie (inclusief veiligheid) 

 efficiency 

 maatschappelijke doelstellingen 

 integriteit 

 Toets aan risicobereidheid 

Door het bestuur is de volgende risicoacceptatie bepaald: 

Risicocategorie Risicoacceptatie Toelichting 

Strategisch gematigd DUWO is bereid gematigde risico’s te nemen bij het nastreven van haar 

ambities. Gezocht wordt de balans tussen de maatschappelijke functie 

(lage risicoacceptatie) en de groeiambities met een iets hogere 

risicoacceptatie. 

Operationeel/ 

Financieel 

laag DUWO richt zich vooral op het behoud van de (financiële) continuïteit, 

ongeacht de omstandigheden. Er wordt naar gestreefd om de risico’s die 

deze continuïteit in gevaar kunnen brengen zoveel mogelijk te beperken. 

De risicobereidheid op financieel/strategisch gebied is afgeleid van het 

normenkader dat door toezichthouders wordt gehanteerd. Deze bevat de 

minimale vereisten voor de ratio’s voor onder andere solvabiliteit, 

rentedekkingsgraad en onderpandwaarde van de leningen. 

Compliance  zeer laag DUWO streeft ernaar te voldoen aan elke van toepassing zijnde wet- en 
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regelgeving. Daarbij is speciale aandacht voor uitwerking van de 

Woningwet en overige regelgeving met name op gebied van verkoop van 

bestaand bezit, toewijzingsregels, aanbestedingen en informatiebeveiliging, 

waaronder de privacy wetgeving. 

 

Voor de significante risico’s wordt bepaald wat de mogelijke impact op het normenkader van de 

toezichthouders kan zijn. Dit gebeurt door de scenarioanalyse. 

 Risicobehandeling 

Hoe wij met een risico omgaan, is afhankelijk van de waardering van een risico. Indien een risico niet 

binnen onze acceptatiegrenzen valt, worden de acties afgesproken om het risico te minimaliseren. 

Opvolging van deze acties wordt structureel gemonitord. 

 

De invoering van risicorisicomanagement betekent veel voor de planning en afbakening van de audits. Het  

betekent dat de audits meer risico-georiënteerd zijn. Gesproken wordt van risk based-auditing. In 

tegenstelling tot het auditplan van 2017 is het auditplan van 2018, opgesteld vanuit de geïdentificeerde 

risico’s van de AW en WSW en het risicoprofiel van DUWO. Daarbij is een aansluiting gemaakt naar de 

geïdentificeerde risico’s van de externe accountant.  

 

Internal Audit onderzoekt of de opzet en werking van processen op het gebied van risicomanagement, 

beheersing en besturing toereikend zijn om de doelstellingen van DUWO te realiseren. Zo draagt Internal 

Audit bij aan effectiever management. 

 

Alles overziende zijn we van oordeel dat het systeem van risicobeheersing een redelijke mate van 

zekerheid biedt om de strategische, operationele, financiële en compliance risico’s voldoende te kunnen 

beheersen.  

 

Activiteiten in 2017  

Om meer daadkracht te geven aan het three lines of defence model is door het bestuur besloten om 

splitsing aan te brengen tussen audit- en quality & risk-werkzaamheden. Medio 2017 is er een manager 

Quality & Risk aangesteld. 

 

In 2017 hebben we de risicorapportages aangepast door integratie van verschillende soorten risico’s in 

een rapport. We hebben de focus in risicobeheersing aangebracht door over de grootste risico’s te 

rapporteren en de voortgang van de bijbehorende acties actief te monitoren. Bij het vorm geven aan ons 

werkplan en de planning- en controlcyclus voor 2018 hebben we een nieuwe methodiek omarmd: de A3- 

methodiek. Hiermee zorgen we voor een betere afstemming op de lange termijn doelen uit ons 

ondernemingsplan en kunnen we beter sturen op concrete resultaten. 

 

Ten behoeve van compliance zijn er in 2017 de volgende acties ondernomen:  

 Privacy Impact Assessment in verband met de nieuwe privacyregelgeving (Algemene 

verordening gegevensbescherming, AVG) die per 28 mei 2018 geldt. Naar aanleiding daarvan 

zijn acties in gang gezet teneinde de privacy van onze huurders en medewerkers te waarborgen. 

 Training aan alle medewerkers van DUWO over de omgang met persoonsgegevens ten aanzien 

van de AVG.  

 Integriteit-dilemmatraining voor alle medewerkers binnen DUWO met de voornaamste doelstelling 

om het risicobewustzijn omtrent integriteitsrisico’s in de organisatie te vergroten. 

 Om de frauderisico’s te minimaliseren hebben we: 

o de bedrijfsauto’s voorzien van een trackingsysteem en hebben collega’s die gebruik 

maken van een dienstauto een aanvulling op de arbeidsovereenkomst ondertekend. 

o Het proces van uitgifte en registratie van de ICT-middelen (laptops, telefoons, I-pads) 

aangescherpt. 

Gedurende 2017 zijn geen risico’s en/of onzekerheden geweest die een belangrijke ‘impact’ op DUWO 

hebben gehad. 

 
Op basis van een externe beoordeling is bij de informatiebeveiliging prioriteit gegeven aan het oplossen 

van de gesignaleerde aandachtspunten. Het gaat hierbij om autorisaties en factuurrouting. Om na te gaan 
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of het systeem niet van buitenaf benaderbaar is, vindt periodiek onderzoek plaats door een IT-

beveiligingsbedrijf. 

In 2017 hebben we eerste stappen gezet in de ontwikkeling van ons assetmanagement. We hebben nu in 

beeld welke complexen op redelijk korte termijn onze aandacht behoeven en welke concrete acties we 

gaan ondernemen om het assetmanagement verder te professionaliseren. 

Onze kernprocessen zijn in 2017 geactualiseerd. Daarbij zijn de belangrijkste procesrisico’s in kaart 

gebracht en hebben we acties opgepakt om deze risico’s beter te beheersen.  

 

Beoordeling belangrijkste risico’s  

Hieronder worden de belangrijkste risico’s beschreven, waarbij we rekening houden met de genomen 

beheersmaatregelen. De beheersmaatregelen zijn toegekend aan de verantwoordelijke leden van het 

management team en de realisatie wordt gedurende het jaar gemonitord middels afzonderlijke 

risicorapportages. Gedurende het boekjaar is het talentenprogramma gestart waarbij jonge talenten de 

kans krijgen om zich te ontwikkelen tot de toekomstige leidinggevenden. In het asset management zijn 

concrete acties afgesproken teneinde de kwaliteit van ons bezit te verbeteren en op termijn ook 

energieneutraal woningvoorraad te realiseren. De beheersmaatregelen die wij in de tabel hieronder 

hebben genoemd zijn naar verwachting effectief. Het beleid inzake de afdekking van risico’s verbonden 

aan alle belangrijke soorten voorgenomen transacties en aan de door de rechtspersoon gelopen prijs-

krediet-, liquiditeits- en kasstroomrisico’s is toegelicht in “hoofdstuk financiële instrumenten”. 

 

Risico Risico- 

score 

Toelichting Beheersmaatregelen 

te weinig personeel 

met de juiste 

capaciteiten 

hoog Werkzaamheden binnen DUWO worden 

door toegenomen digitalisering en 

toegenomen complexiteit op het gebied 

van bijv. wet- en regelgeving en 

technische oplossingen steeds 

complexer. Wij zien een risico met 

betrekking tot het aantrekken en 

behouden van geschikt personeel. 

 implementeren strategische 

personeelsplanning; 

 talentenprogramma. 

toename kosten 

beheer en 

onderhoud 

Hoog Als gevolg van de nieuwe regelgeving 

(met name duurzaamheid) en wegens 

hogere leeftijd van een deel van ons 

bezit kunnen de kosten van beheer en 

onderhoud hoger uitvallen. 

 asset management 

ontwikkeling met als 

eindresultaat meerjaren 

investeringsopgave per 

vestiging 

kwaliteit (waaronder 

veiligheid) en 

verhuurbaarheid 

verouderd deel van 

het bezit 

Hoog Er is blijvende aandacht nodig voor de 

veiligheid van onze huurders. Als gevolg 

van veroudering van ons bezit bestaat 

het risico dat een deel van onze panden 

niet verhuurd kan worden. 

 periodieke controles op 

kwaliteit van ons bezit door 

een technisch adviesbureau 

en opvolging adviezen; 

 onderhoud en beheer 

brandmeldinstallaties; 

 toezicht op veiligheid van de 

openbare en 

gemeenschappelijke ruimten; 

 zie maatregel voorgaand 

risico. 

ophoging 

verhuurdersheffing 

midden Het risico dat we meer 

verhuurdersheffing moeten betalen dan 

begroot, door verhoging van de tarieven 

of doordat de WOZ-waarde van ons 

bezit (grondslag van de heffing) harder 

stijgt dan verwacht. 

 monitoren voorgenomen 

regelgeving; 

 gevolgen voor DUWO 

inzichtelijk maken via 

scenarioanalyses. 

financiële en 

integriteitsrisico’s bij 

aanbestedingen en 

inkoop 

midden Risico dat we te veel betalen voor de 

projecten en/of overige inkopen. 

 aanbestedingsreglement 

wordt gevolgd; 

 auditor en project controller 

betrokken bij de financiële 

beoordeling van de 

geselecteerde aannemers; 

 dilemmatraining alle 

medewerkers DUWO. 
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toename rentelasten midden Toename rentelasten als gevolg van 

rentewijzigingen. 

 via scenarioberekeningen 

(liquiditeitsprognoses) check 

op speelruimte en 

maatregelen treffen, 

bijvoorbeeld geen nieuwe 

verplichtingen aangaan; 

 bewaken acties uit 

treasuryjaarplan. 

ICT-

continuïteitsrisico’s 

Midden Risico op uitval van onze primaire 

systemen als gevolg van cybercrime of 

uitval van configuratie. 

 risicoanalyse ICT-

continuïteitsrisico’s; 

 uitwijktesten en opvolgen 

acties n.a.v. daarvan; 

 jaarlijkse beveiligingstest 

verricht door een externe 

partij en opvolgen eventuele 

bevindingen. 

informatie-

beveiligingsrisico’s 

waaronder Privacy 

midden Risico dat de (persoons) gegevens op 

straat komen te liggen en een mogelijke 

boete als gevolg van het niet naleven 

van de Wet bescherming 

persoonsgegevens. 

 proces autorisatiebeheer en 

periodieke audits daarop; 

 implementatie privacybeleid. 
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12. Verslag van de Raad van Commissarissen 

12.1. Verantwoordelijkheden RvC 

De besluitvorming van de RvC vindt plaats op basis van de statuten van de stichting en het RvC-

reglement. De statuten geven regels over onder meer samenstelling, benoeming, taken en bevoegdheden. 

De werkzaamheden, taken en bevoegdheden van de RvC zijn nader uitgewerkt in het RvC-reglement. 

Onderdelen daarvan zijn de profielschetsen van de RvC-leden, de bemensing en het rooster van aftreden, 

de inrichting van de informatievoorziening, het reglement van de Auditcommissie Financiën, het reglement 

van de Selectie- en remuneratiecommissie en het reglement van de Auditcommissie Projectontwikkeling.  

De RvC heeft daarnaast voor een aantal belangrijke deelonderwerpen aparte statuten en reglementen 

vastgesteld. Het gaat om een statuut voor de treasury (inclusief beleggingen), investeringen en 

verbindingen. Er is tevens een reglement van kracht voor geschillen met huurders en de benoeming van 

de huurderszetel in de RvC. 

 

Accountant 

De RvC is verantwoordelijk voor de benoeming van de accountant. Het functioneren van de accountant 

wordt tenminste eens in de vier jaar geëvalueerd door het bestuur en de Auditcommissie Financiën. De 

uitkomsten hiervan worden in de voltallige raad besproken. In 2017 is besloten de 

controlewerkzaamheden met ingang van 2018 door een nieuwe accountant te laten uitvoeren. Na een 

selectietraject is gekozen voor EY, die derhalve in dit verslagjaar de accountant van DUWO is. De ‘oude’ 

accountant Deloitte 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 2017 uit zes leden. De heer P. Rullmann is de voorzitter van de RvC. De 

positie van vice-voorzitter is ingevuld door mevrouw K. van Dorst.   

De heren H. Nederlof en F. Koopman zijn RvC-commissarissen die op voordracht van de 

huurderorganisaties zijn benoemd. De heren H. Nuij en W. de Jager complementeren de raad.  

 
Samenstelling van de RvC per 31 december 2017 

Naam / functies Geslacht Geboortejaar Benoemd  Zittingstermijn 

P. Rullmann (Paul) M 1948 01-03-2015  01-03-2019 (eerste termijn) 

Voorzitter RvC 

Lid Remuneratiecommissie 

Profiel 
Voorzitter + Politiek-bestuurlijke netwerken en governance + 

Studentenhuisvesting en onderwijssector + Personeel en organisatie 

Hoofdfunctie Voorzitter Coöperatie Surf, Utrecht 

Nevenfuncties 

- 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 26-09-2011 22-06-2019 (tweede termijn) 

Vice-Voorzitter RvC 

Voorzitter auditcommissie 

Financiën 

Profiel Financieel incl. risicomanagement + ICT 

Hoofdfunctie 
Chief Risk & Compliance Officer, Crédit Agricole Consumer Finance 

NL, Amsterdam 

Nevenfuncties 
- Lid Raad van Toezicht Stichting Samenwerkingsschool voor 

Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs IJburg, Amsterdam 

W. de Jager (Willem)  M 1957 01-04-2015 01-04-2019 (eerste termijn) 

http://www.ymere.nl/ymere/index.asp?id=400
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Lid RvC 

Voorzitter auditcommissie 

Projectontwikkeling 

Profiel 
Vastgoedbeheer en projectontwikkeling + Bedrijfseconomie en 

vastgoedeconomie 

Hoofdfunctie Directeur WDJ Nimmerdor BV, Amersfoort  

Nevenfuncties Geen  

F. Koopman (Floris) M 1982 01-06-2016 01-06-2020 (eerste termijn) 

 

Lid RvC 

Lid auditcommissie Financiën 

Op voordracht van 

huurdersorganisaties 

 

Profiel 
Juridisch met affiniteit voor fiscale zaken + financieel inclusief 

risicomanagement  

Hoofdfunctie Jurist bij Siemens Nederland N.V., Den Haag 

Nevenfuncties 
- Lid Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci, 

Leiden 

- Lid Raad van Commissarissen Stichting CAV, Zoetermeer 

H. Nuij (Harry)  M 1948 01-02-2011 01-02-2019 (tweede termijn) 

Lid RvC 

Voorzitter 

Remuneratiecommissie 

Profiel Volkshuisvesting + Personeel en organisatie 

Hoofdfunctie (Vroeg)pensioen 

Nevenfuncties 

- Lid Raad van Toezicht De Sociale Maatschap, Amsterdam 

- Lid Stichting Cor Dik, Amsterdam 

- Lid Stichting Publiek Geheim 

J. Nederlof (Hans)  M 1962 01-07-2016 01-07-2020 (eerste termijn) 

Lid RvC 

Lid auditcommissie 

Projectontwikkeling 

Op voordracht van 

huurdersorganisaties 

Profiel 
Vastgoedbeheer en projectontwikkeling + Bedrijfseconomie en 

vastgoedeconomie 

Hoofdfunctie Bestuurder bij Fontys Hogescholen, Eindhoven 

Nevenfuncties 

- Lid Ledenraad van Surf 

- Lid Bestuur stichting OOET, Onderzoeks en 
Ontwikkelingsdiensten Eindhoven Tilburg 

- Lid Raad van Toezicht ACE, Automotive Centre of Expertise 

- Lid Economic Development Board Limburg 

- Bestuurslid Stichting PICA. 

- Bestuurslid Midpoint Brabant 

- Lid Raad van Advies Circular Design Group Venlo 
 

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. In de toekomst zal 

worden geprobeerd de verhouding man/vrouw in de RvC recht te trekken in verband met de 30%-norm. 

 

12.3. Activiteiten van de Raad van Commissarissen  

De Raad van Commissarissen kwam in 2017 zeven maal bijeen voor een reguliere vergadering, een keer 

voor de zelfevaluatie en een keer voor een themabijeenkomst over reputatiemanagement.  

De RvC heeft zich intensief beziggehouden met het functioneren van de het bestuur en is helaas tot de 

conclusie gekomen dat er onvoldoende synergie was tussen de bestuursvoorzitter en het werkapparaat. 

Besloten is dat de heer Fraaij per 31 december 2017 zijn functie als voorzitter neerlegt. Dit alles is in goed 

overleg en na zorgvuldige afweging gebeurd. Niettemin hadden zowel de bestuurder als de 

werkorganisatie het graag anders gezien. Het neemt ook niet weg dat de raad de heer Fraaij erkentelijk is 

voor zijn inspanningen in 2017. 

 

De raad heeft ingestemd met het ondernemingsplan D4U waarin DUWO de koers voor de jaren 2017-

2020 uitzet. De RvC is eveneens akkoord gegaan met het jaarverslag 2016 en het werkplan/begroting 

2018.  

De HR-strategie is aan de orde gekomen en ook daarmee kon de raad instemmen.  

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 indicatieve 

bestedingsruimte, bepaald door de Aw, en de managementletter van de accountant. Bij bespreking van de 

managementletter was ook de accountant aanwezig. De raad heeft eveneens ingestemd met de scheiding 

van de control-taken enerzijds en die van de risicomanager anderzijds. De raad laat zich desgewenst 

http://www.duwo.nl/
http://www.duwo.nl/
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direct informeren door de twee functionarissen die deze taken uitvoeren. Inhoudelijk kon de raad ook met 

het risicobeleidsplan en het Auditplan 2018 instemmen.  

De raad heeft met het bestuur gesproken over het gebruik van het Accommodate-huurcontract zonder  

recht van opzegging en stemde in met het voorlopig gebruik van dit contract onder de voorwaarde dat er in 

overleg met de huurdersorganisaties, onderwijsinstellingen en ministerie gezocht wordt naar een voor alle 

partijen passende oplossing.  

Verder zijn er verschillende projectvoorstellen aan de raad voorgelegd, die alle groen licht hebben 

gekregen.  

De raad is op de hoogte gebracht van de stand van zaken in het overleg met de huurdersorganisaties en 

is content met de samenwerkingsovereenkomst die is afgesloten met VBU, WijWonen en BRES. 

 

De RvC heeft in het verslagjaar 13 besluiten genomen. Alle besluiten worden geregistreerd en zijn 

inzichtelijk voor de accountant. In de bijlage zijn de RvC-besluiten opgenomen en is tevens een overzicht 

te vinden van de onderwerpen waarover de RvC in 2017 is geïnformeerd. 

Het gehele jaar overziend constateert de RvC dat 2017 wederom een productief jaar was. Met de 

vaststelling van het ondernemingsplan D4U is de koers van DUWO voor de komende jaren helder en 

ambitieus vastgelegd. Er werd een groot aantal nieuwe studentenwoningen (ruim 1.600) opgeleverd. 

Tegelijkertijd kan worden vastgesteld dat dit voorlopig het laatste jaar zal zijn in een reeks van jaren met 

grote bouwactiviteit. Door veranderde marktomstandigheden (meer commerciële toetreders) en schaarser 

wordende grondposities blijkt het steeds moeilijker om nieuwbouw te realiseren. DUWO blijft zich daarvoor 

inspannen en zoekt actief de samenwerking met gemeentebesturen in alle steden waarin ze 

studentenwoningen verhuurd. Ook is DUWO via Kences en in samenwerking met universiteiten en 

hogescholen en andere woningcorporaties actief om de condities en randvoorwaarden voor 

studentenhuisvesting te verbeteren. Als het niet kan via nieuwbouw, dan via beheerconstructies. 

Daarnaast gaat steeds meer aandacht uit naar beheer en onderhoud van het bestaande onroerend goed.  

DUWO is zich ook in 2017 blijven ontwikkelen. De medewerkers delen de ambitie om goede, veilige, 

betaalbare en duurzame studentenhuisvesting te bieden en zijn op veel fronten bezig de dienstverlening te 

verbeteren, meebewegend met de veranderingen in de studentenpopulatie: dat blijkt uit een flexibeler 

aanbod, uit een verbeterde ICT-infrastructuur en uit de voortgaande digitalisering van de dienstverlening. 

Medewerkers ontlenen zichtbaar plezier aan de wetenschap dat ze hierin voorop lopen. Dat alles tegen de 

achtergrond van een solide financiële positie. 

De RvC van DUWO is bij alle ontwikkelingen in 2017 uitdrukkelijk betrokken geweest en heeft haar 

toezichthoudende rol voluit kunnen vervullen. Niet alleen dankzij de open houding van bestuur, 

management en ondernemingsraad, ook vanwege de uitstekende kwaliteit van de stukken en de 

toegankelijke houding van de medewerkers en huurdersorganisaties. Het is een organisatie om trots op te 

zijn. Het vervult de raad met trots hierop toezicht te mogen houden. 

 

12.4. Verslag van de auditcommissie Financiën 

De RvC heeft een auditcommissie Financiën. Leden hiervan zijn mw. K. van Dorst (voorzitter) en de heer 

F. Koopman. 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 2017 zes keer bijeen. De commissie heeft zich gebogen - in 

willekeurige volgorde - over: 

 auditplannen 2017 en 2018; 

 de invulling van Audit, Quality en Risk 

2017; 

 risicomanagement: raamwerk, 

actualisatie risicokaarten en vaststelling 

kernrisico’s; 

 managementletter accountant;  

 selectie nieuwe accountant voor  

controlewerkzaamheden; 

 treasury Jaarplan 2017; 

 treasury rapportages; 

 Fraude Risico Analyse; 

 Balanced Score Card 2017; 

 oordeelsbrief ILT van december 2016; 

 voortgang jaarrekening(proces) en het 

specifieke element marktwaarde daarin; 

 businesscase Accommodate; 

 IT Audit rapportage; 

 evaluatie corporate data van de 

Autoriteit Woningcorporaties; 

 tertaalrapportages 2017; 

 ontwerpvoorstel DAEB/niet-DAEB; 
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 audit Verkopen 1e half jaar 2017; 

 addendum financieel  Reglement 

Borging(sbrief) WSW; 

 werkplan en begroting 2018; 

 meerjarenprognose 2018-2027. 

 

12.5. Verslag van de auditcommissie Projectontwikkeling 

De RvC heeft een auditcommissie Projectontwikkeling. Leden hiervan zijn de heren W. de Jager 

(voorzitter) en H. Nederlof. Samenstelling, taken en werkwijze liggen vast in een eigen reglement. De 

auditcommissie Projectontwikkeling bereidt besluitvorming over projectontwikkeling voor, 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 2017 vijf maal bijeen. Naast het reguliere jaarwerk als 

tertaalrapportage (vastgoed) en jaarstukken is er aandacht besteed aan de volgende onderwerpen. 

In verband met de sterk gewijzigde marktomstandigheden is het voor DUWO moeilijker geworden plekken 

te vinden om te bouwen. Toenemende schaarste en prijsopdrijving zijn hier debet aan. Universiteiten en 

gemeentes voelen in dit opzicht in toenemende mate minder binding met DUWO. Of ze zijn niet meer in 

staat om DUWO zonder aanbesteding van bouwlocaties te voorzien. Ondertussen is er nog een blijvende 

en sterke behoefte tot aanvulling van het beschikbare aanbod. 

In elke vergadering is aan de hand van lijsten van leads en potentiële locaties gesproken over de te volgen 

marktstrategie en te hanteren biedingsgrenzen. Het oprekken (binnen grenzen) van de voor DUWO 

gebruikelijke uitgangspunten is daarbij uitdrukkelijk aan de orde geweest. Naar verwachting zal dit ook in 

2018 veel aandacht vergen. Er is (op dit moment) onvoldoende zicht op plekken waar de in het 

ondernemingsplan uitgesproken ambities kunnen worden gerealiseerd. 

Ook zijn concrete investeringsvoorstellen behandeld, zoals afhandeling Kanaalweg 4 (na faillissement 

bouwer), de gebiedsontwikkeling Kanaalweg e.o (inrichtingskrediet), het weer opstarten van project 

Havenkwartier Deventer, het (vooralsnog) afzien van verkoop Zoeterwoudseweg in Leiden en het 

opstarten van een eigen ontwikkeltraject (onderzoeksfase), deelname aan de tender Staalweg Delft, groot 

onderhoudsinvestering Opaalweg Hoofddorp en voortgang planproces Sluisbuurt Amsterdam. 

 

12.6. Verslag van de Selectie- en remuneratiecommissie  

De RvC heeft een remuneratiecommissie. Leden hiervan zijn de heren H. Nuij (voorzitter) en P. Rullmann. 

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 remuneratiecommissie heeft in het verslagjaar 12 keer overleg gevoerd.  

De beoordeling van het functioneren van de Raad van Commissarissen en de bestuurders heeft 

plaatsgevonden met behulp van het externe bureau Vlug, adviseurs voor economisch -, organisatie- en 

sociaal beleid.  

De commissie heeft zich intensief bezig gehouden met het functioneren van de Raad van Bestuur en de 

relatie van het bestuur met het MT. Er zijn diverse gesprekken gevoerd met de bestuurders gezamenlijk 

en afzonderlijk en met MT-leden over de onderlinge samenwerking tussen de bestuursleden en de 

verhouding tot het MT. 

Met de OR is overleg gevoerd over het vertrek van de bestuurder in het kader van de wet op de 

Ondernemingsraden. 

 

Remuneratie 

De RvC past de honoreringsregeling voor commissarissen van de Vereniging Toezichthouders 

Woningcorporaties (VTW) toe, passend binnen de Wet Normering Topinkomens 2 (WNT2). Daarbij is 

gekozen voor een langere inschaling dan op grond van de normen mogelijk zou zijn. 

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.  

Mevrouw H.M. de Vreese (14 september 1959) is per 1 april 2014 benoemd tot directeur-bestuurder van 

DUWO en aangesteld voor vier jaar. Het inkomen overeenkomstig de Wet Normering Topinkomens over 
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2016 staat in tabel 11.2. De pensioenvoorziening is conform de geldende cao-regeling voor 

woningcorporaties.  
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Inkomen leidinggevende topfunctionarissen DUWO in 2017  

bedragen x € 1 A.N. Fraaij H.M. de Vreese 

Functie Voorzitter Bestuur Bestuurder 
Duur dienstverband in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband (in fte)  1,0 1,0 

   

Bezoldiging   

Beloning        159.243 152.603  

Belastbare onkostenvergoedingen  - - 

Beloningen betaalbaar op termijn 21.757  21.319 

Totaal bezoldiging 181.000 173.922 

Toepasselijk WNT-maximum 181.000 181.000 

 

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 

huurdersorganisatie Vulcanus.  

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). In 2017 heeft de RvC 

daarnaast met de OR gesproken over onderwerpen als werkdruk, personeelsbeleid en het vertrek van de 

voorzitter van de Raad van Bestuur.  

 

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, het bod aan en 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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Jaarrekening DUWO 2017 
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1. Balans per 31 december 2017  
 
(voor resultaatbestemming, bedragen x € 1.000, -) 

 Toelichting    31.12.2017    31.12.2016    Toelichting    31.12.2017    31.12.2016 

     €    €        €    € 

Actief            Passief          

                      

                      

Vaste activa            Eigen vermogen 6         

            Overige reserves 6.1  68.283    19.871   

Vastgoedbeleggingen 1           Herwaarderingsreserve 6.2   657.743          555.580        

DAEB-vastgoed in exploitatie 1.1  1.524.501    1.332.533     Resultaat boekjaar 6.3  180.836    150.574   

Niet DAEB vastgoed in exploitatie 1.2  41.637    37.248          906.862    726.025 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd                            

voor eigen exploitatie 1.3  15.523        12.731      Voorzieningen 7         

     1.581.661    1.382.512   Voorziening onrendabele 7.1     1.676         2.879   

            investeringen en her-          

Materiële vaste activa 2           structureringen          

Onroerende en roerende zaken ten 2.1  16.462    9.254     Voorziening latente 7.2  23.939            0   

dienste van eigen exploitatie            belastingverplichtingen          

     16.462    9.254   Overige voorzieningen 7.3  1.717    1.772   

                 27.332    4.651 

Financiële vaste activa 3                     

Latente belastingvordering(en) 3.1  0    4.365     Langlopende schulden 8         

Overige vorderingen 3.2  158    203     Schulden/leningen            

     158    4.568   kredietinstellingen 8.1  559.608    590.370   

Som der vaste activa     1.598.281    1.396.334   Overige schulden 8.2  40.632                        42.303                       

                 600.240    632.673 

Vlottende activa                      

Vorderingen 4           Kortlopende schulden en  9         

Huurdebiteuren 4.1  519    748     overlopende passiva          

Belastingen en premies sociale  4.2  0    11.599     Schulden aan                 

Verzekeringen            Kredietinstellingen 9.1     30.073    29.269   

Overige vorderingen 4.3  1.654    1.818     Schulden aan leveranciers 9.2  7.466    6.189   

Overlopende activa 4.4  6.325    4.809     Belastingen en premies           

     8.498    18.974   sociale verzekeringen 9.3  8.354    2.069   

            Overlopende passiva 9.4  34.985    28.405   

Liquide middelen 5    8.533    13.973        80.878    65.932 

                      

Som der vlottende activa     17.031    32.947             

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 
Totaal activa     1.615.312    1.429.281   Totaal passiva     1.615.312    1.429.281 
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2. Winst-en-verliesrekening over 2017 
 

(bedragen x € 1.000, -) 

Functioneel model 

Toelichtin

g     2017     2016 

     €    € 

Huuropbrengsten 11  96.622    93.418   

Opbrengsten servicecontracten 11.1  34.258    33.616   

Lasten servicecontracten 11.2  -34.258    -33.616   

Overheidsbijdragen 11.3  2    36   

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten 11.4  -6.461    -6.826   

Lasten onderhoudsactiviteiten 11.5  -23.958    -22.103   

Overige directe operationele lasten 

exploitatiebezit 11.6  -16.501    -13.161   

Nettoresultaat exploitatie 
vastgoedportefeuille     49.704    51.364 

          

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille   4.874    4.695   

Toegerekende organisatiekosten   -14    -17   

Boekwaarde verkochte 

vastgoedportefeuille   -3.399    -3.513   

Netto gerealiseerd resultaat verkoop 

vastgoedportefeuille 12    1.460    1.165 

          

Overige waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille 13.1  2.792    945   

Niet-gerealiseerde 

waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille 13.2  189.969    94.370   

          

Waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille 13    192.761    95.315 

          

Opbrengsten overige activiteiten   40.003    34.945   

Kosten overige activiteiten   -28.425    -22.757   

          

Nettoresultaat overige activiteiten 14    11.578    12.188 

Leefbaarheid 15    -149    -108 

          

Bedrijfsresultaat     255.354    159.924 

          

Financiële baten en lasten          

Andere rentebaten en soortgelijke 

opbrengsten   210    51   

Rentelasten en soortgelijke kosten   -22.252    -23.340   

Saldo financiële baten en lasten 16    -22.042    -23.289 

          

Resultaat voor belastingen      233.312             136.635 

Belastingen 17    -52.476    13.939 

          

          

Resultaat na belastingen     180.836    150.574 

          

          

Totaal resultaat     180.836    150.574 
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3. Kasstroomoverzicht over 2017  
 

(bedragen x € 1.000, -) 

(Volgens de directe methode)     

  

2017    

  

2016 

     €    € 

Operationele activiteiten          

Ontvangsten          

Huren   96.656    95.526   

Vergoedingen   34.258    33.361   

Overheidsontvangsten   2    36   

Overige bedrijfsontvangsten   47.402    42.404   

Renteontvangsten   210    51   

Saldo ingaande kasstromen     178.528    171.378 

          

Uitgaven          

Erfpacht   -328    -287   

Lonen en salarissen   -8.632    -8.641   

Sociale lasten   -1.227    -1.269   

Pensioenlasten   -1.261    -1.277   

Onderhoudsuitgaven   -18.310    -15.529   

Overige bedrijfsuitgaven   -72.439    -67.054   

Rente-uitgaven   -21.609    -22.673   

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk 

van resultaat   -91    0   

Verhuurderheffing   -5.554    -4.577   

Leefbaarheid externe uitgaven niet investering 

gebonden   -162    -108   

Vennootschapsbelasting   -4.661    -10.604   

Saldo uitgaande kasstromen     -132.178 

 

   -129.923 

         

Kasstroom uit operationele activiteiten     46.350    41.455 

          

(Des)investeringsactiviteiten          

MVA ingaande kasstroom          

Verkoopontvangsten bestaande huur-, woon- en niet- 

woongelegenheden   

 

4.875    

 

4.891   

Tussentelling ingaande kasstroom MVA     4.875    4.891 

          

MVA uitgaande kasstroom          

Nieuwbouw huur-, woon- en niet- woongelegenheden   -18.692    -27.381   

Woningverbetering, woon- en niet- 

woongelegenheden   -0    -456   

Aankoop, woon- en niet woongelegenheden   -0    -29.412   

Aankoop grond   -1.966    0  

Investeringen overig   -3.848    -4.676  

Externe kosten bij verkoop   -126    -196  

Tussentelling uitgaande kasstroom MVA     -24.632   -62.121 

         

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA     -19.757   -57.230 
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     2017   2016 

     €   € 

Ontvangsten overig   44    346  

Uitgaven overig   -0    -2.018  

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA     44   -1.672 

Kasstroom uit (des) investeringen     -19.713   -58.902 

         

         

Financieringsactiviteiten          

Ingaand         

Nieuwe te borgen leningen   0    85.000  

Uitgaand         

Aflossingen geborgde leningen   -29.184    -63.479  

Aflossingen ongeborgde leningen    -2.893    -3.323  

         

Kasstroom uit financieringsactiviteiten     -32.077   18.198 

         

Mutatie geldmiddelen     -5.440   751 

         

         

Liquide middelen per 1 januari     13.973   13.222 

         

Liquide middelen per 31 december     8.533   13.973 
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4. Toelichting op de jaarrekening 

Algemeen 

 
Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. 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. Hierbij zijn voor de indeling van 
de functionele winst- en verliesrekening de uitgangspunten van de ‘handleiding functionele indeling’ aangehouden. 
 
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. 
 

 
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.  
 
Voor de waardering in de jaarrekening wordt de marktwaarde in verhuurde staat gehanteerd. Om een inschatting van 
de marktwaarde te maken wordt gebruikt gemaakt van taxaties. De vraag is wat de nauwkeurigheid van deze taxaties 
is of binnen welke bandbreedte DUWO het waardeoordeel mag verwachten. 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. 
 
 
Overige verbindingen 

DUWO heeft twee verbonden partijen: 

- Stichting Vastgoed Service te Delft (onderhoudsbedrijf). Bij Stichting Vastgoed Service is sprake van een 50% 

bestuurlijke vertegenwoordiging en een gezamenlijk bestuur met een andere partij (en daarmee feitelijk van een 

joint venture gezien de gezamelijke zeggenschap). DUWO heeft als bestendige gedragslijn om joint venture 

belangen niet te consolideren. DUWO neemt onderhoudsdiensten af van Vastgoed Service. 

- Stichting Kences te Utrecht (koepelorganisatie studentenhuisvesters). Bij Kences is er ook sprake van 

bestuurlijke vertegenwoordiging, maar er is geen sprake van overheersende zeggenschap. 

 

Joint ventures 
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Joint ventures worden niet proportioneel geconsolideerd, maar gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde.  

 
Salderen 

Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend indien 
en voor zover: 

• een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd vermogen gesaldeerd 
en simultaan af te wikkelen; en 

• het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen. 
 
Financiële instrumenten 

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten zoals vorderingen, effecten en 
schulden, als afgeleide instrumenten verstaan. 
 
Alle aan- en verkopen volgens standaard markconventies van financiële activa worden opgenomen per 
transactiedatum, dat wil zeggen de datum waarop DUWO de bindende overeenkomst aangaat. 
 
Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. 
Door de waardering en verwerking van afgeleide instrumenten wordt verwezen naar de afzonderlijke paragraaf 
Derivaten en hedge accounting. 
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6. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

 

1. Vastgoedbeleggingen  

 
1.1 DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 
 
Classificatie en kwalificatie 
DAEB-vastgoed omvat woningen in exploitatie met een initiële huurprijs onder de huurtoeslaggrens, op basis het 
scheidingsvoorstel, het maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed. De huurtoeslaggrens is een 
algemeen huurprijsniveau dat jaarlijks per 1 juli door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt 
vastgesteld. Ultimo 2017 bedraagt deze grens € 710,68  (2016: € 710,68). Het niet-DAEB-vastgoed omvat woningen 
in exploitatie met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens en commercieel vastgoed. 
Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerendgoed dat is verhuurd aan maatschappelijke organisaties, waaronder 
zorg-, welzijns-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld op de bijlage zoals deze 
is opgenomen in de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor 
toegelaten instellingen. 

Complexindeling 

Het DAEB- en niet-DAEB-vastgoed is opgedeeld naar waarderingscomplexen. Een waarderingscomplex is een 
samenstel van verhuureenheden, dat in principe bestaat uit vergelijkbare verhuureenheden voor wat betreft type 
vastgoed, bouwperiode en locatie, en dat als één geheel aan een derde partij in verhuurde staat kan worden verkocht. 
Een waarderingscomplex kan daarom worden gedefinieerd als een aaneengesloten blok verhuureenheden van 
dezelfde bouwperiode. Alle verhuureenheden van de toegelaten instelling maken deel uit van een 
waarderingscomplex of zijn een afzonderlijk waarderingscomplex. Het kan voorkomen dat een waarderingscomplex 
bestaat uit sociaal en commercieel vastgoed. In dat geval wordt, nadat de waarde van het waarderingscomplex is 
bepaald, de waarde opgesplitst in een deel dat aan het sociaal vastgoed, respectievelijk aan het commerciële deel 
kan worden toegerekend. 
 
Grondslag waardering tegen actuele waarde gebaseerd op marktwaarde: 
Het DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie wordt bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten. Na eerste verwerking wordt het vastgoed in exploitatie gewaardeerd op 
basis van actuele waarde. Op grond van artikel 31 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt 
de waardering plaats tegen de marktwaarde. Het Besluit actuele waarde is niet van toepassing. 
 
Op grond van artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering tegen 
marktwaarde plaats overeenkomstig de methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling toegelaten 
instellingen volkshuisvesting 2015 (‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’).  
 
Op basis van artikel 31 van het BTIV wordt bij de waardering onderscheid gemaakt naar de volgende categorieën: 

• woongelegenheden; 

• bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed (BOG en MOG); 

• parkeergelegenheden; 

• intramuraal zorgvastgoed. 
 
Voor een verdere toelichting op de toepassing van het waarderingshandboek wordt verwezen naar de toelichting op 
de balans. 
 
Bij de waardering van het vastgoed worden een doorexploiteer- en een uitpondscenario onderscheiden. 
De marktwaarde is de hoogste van beide waarderingen. Het handboek volgt de netto contante waarde methode, de 
DCF-methode. Via de DCF-methode worden de toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen contant gemaakt 
naar het heden aan de hand van een disconteringsvoet, inclusief de eindwaarde die de geschatte opbrengstwaarde is 
van het vastgoed aan het einde van de DCF-periode. Hierbij wordt verondersteld dat de jaarbedragen medio het jaar 
ontvangen, respectievelijk betaald worden. De berekening van de netto contante marktwaarde wordt bij alle typen 
vastgoed uitgevoerd voor een exploitatieperiode van vijftien jaar.  
De bepaling van de toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen vindt bij woongelegenheden en 
parkeergelegenheden plaats aan de hand van twee scenario’s: enerzijds op basis van het doorexploiteerscenario en 
anderzijds op basis van het uitpondscenario. Bij Complexen met onzelfstandige woningen, BOG, MOG en intramuraal 
vastgoed is alleen het doorexploiteerscenario van toepassing. 
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Na eerste verwerking wordt een waardevermindering of ‒ vermeerdering van de marktwaarde van onroerende zaken 
in exploitatie verantwoord in de winst-en-verliesrekening van de periode waarin de wijziging zich voordoet. De 
waardevermindering of ‒ vermeerdering wordt separaat tot uitdrukking gebracht en in het resultaat verantwoord als 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen.  

Uitgaven na eerste verwerking 

Uitgaven na eerste verwerking ten behoeve van het complex aangaande het sociaal en commercieel vastgoed, die 
voldoen aan de algemene activeringscriteria worden geactiveerd tegen kostprijs en vervolgens getoetst aan het 
verschil in marktwaarde van het complex vóór en na deze uitgaven. Het marktwaardeverschil wordt in het actief 
verwerkt als een waardevermindering of -vermeerdering en in het resultaat verantwoord als Niet-gerealiseerde 
waardeveranderingen.  

Herwaarderingsreserve 

Jaarlijks wordt op balansdatum de marktwaarde van onroerende zaken in exploitatie opnieuw bepaald. Winsten of 
verliezen ontstaan door een wijziging in de marktwaarde van het worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening. 
Voor het positieve verschil tussen de marktwaarde van het waarderingscomplex en de initiële verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs, zonder rekening te houden met enige afschrijving of waardevermindering, wordt een 
herwaarderingsreserve gevormd. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met de invloed van de herwaardering op de 
belastingpositie. 
Het expliciet opnemen van een herwaarderingsreserve in de balans als onderdeel van het eigen vermogen benadrukt 
voor de gebruiker van de jaarrekening dat een deel van het eigen vermogen op het waarderingsmoment nog niet 
gerealiseerd is.  

Financial lease 
Indien een leaseovereenkomst zowel grond als gebouwen bevat, dient de classificatie van deze  
bestanddelen afzonderlijk plaats te vinden, in overeenstemming met de algemene bepalingen voor  
classificatie. De lease van grond wordt beschouwd als een operationele lease gezien de onbeperkte economische 
levensduur. 
 
Voor de complexen Dennenrodepad en Darlingstraat is DUWO een huurovereenkomst overeengekomen waarbij de 
contante waarden van de huurtermijnen groter is dan 90% van de reële waarde bij aanvang. Hierdoor kwalificeren 
deze overeenkomsten als financial lease en zijn in de jaarrekening als zodanig verwerkt. De initiële verwerking van 
deze complexen heeft plaatsgevonden tegen de reële waarde van het leaseobject op het moment van het aangaan 
van de leaseovereenkomst, inclusief de initiële directe kosten die direct zijn toe te rekenen aan de onderhandeling 
over en de afsluiting van de leaseovereenkomst.  
 
Na de initiële verantwoording van het leaseobject en de met de lease samenhangende schuld vindt  
vermindering van het actief plaats door afschrijvingen en van het passief door aflossing (het  
aflossingsbestanddeel van de periodieke leasebetalingen). 

Roerende zaken 
Roerende zaken (met name stoffering van accommodate-eenheden, wasmachines, etc.) worden gewaardeerd tegen 
de kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs), minus eventuele investeringssubsidies, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. 

Afschrijvingen 

Op de onroerende zaken in exploitatie gewaardeerd op marktwaarde wordt niet afgeschreven. Financial lease en 
roerende zaken (stoffering) zijn niet op marktwaarde gewaardeerd en daarop wordt wel afgeschreven. 

Buitengebruikstelling als gevolg van sloop 

Indien op het waarderingscomplex of een deel daarvan, op de waardepeildatum 31 december 2017 een ook voor een 
derde, onherroepelijke verplichting tot sloop van toepassing is, wordt hier bij de waardering rekening mee gehouden. 
De sloopkosten worden in het jaar van uitgave ten laste van het resultaat gebracht.  
 
1.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 

 
Dit betreft lopende investeringen in nieuwe complexen (nieuwbouw) en bestaande complexen (woningverbetering, 
herstructurering, zie hiervoor tevens de grondslag onder uitgaven na eerste verwerking hiervoor). De waardering bij 
eerste verwerking is tegen de kostprijs. De kostprijs omvat de verkrijgings- of vervaardigingsprijs), rekening houdend 
met eigen ontwikkelingskosten en overige hieraan direct toerekenbare kosten. 
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De waardering na eerste verwerking van het vastgoed in ontwikkeling is tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs 
dan wel de lagere marktwaarde. De marktwaarde wordt bepaald met behulp van geprognosticeerde kasstromen op 
basis van aannames zoals hiervoor toegelicht onder vastgoed in exploitatie onder Waardering na eerste verwerking. 
 
Indien gerede twijfel bestaat of de reeds bestede kosten terugverdiend kunnen worden, wordt het vastgoed tegen de 
lagere marktwaarde van het project in het bestaande ontwikkelingsstadium gewaardeerd en wordt het nadelig verschil 
in het resultaat verantwoord onder de post Overige waardeveranderingen. 
 
In het geval per balansdatum sprake is van feitelijke dan wel juridische investeringsverplichtingen inzake sociaal en 
commercieel vastgoed in ontwikkeling, waarbij de geschatte kostprijs van het vastgoed hoger is dan de marktwaarde, 
wordt het verschil eerst in mindering gebracht op de reeds bestede kosten en wordt voor het resterend bedrag een 
voorziening gevormd voor onrendabele investeringen en herstructureringen. De afwaardering van de bestede kosten 
tot nihil wordt in het resultaat verantwoord onder de post Overige waardeveranderingen. 
 

Grondposities 

Ingenomen grondposities (al dan niet met opstallen) worden aangeschaft met het oog op (her)ontwikkeling van huur- 
en koopprojecten. 
De grondposities worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de kostprijs en bijkomende kosten. Na eerste 
verwerking worden de grondposities gewaardeerd tegen de kostprijs of lagere marktwaarde, welke de huidige 
marktverhoudingen omtrent de verwachte woningbouwwaarde van de grond weerspiegelt. De veranderingen in de 
marktwaarde worden in het resultaat verantwoord onder de post Overige waardeveranderingen. 
 
Investeringssubsidies 

Subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden in mindering gebracht op het 
geïnvesteerde bedrag. 
 
2. Materiële vaste activa  

 
2.1 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. 
De materiële vaste activa worden als volgt lineair afgeschreven op basis van de geraamde gebruiksduur rekening 

houdend met de restwaarde: 

‒ de terreinen worden niet afgeschreven; 

‒ de bedrijfsgebouwen over twintig jaar; 

‒ de overige materiële vaste activa over vijf tot tien jaar. 

 

In de kostprijs worden de kosten van groot onderhoud opgenomen, zodra deze kosten zich voordoen en aan de 

activeringscriteria is voldaan. De boekwaarde van de te vervangen bestanddelen wordt dan als gedesinvesteerd 

beschouwd en ineens ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Alle overige onderhoudskosten worden 

direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt. 

 
3. Financiële vaste activa  

 

3.1 Latente belastingvorderingen 

 
Voor de waardering en verwerking van latente belastingvorderingen wordt verwezen naar de afzonderlijke paragraaf 
Belastingen. 
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3.2 Overige vorderingen 

 
De overige financiële vaste activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, die gelijk is aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk 
geachte voorzieningen.  

3.3 Bijzondere waardevermindering van financiële activa 

DUWO beoordeelt op elke balansdatum of een financieel actief of een groep van financiële activa bijzondere 
waardevermindering heeft ondergaan. Voor alle categorieën financiële activa die tegen (geamortiseerde) kostprijs 
worden gewaardeerd, wordt bij aanwezigheid van objectieve aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen, de 
omvang van het verlies uit hoofde van de bijzondere waardevermindering bepaald en in de winst-en-verliesrekening 
verwerkt. 
 
Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde kostprijs wordt de omvang van het verlies bepaald als 
het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de best mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen, 
contant gemaakt tegen de effectieve rentevoet van het financiële actief zoals die is bepaald bij de eerste verwerking 
van het instrument. Een voorheen opgenomen waardevermindering wordt teruggenomen, indien de afname van de 
waardevermindering verband houdt met een objectieve gebeurtenis na afboeking, tot maximaal het bedrag dat 
benodigd is om het actief te waarderen op de geamortiseerde kostprijs ten tijde van de terugname als geen sprake 
zou zijn geweest van een bijzondere waardevermindering. Het teruggenomen verlies dient in de winst-en-
verliesrekening te worden verwerkt. De boekwaarde van de vorderingen wordt verlaagd met gebruikmaking van een 
voorziening wegens oninbaarheid 
 
4. Vorderingen 

 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen 
de geamortiseerde kostprijs. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van 
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 
beoordeling van de vorderingen. 
 
5. Liquide middelen 

 
De liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-
courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder de kortlopende schulden. 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan 
wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. 
 
 
 
6. Eigen vermogen 

6.1 Classificatie eigen vermogen en vreemd vermogen 

In de jaarrekening wordt een financieel instrument geclassificeerd overeenkomstig de juridische realiteit. Rente, 
dividenden, baten en lasten met betrekking tot een (deel van een) financieel instrument worden in de jaarrekening 
opgenomen afhankelijk van de classificatie van het financieel instrument als financiële verplichting respectievelijk als 
eigen-vermogensinstrument. 
 
 
6.2 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. Tevens wordt rekening gehouden met het effect van de 
herwaardering op de belastinglatenties. 
 
7. 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 
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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. 
 
7.1 Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw en herstructureringen 

 
Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen nieuwbouw worden als bijzondere waardeverandering 
in mindering gebracht op de boekwaarde van het project waartoe de investeringen gaan behoren. Indien en voor 
zover de verwachte verliezen de boekwaarde van de betreffende project 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. 
 
7.2 Latente belastingvorderingen en –verplichtingen 

 
Voor de waardering en verwerking van de voorziening latente belastingen wordt verwezen naar de afzonderlijke 

paragraaf Belastingen. 

 
7.3.1 Voorziening PLOB 

 
Het persoonlijk loopbaan ontwikkelingsbudget is een voorziening voor uitgaven aan opleidingen voor de 
loopbaanontwikkeling van personeelsleden. De voorziening is gebaseerd op het aantal fulltime equivalenten. 
 
7.3.2  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. Op 
beide fondsen worden de werkelijke uitgaven in mindering gebracht. Tevens worden deze fondsen gedoteerd t.l.v. de 
verlies- en winstrekening voor dekking van inflatie. DUWO treedt hierbij op als fondsbeheerder. 
 
7.3.3 Voorziening pensioenen 

 
DUWO heeft een pensioenregeling bijpensioenuitvoerder 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 2017 (en 2016) 
waren er voor DUWO geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de 
pensioenuitvoerder verschuldigde premie. 
 
7.4 Belastingen 

Acute belastingen 

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat uitgaande van het geldende belastingtarief, 
rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten, de vaststellingsovereenkomst (VSO) en geheel of gedeeltelijk niet-
aftrekbare kosten. 
 
De belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien is voldaan aan de algemene voorwaarden voor 
saldering. 

Latente belastingen 

Voor alle belastbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale balanswaardering, wordt een latente 
belastingverplichting opgenomen. Voor alle verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale 
balanswaardering en voor beschikbare voorwaartse verliescompensatie wordt een latente belastingvordering 
opgenomen voor zover er latente verplichtingen tegenover staan, of het waarschijnlijk is dat er fiscale winst 
beschikbaar zal zijn voor verrekening. De latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden opgenomen onder 
de financiële vaste activa respectievelijk voorzieningen. 
 
De waardering van latente belastingverplichtingen en -vorderingen wordt gebaseerd op de fiscale gevolgen van de 
door DUWO, per balansdatum, voorgenomen wijze van realisatie of afwikkeling van activa, voorzieningen, schulden 
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of overlopende passiva. Latente vorderingen worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst 
belastbare winsten zullen zijn die voor realisatie van het tijdelijk verschil dan wel compensabele verliezen kunnen 
worden aangewend. Hierbij wordt uitgegaan van het geldende belastingtarief. De latente belastingverplichtingen 
en -vorderingen worden gewaardeerd tegen contante waarde. De disconteringsvoet wordt bepaald op basis van de 
gemiddelde rente van de leningportefeuille op balansdatum minus aftrek belastingpercentage. 
 
De latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien DUWO een in rechte afdwingbaar recht 
heeft om actuele belastingvorderingen te salderen met actuele belastingverplichtingen en de uitgestelde 
belastingverplichtingen verband houdend met winstbelastingen door dezelfde belastingautoriteit worden geheven. 
 
8. Langlopende schulden 

 
Bij de eerste opname van langlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde. In geval dat de 

vervolgwaardering niet tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de  

winst-en-verliesrekening plaatsvindt, wordt bij de eerste waardering de reële waarde verminderd met de direct 

daaraan toe te rekenen transactiekosten. 

 

De langlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens 

de effectieve-rentemethode. Winst of verlies worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen zodra de 

verplichtingen niet langer op de balans worden opgenomen, alsmede via het amortisatieproces. 

 
9. Kortlopende schulden 

 
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde. In geval dat de 

vervolgwaardering niet tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening 

plaatsvindt, wordt bij de eerste waardering de reële waarde verminderd met de direct daaraan toe te rekenen 

transactiekosten. 

 
10. Financiële instrumenten 

 
10.1 Geamortiseerde kostprijs 

De geamortiseerde kostprijs is het bedrag waarvoor een financieel actief of financiële verplichting bij de eerste 
verwerking in de balans wordt opgenomen, verminderd met aflossingen op de hoofdsom, vermeerderd of verminderd 
met de via de effectieve-rentemethode bepaalde cumulatieve amortisatie van het verschil tussen dat eerste bedrag en 
het aflossingsbedrag en verminderd met eventuele afboekingen (direct, dan wel door het vormen van een 
voorziening) wegens bijzondere waardeverminderingen of oninbaarheid. 
 
10.2 Reële waarde van financiële instrumenten 

De reële waarde van de financiële instrumenten die op actieve markten worden verhandeld per de balansdatum, 
wordt bepaald op basis van genoteerde beurskoersen, zonder aftrek van transactiekosten.  
Voor financiële instrumenten die niet op een actieve markt worden verhandeld, wordt de reële waarde bepaald met 
passende waarderingsmethoden. Dergelijke methoden zijn onder meer: 

• het gebruikmaken van recente markttransacties tussen onafhankelijke partijen; 

• het gebruikmaken van de actuele reële waarde van een ander instrument dat nagenoeg hetzelfde is; 

• analyse op basis van contant gemaakte kasstromen of andere waarderingsmodellen.  
 
Een overzicht van de reële waarden van de financiële instrumenten wordt verschaft in de toelichting op de financiële 
instrumenten.  
 
10.3 Derivaten en hedge accounting 

DUWO maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten zoals renteswaps ter afdekking van de gelopen risico’s 
betreffende de renteschommelingen. 
 
DUWO scheidt een in een contract besloten derivaat (embedded derivative) af van het basiscontract, indien aan 
onderstaande voorwaarden is voldaan: 

• er bestaat geen nauw verband tussen de economische kenmerken en risico’s van het in het contract besloten 
derivaat en de economische kenmerken en risico’s van het basiscontract; 

• een afzonderlijk instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat zou voldoen aan de 
definitie van een derivaat; en 



 

89 
 

• het samengestelde instrument wordt niet tegen reële waarde gewaardeerd met verwerking van de reëel 
waardeveranderingen in het resultaat. 

 
Het afgescheiden derivaat wordt gewaardeerd in overeenstemming met onderstaande grondslagen.  
Op het moment van de eerste verantwoording rubriceert DUWO de derivaten onder de reikwijdte van  
RJ 290 op portefeuillebasis in de onderstaande subcategorieën: 

Derivaten met toepassing van kostprijshedge-accounting 
DUWO past hedge accounting toe op basis van generieke documentatie. 
 
DUWO documenteert het volgende: 

• de algemene hedgestrategie, hoe de hedgerelaties passen in de doelstellingen van risicobeheer en de 
verwachting aangaande de effectiviteit van deze hedgerelaties; 

• de in het soort hedgerelatie betrokken hedge-instrumenten en afgedekte posities. 
 
De afdekkingen die aan deze strikte voorwaarden voor hedge accounting voldoen, worden als volgt verantwoord. 
 
De waardering van het derivaat is afhankelijk van de afgedekte post en is als volgt: 

• Indien de afgedekte post tegen kostprijs in de balans wordt verwerkt, dan wordt ook het derivaat tegen kostprijs 
gewaardeerd. 

• Zolang de afgedekte post in de kostprijshedge nog niet in de balans is verwerkt, wordt ook het hedge-instrument 
niet geherwaardeerd. 

 
De resultaatbepaling is als volgt: 

• Op elke balansdatum wordt bepaald of sprake is of is geweest van ineffectiviteit. 

• Indien de kritische kenmerken van het hedge-instrument en van de afgedekte positie niet aan elkaar gelijk zijn of 
zijn geweest, is dit een indicatie dat de kostprijshedge een ineffectief deel bevat. 

• Het eventuele ineffectieve deel wordt bepaald door middel van de dollar offset methode. 

• Indien en voor zover de ineffectiviteit per balansdatum op cumulatieve basis in een verlies resulteert, wordt de 
ineffectiviteit verwerkt in de winst-en-verliesrekening. 

• Indien de afgedekte positie van een verwachte toekomstige transactie leidt tot een financieel actief of een 
financiële verplichting, dan worden de daarmee verbonden nog niet in het resultaat verwerkte winsten of verliezen 
in dezelfde periode(n) in de winst-en-verliesrekening verantwoord als waarin het verkregen actief of de aangegane 
verplichting van invloed is op het resultaat. Indien wordt verwacht dat een (deel van een) verlies dat nog niet in de 
winst-en-verliesrekening is verwerkt, in de toekomst niet met een tegengestelde winst uit de afgedekte positie 
wordt gecompenseerd, dan wordt dit verlies direct in de winst-en-verliesrekening opgenomen. 

 
Kostprijshedge-accounting wordt beëindigd indien: 

• Het hedge-instrument afloopt, wordt verkocht, beëindigd of uitgeoefend. Het cumulatieve gerealiseerde resultaat 
op het hedge-instrument dat nog niet in de winst-en-verliesrekening was verwerkt toen er sprake was van een 
effectieve hedge, wordt afzonderlijk in de overlopende posten in de balans verwerkt tot de afgedekte transactie 
plaatsvindt. 

• De hedgerelatie niet meer voldoet aan de criteria voor hedge accounting. Indien de afgedekte positie een in de 
toekomst verwachte transactie betreft, vindt de verwerking van de hedgeresultaten als volgt plaats: 

‒ indien de verwachte transactie naar verwachting nog plaatsvindt, wordt hedge accounting vanaf dat moment 
stopgezet. Het hiermee samenhangende cumulatieve resultaat op het hedge-instrument dat in de periode 
waarin de hedge effectief was buiten de winst-en-verliesrekening of off-balance was gehouden, blijft 
(afhankelijk van de situatie) off-balance of op de balans; 

‒ indien de verwachte transactie naar verwachting niet meer plaatsvindt wordt het hiermee samenhangende 
cumulatieve resultaat op het hedge-instrument dat in de periode waarin de hedge effectief was buiten de winst-
en-verliesrekening of off-balance was gehouden, naar de winst-en-verliesrekening overgebracht. 

 
10.4 Niet langer in de balans opnemen van financiële activa en verplichtingen 

Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie er toe leidt dat alle, of 
nagenoeg alle, rechten op economische voordelen en alle, of nagenoeg alle, risico’s met betrekking tot de positie aan 
een derde zijn overgedragen. 
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10.5 Leasing 

De beoordeling of een overeenkomst een lease bevat, vindt plaats op grond van de economische realiteit op het 
tijdstip van het aangaan van het contract. Het contract wordt aangemerkt als een leaseovereenkomst als de nakoming 
van de overeenkomst afhankelijk is van het gebruik van een specifiek actief of de overeenkomst het recht van het 
gebruik van een specifiek actief omvat. 

DUWO als lessee 

In geval van financiële leasing (waarbij de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom van het lease-object geheel 
of nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen) worden het lease-object en de daarmee samenhangende 
schuld bij het aangaan van de overeenkomst in de balans verwerkt tegen de reële waarde van het lease-object op het 
moment van het aangaan van de leaseovereenkomst of, indien dit lager is, tegen de contante waarde van de 
minimale leasebetalingen. De initiële directe kosten van de lessee worden opgenomen in de eerste verwerking van 
het actief. De leasebetalingen worden gesplitst in rentelasten en aflossing van de uitstaande verplichting, waarmee 
een constante rentevoet wordt bereikt over de resterende netto-verplichting. 
 
Het geactiveerde lease-object wordt afgeschreven over de kortste termijn van de leaseperiode of de gebruiksduur van 
het object, in geval er geen redelijke zekerheid is dat de lessee aan het einde van de leaseperiode eigenaar wordt. 
 
In geval van operationele leasing worden de leasebetalingen lineair over de leaseperiode ten laste van de winst-en-
verliesrekening gebracht. 
 
DUWO als lessor 
Bij operationele lease worden de leasebaten op tijdsevenredige basis over de leaseperiode ten gunste van de winst-

en-verliesrekening gebracht. Initiële directe kosten worden toegerekend over de leaseperiode tegenover de 

leasebaten. 
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7. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Algemeen 

Baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben voor zover deze gerealiseerd zijn. 
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen voor waardering en 
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke 
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij 
voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de 
voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen. 
 
Bijzondere baten of lasten die behoren tot de gewone bedrijfsuitoefening, worden op grond van aard,  
omvang of het incidentele karakter afzonderlijk toegelicht teneinde een goed inzicht te geven in het 
resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van de corporatie en met de ontwikkeling daarin. Bijzondere 
posten worden met het oog op de analyse en de vergelijkbaarheid van de resultaten zoveel mogelijk naar 
aard en omvang afzonderlijk toegelicht. 
 
De winst-en-verliesrekening wordt zoals voorgeschreven in de Woningwet, gepresenteerd op basis van de 
functionele indeling, op basis van het op 25 oktober 2017 door het ministerie van Wonen en Rijksdienst 
uitgevaardigde modellenbesluit. 
 

11. Huuropbrengsten 

 
Hier worden de huuropbrengsten opgenomen die uit de exploitatie van het vastgoed worden gegenereerd. 
Dit zijn zowel de huuropbrengsten uit de exploitatie van het DAEB-vastgoed als het niet-DAEB-vastgoed in 
eigendom. 
De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. De opbrengsten uit 
hoofde van huur worden aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van opeisbaarheid daar bij 
tussentijdse beëindiging van het huurcontract geen terugbetalingsverplichting geldt. 
 

11.1 en 11.2 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. 
 

11.3 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.  
 
11.4 Lasten verhuur en beheeractiviteiten 
Hier worden de directe en indirecte kosten verantwoord die rechtstreeks zijn te relateren aan de verhuur- 
en beheeractiviteiten van vastgoed in eigendom. Hierbij kan worden gedacht aan: 
- lonen en salarissen voor personeel dat primair bezig is met de exploitatie van het vastgoed; 
- kosten klanten contact center; 
- verhuurdersheffing. 
 
11.5 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. 
 
11.6 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. 
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12. Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 

 
De post Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille betreft het saldo van de behaalde 
verkoopopbrengst minus de toerekenbare verkoop- en organisatiekosten en de geactiveerde waarde met 
betrekking tot het vastgoed.  
 
Opbrengst uit verkoop van vastgoed wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt als alle belangrijke 
rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s met betrekking tot de activa zijn 
overgedragen aan de koper, het bedrag van de opbrengst op betrouwbare wijze kan worden bepaald en 
ontvangst van de opbrengst waarschijnlijk is. 
Op basis van deze criteria wordt onder deze post de verkoopopbrengst van vastgoed in exploitatie onder 
aftrek van verkoopkosten en de boekwaarde verantwoord. De boekwaarde is op basis van de 
marktwaarde. Daarnaast wordt onder deze post verantwoord de opbrengstwaarde van verkocht vastgoed 
bestemd voor de verkoop (koopwoningen voor derden) onder aftrek van de gemaakte direct toerekenbare 
verkoopkosten en de vervaardigingsprijs en daaraan toegerekende directe kosten, dan wel de lagere 
opbrengstwaarde.  
 
Gerealiseerde verkoopresultaten worden verantwoord op het moment van levering (passeren 
transportakte). 
 
13. Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

 

Hieronder zijn begrepen de overige waardeveranderingen en de waardeveranderingen met betrekking tot 
de vastgoedportefeuille bestaande uit vastgoed in exploitatie, vastgoed in ontwikkeling en vastgoed 
bestemd voor verkoop. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten of 
mogelijke verliezen, die ontstaan door een wijziging in de waarde van het vastgoed bestemd voor verkoop 
in het verslagjaar. 
 

14. Opbrengsten en kosten overige activiteiten 

 
Conform de handleiding voor het toepassen van de functionele indeling van de winst- en verliesrekening 
voor verslagjaar 2017, worden opbrengsten en kosten uit ‘niet-primaire activiteiten’ hier verantwoord. De 
handleiding geeft in dit kader aan dat ‘beheer voor derden’, waarbij dit bezit niet in de balans is 
opgenomen, ook onder de ‘overige activiteiten’ dient te worden opgenomen. Hieronder worden onder 
andere de huuropbrengsten en lasten (inclusief de afdrachtverplichting aan de juridische eigenaar) van de 
beheeractiviteiten, de inschrijfgelden van woningzoekenden, de opbrengsten van overige dienstverlening 
en incidentele opbrengsten verantwoord.  
 
De grondslagen voor de bepaling van de huuropbrengsten en lasten zijn conform de hierboven toegelichte 
grondslagen onder 11 en 11.4 en 11.6. 
 
15. 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. 

 
16. Rente baten en lasten 

 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet 
van die betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met 
de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 
 
17. Belastingen 

 
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-
verliesrekening, rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande 
boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde 
winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met 
wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van 
wijzigingen in het te hanteren belastingtarief. 
 De  belastinglatenties worden gewaardeerd tegen contante waarde.  
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18. 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.  
 
19. Lonen, salarissen en sociale lasten 

 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-
verliesrekening voor zover zij verschuldigd zijn aan werknemers. Van toerekenbaarheid is sprake als de 
daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden door de werknemers. De 
lonen, salarissen en sociale lasten worden aan de verschillende activiteiten toegerekend.  
 

Pensioenlasten 

Voor de grondslagen wordt verwezen naar de paragraaf voorziening pensioenen. De pensioenlasten 
worden aan de verschillende activiteiten toegerekend.  
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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  

(bedragen x € 1.000, -) 
 
1. Vastgoedbeleggingen 

 

      

  2017 2016 
 € € 

1.1 DAEB vastgoed in exploitatie       1.524.501  1.332.533 

1.2 Niet-DAEB vastgoed in exploitatie           41.637               37.248  

1.3 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie           15.523  12.731 

Totaal    1.581.661 1.382.512 

 
1.1 Vastgoedbeleggingen DAEB 

 

Een overzicht van de vastgoedbeleggingen DAEB is hierna opgenomen: 

 

Vastgoedbeleggingen DAEB 2017  2016 
 €  € 

 
Boekwaarde per 1 januari  

1.332.533  1.178.946 

Mutaties    

Opleveringen  12.283  54.006 

Investeringen 3.272  4.402 

Desinvesteringen -3.189  -2.124 

Sloop -2.022  0 

Afschrijvingen -5.750  -5.359 

Herclassificatie 2.181  0 

Aanpassing marktwaarde 185.193  102.662 

Totaal mutaties  191.968  153.587 

    

Boekwaarde per 31 december  1.524.501  1.332.533 

 

Inbegrepen cumulatieve afschrijvingen -28.200  -22.450  

 

Inbegrepen ongerealiseerde herwaardering 740.116  545.730  

 
De herclassificatie heeft betrekking op 14 eenheden die van niet-DAEB naar DAEB gaan a.g.v. het 

splitsingsvoorstel, waarbij het geen invloed heeft op waardering en vermogen. De afschrijvingen heeft 

betrekking op financial lease-objecten met een boekwaarde van € 34 miljoen (2016 : € 37 miljoen) en 

stoffering en wasmachines met een boekwaarde van € 10 miljoen (2016: € 10 miljoen) die onder 

vastgoedbeleggingen zijn gepresenteerd gezien het wettelijk voorgeschreven model. 
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1.2 Vastgoedbeleggingen Niet-DAEB 

 
Een overzicht van de vastgoedbeleggingen Niet-DAEB is hierna opgenomen: 
 

Vastgoedbeleggingen Niet-DAEB 2017   2016 
 €    € 

 
Boekwaarde per 1 januari  

37.248  35.102 

Mutaties    

Opleveringen 1.880  0 

Desinvesteringen -86  0 

Herclassificatie -2.181  0 

Aanpassing marktwaarde 4.776  2.146 

Totaal mutaties  4.389  2.146 
    

Boekwaarde per 31 december  41.637  37.248 

 
Inbegrepen cumulatieve afschrijvingen 

-  -  

 
Inbegrepen ongerealiseerde herwaardering 

15.688  9.850  

 

1.3 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 

 
Een overzicht van het vastgoed in ontwikkeling is hierna opgenomen: 

 
 
In de boekwaarde per 1 januari zat besloten € 1,8 miljoen boekwaarde van een kantoorpand in 
ontwikkeling. In 2017 heeft vrijval plaatsgevonden van een onrendabele top van € 3,5 miljoen en hebben 
aanvullende investeringen van € 3 miljoen plaatsgevonden. Eind 2017 is het kantoorpand opgeleverd voor 
boekwaarde € 8,3 miljoen. 
 
DUWO heeft per 31 december 2017, verdeeld naar categorie, de volgende aantallen onroerende zaken 
  

                                                 
2017  

  
2016 

 

1 januari 2017  €  €  

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs  28.216                  24.627  

Cumulatieve waardeveranderingen  -15.485  -17.314  

Boekwaarde per 1 januari   12.731  7.313  

      

Mutaties:      

Investeringen  23.690  57.595  

Oplevering projecten  -14.163  -54.006  

Oplevering renovatie kantoorpand t.d.v. exploitatie  -8.324  0  

Waardeverandering ten laste van het resultaat  2.792  945  

Herclassificatie vanuit voorziening onrendabele top  -1.203  884  

Totaal mutaties   2.792  5.418  

      

31 december       

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs  21.463  28.216  

Cumulatieve waardeveranderingen  -5.940  -15.485  

Boekwaarde per 31 december   15.523  12.731  
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Categorie onroerende zaken Aantal onroerende zaken per 31 

december 2017 

Woongelegenheden (full) 22.883 

Woongelegenheden (basis) 14 

Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed (full) 141 

Parkeergelegenheden (basis) 582 

DUWO-Rochdale combinatie 1780 (gedeeld door 2 = 890) 

 
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 basis-versie van het waarderingshandboek gehanteerd, waarbij 
voor studenteneenheden verplicht de full versie moet worden gehanteerd. 
 
Voor de full versie (van toepassing op de studenteneenheden) is voorgeschreven dat jaarlijks 1/3 deel van 
de onroerende zaken in exploitatie wordt getaxeerd door een onafhankelijke en ter zake deskundige 
externe taxateur, ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. Dit betekent dat elk 
derde deel van de onroerende zaken in exploitatie minimaal eens per drie jaar opnieuw wordt getaxeerd. 
Het 1/3 deel wordt zo samengesteld dat dit een representatief deel van het totale bezit is. In het jaar dat 
niet getaxeerd wordt, wordt een taxatie-update/aannemelijkheidsverklaring verstrekt door de taxateur. Het 
taxatierapport en het taxatiedossier waarin de waardering en de daarbij gehanteerde aanpassingen ten 
opzichte van de basisvariant zijn onderbouwd en vastgelegd zijn in het bezit van DUWO en op aanvraag 
beschikbaar voor de Autoriteit woningcorporaties.  
 
DUWO heeft in overleg met de taxateur een inschatting gemaakt van haar bezit. DUWO is actief in elf 
gemeenten en kent binnen haar bezit een grote verscheidenheid op het gebied van bouwjaar 
(monumenten) en binnenstedelijk en buitenstedelijk bezit. Om deze verscheidenheid goed te kunnen 
waarderen is ervoor gekozen om deze tweede ronde van de full-taxatie meer te waarderen dan wettelijk is 
voorgeschreven. 40,07% van de door DUWO te waarderen woningen zijn door MVGM op de Full versie 
gewaardeerd. Voor 59,87% van de door DUWO te waarderen woningen heeft MVGM een marktupdate 
uitgevoerd. DUWO heeft voor 1 woningcomplex een basiswaardering uitgevoerd, dit betreft overige 0,06% 
van de door DUWO te waarderen woningen heeft.  
 
De DUWO-Rochdale combinatie betreft een complex studenteneenheden waarvan de helft van de 
studenteneenheden juridisch en economisch eigendom is van DUWO. Er is geen sprake van gezamelijke 
activiteiten als bedoeld in RJ 215.205. 
 
Waarderingscomplex 
Een waarderingscomplex is een samenstelling van verhuureenheden, die in principe bestaat uit 
vergelijkbare verhuureenheden wat betreft type vastgoed, bouwperiode en locatie. Vanuit haar 
achtergrond als studentenhuisvester zitten in veel van deze complexen zowel zelfstandige als 
onzelfstandige eenheden. Verder kan het waarderingscomplex als één geheel aan een derde partij in 
verhuurde staat verkocht worden. Er bestaat geen minimum of maximum voor het aantal 
verhuureenheden in een waarderingscomplex. Het kan voorkomen dat een waarderingscomplex bestaat 
uit zowel DAEB- als niet-DAEB-vastgoed. DUWO heeft op basis van bovenstaande criteria in totaal 477 
waarderingscomplexen geïdentificeerd.  
 
Om de te verwachten kasstromen in de DCF-berekening te bepalen, wordt gebruik gemaakt van de 

macro-economische parameters: 
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Parameters woongelegenheden  2017 2018 2019 2020 e.v. 

Prijsinflatie 1,30% 1,50% 1,70% 2,00% 

Looninflatie 2,20% 2,20% 2,20% 2,50% 

Bouwkostenstijging 2,20% 2,20% 2,20% 2,50% 

Leegwaardestijging 3,80% - 7,70% 2,20% 2,20% 2,20% 

Instandhoudingsonderhoud per vhe ‒ EGW 801 812 814 817 

Instandhoudingsonderhoud per vhe ‒ MGW 759 769 772 774 

Instandhoudingsonderhoud per vhe ‒ 

Studenteneenheid 416 422 423 424 

Mutatieonderhoud per vhe ‒ EGW 836 807 837 846 

Mutatieonderhoud per vhe ‒ MGW 628 606 629 636 

Mutatieonderhoud per vhe ‒ Studenteneenheid 188 182 188 190 

Beheerkosten per vhe ‒ EGW 427 434 435 436 

Beheerkosten per vhe ‒ MGW 420 427 428 429 

Beheerkosten per vhe ‒ Studenteneenheid 395 402 402 403 

Gemeentelijke OZB (% van de WOZ) 0,22% 0,21% 0,20% 0,20% 

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke 

lasten (% van de WOZ) 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 

Verhuurderheffing (% van de WOZ) 0,30% 0,29% 0,30% 0,29% 

Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar ‒ 

zelfstandige eenheden  0% 0% 0% 0% 

Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar ‒ 

onzelfstandige eenheden 0% 0% 0% 0% 

Huurderving (% van de huursom) 3,70% 3,27% 3,10% 3,01% 

Mutatiekans bij doorexploiteren 42,54% 40,18% 39,12% 38,52% 

Mutatiekans bij uitponden 43,45% 42,54% 42,54% 42,54% 

Verkoopkosten bij uitponden (% van de leegwaarde) 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 

Gemiddelde disconteringsvoet 6,87% 6,87% 6,87% 6,87% 

 
Voor splitsingskosten is een norm gehanteerd van € 500 per te splitsen eenheid. De overdrachtskosten, 

bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten, bedragen 3% van de berekende 

waarde van een verhuureenheid.  

 

Parameters bedrijfsmatig en maatschappelijk 

onroerend goed 

2017 2018 2019 2020 e.v. 

Instandhoudingsonderhoud per m2 bvo 5,57 5,70 5,82 5,96 

Mutatieonderhoud per m2 bvo  7,41   10,34   1,34   0,83  

Beheerkosten % van de markthuur ‒ BOG 2,95% 2,96% 2,96% 2,96% 

Beheerkosten % van de markthuur ‒ MOG 2,00% 1,99% 1,99% 1,98% 

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke 

lasten (% van de WOZ) 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 

Gemiddelde disconteringsvoet 6,64% 6,64% 6,64% 6,64% 

 

Parameters parkeren 2017 2018 2019 2020 e.v. 

Instandhoudingsonderhoud per vhe ‒ parkeerplaats 47,82 48,04 48,26 48,56 

Instandhoudingsonderhoud per vhe ‒ garagebox  155,44   156,15   156,87   157,83  

Beheerkosten per vhe ‒ parkeerplaats  25,69   25,79   25,89   26,03  

Beheerkosten per vhe ‒ garagebox  35,64   35,78   35,92   36,11  

Gemeentelijke OZB (% van de WOZ)     

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke 

lasten (% van de WOZ) 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 

Gemiddelde disconteringsvoet 6,47% 6,47% 6,47% 6,47% 
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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 Methoden 

Woongelegenheden Bij studenteneenheden heeft DUWO het 
doorexploiteerscenario toegepast. Bij eengezins- en 
meergezinswoningen waar geen studenten in 
wonen is de hoogste waarde van de twee 
scenario’s (doorexploiteerscenario of 
uitpondscenario) leidt tot de marktwaarde van het 
waarderingscomplex.  

Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed Doorexploiteerscenario 

Parkeergelegenheden De hoogste waarde van de twee scenario’s 
(doorexploiteerscenario of uitpondscenario) leidt tot 
de marktwaarde van het waarderingscomplex 

 

Relevante veronderstellingen 
Bij het bepalen van de marktwaarde van  de meeste woongelegenheden en alle bedrijfsonroerend is de 

full-versie van het waarderingshandboek gehanteerd. De variabelen in de berekening zijn conform het 

waarderingshandboek gehanteerd met uitzondering van de vrijheidsgraden. Ten aanzien van de 

woningportefeuille en bedrijfsonroerend  is ervoor gekozen om van de volgende vrijheidsgradengebruik te 

maken: 

 

Schematische vrijheid 

Om specifieke afspraken en atypische inkomsten en uitgaven te kunnen modelleren mogen er extra 
kasstromen toegevoegd worden aan het standaardschema uit de basisversie. Voorwaarde is dat er een 
duidelijke en transparante uitsplitsing wordt gemaakt. Het verloop van deze kasstromen over de jaren 
hoeft niet persé inflatievolgend te zijn. Uitgangspunt is dat de kasstromen en hun verloop worden 
benoemd. Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.  
 
Markthuur  

De markthuur is modelmatig op basis van referenties bepaald. Zelfstandige eenheden die nu weliswaar als 
‘studentenwoning’ zijn gelabeld, kunnen ondanks dat ze nu worden verhuurd aan studenten over het 
algemeen ook zonder enige aanpassingen als reguliere woning worden verhuurd. Belangrijke toevoeging 
is ook dat er geen enkele verplichting op het vastgoed rust om deze eenheden ook enkel maar aan 
studenten, c.q. jongeren onder de 23 jaar te verhuren.  
De kwaliteitskortingsgrens wordt bij deze zelfstandige eenheden losgelaten, zodat bij die eenheden de 
huur naar markthuurniveau kan worden opgetrokken. Bij het merendeel van de eenheden wil dat 
betekenen dat er conform het WWS-systeem zal worden verhuurd en er geen “aftopping” plaatsvindt op 
de grens van 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.  
Ten aanzien van gereguleerde woningen en onzelfstandige eenheden is na mutatie in een nieuwe 
verhuursituatie de maximaal redelijke huur overeenkomstig het opgegeven aantal WWS-punten 
gehanteerd en bij geliberaliseerde eenheden de modelmatig bepaalde markthuur. Modelmatig is door de 
taxateur getoetst of de maximaal redelijke huur niet boven de markthuur is gelegen en wel daadwerkelijk 
door de markt betaald zal worden. 
Voor enkele BOG complexen wordt momenteel een huur betaald die lager is dan de markthuur. Hoewel er 
in de waardering vanuit wordt gegaan dat er bij mutatie een hogere huur kan worden gevraagd, en er 
contractueel geen beklemmingen zijn, leent het (studentikoze) karakter van het object zich voornamelijk 
voor de huidige bestemming. DUWO ziet een risico in het realiseren van de hogere markthuur. 
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Eindwaarde 

Het rekenmodel maakt gebruik van een Netto Contante Waardeberekening (NCW), ook wel Discounted 
Cash Flow (DCF) genaamd. Dit betekent dat voor een periode van 15 jaar de inkomsten en uitgaven 
betrouwbaar worden geschat en dat deze aan de hand van een disconteringsvoet “contant” worden 
gemaakt naar het heden. Daarnaast wordt een eindwaarde bepaald na afloop van de DCF-periode van 15 
jaar (de zogenaamde exit yield). 
De taxateur heeft de Exit Yield gerelateerd aan de huur/leegwaarde van het wooncomplex aan het einde 
van de beschouwingsperiode en hiermee op basis van marktreferenties en een te verwachten veroudering 
een Exit Yield ingeschat. Daarnaast is er gerekend met het bruto aanvangsrendement (BAR) op de 
huurinkomsten in jaar 1 vermeerderd met een verouderingsopslag, waarmee de ingeschatte Exit Yield is 
getoetst.  
Per wooncomplex hebben zij aan de hand van bovenstaande werkwijze getoetst of de eindwaarde (en 
daaruit voortvloeiende Exit Yield) van het Handboek overschreven moet worden. Uiteindelijk is voor elk 
waarderingscomplex de eindwaarde conform het handboek overschreven.  
 
Leegwaarde 

De leegwaarde is modelmatig op basis van referentietransacties een leegwaarde (marktwaarde vrij van 
huur en gebruik) vastgesteld. Er is per studentencomplex beoordeeld of het wellicht mogelijk is om deze 
ook alternatief aan te wenden voor andere doelgroepen. Deze alternatieve aanwendbaarheid is tot 
uitdrukking gekomen in de waardering. De inschatting van de alternatieve aanwendbaarheid is door 
DUWO in samenspraak met de taxateur gebeurd. 
 
Disconteringsvoet 

De taxateur heeft voor een modelmatige opbouw van de disconteringsvoet gekozen. Deze opbouw 
bestaat uit een risicovrij rendement van 0,33%, een sector specifieke opslag van 5,63% en een object 
gebonden opslag. Aan de object gebonden opslag liggen de volgende wegingsfactoren per complex ten 
grondslag: 
- Mutatiegraad 
- Type vastgoed 
- Bouwjaar 
- Ligging landelijk 
- Ligging binnen plaats 
- Aangebroken complex wel/ niet 
Vervolgens is om een marktconforme output te krijgen (Bar markthuur k.k./ Bar huurprijs k.k. rekening 
houdend met huurwaarde- en leegwaarderatio) een marktopslag danwel  afslag toegepast. 
De volgende spreiding van de disconteringsvoet is gebruikt voor de verschillende categorieën onroerende 
zaken: 
 

Categorie onroerende zaken Spreiding disconteringsvoet 

Woongelegenheden 5,38% - 9,18% 

Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed 3,75% - 10,50% 

Parkeergelegenheden 6,40% - 6,74%  

 
 
Mutatiegraad 

Aangezien bij mutatie er geen aftopping meer plaatsvindt en de huur zal worden opgetrokken naar 
maximaal redelijk conform het WWS stelsel of markthuur is de taxateur van mening dat de doelgroep 
mogelijk zal wijzigen en het verhuisgedrag ook. Dit zal ‘normaliseren’ tot een vergelijkbaar niveau welke in 
de markt bij reguliere wooncomplexen ook gebruikelijk zijn. DUWO kent als studentenhuisvester, als 
gevolg van de campuscontracten en de internationale studenten. Bij de studentencomplexen variëren de 
mutatiegraden tussen de 30% en 100%. De verwachting is dat als de huur is opgetrokken naar markthuur, 
de mutatiegraad af zal nemen. 
 
Bij gemengde complexen resulteert dit in een gewogen mutatiegraad waarbij er rekening is gehouden met 
de verhouding onzelfstandig/ zelfstandig eenheden. 
 
Onderhoud 

Conform het Handboek wordt er per eenheid afhankelijk van het typeklasse en bouwjaar een jaarlijks 
bedrag voor instandhoudingsonderhoud opgenomen. Aangezien de portefeuille voor een groot deel uit 
kleine eenheden bestaat resulteerde dit in extreem hoge en onrealistische exploitatielasten voor vele 
complexen. DUWO heeft in overleg met de taxateur daarom afgeweken van de voorgeschreven 
onderhoudskosten.  
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Oppervlakte categorie Onderhoudsbedragen 

0 t/m 25 m2 €14,70 p/m2 

26 t/m 50 m2 €12,60 p/m2 

51 t/m 75 m2 €10,50 p/m2  

76 t/m 100 m2 €8,40 p/m2 

101 t/m 125 m2 €7,35 p/m2 

Meer dan 125m2 €6,83 p/m2   

 
Erfpacht 

Er is bij meerdere 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 het 
erfpachtrecht te mogen vervreemden. Dit is een moment waarop de gemeente ook canon en voorwaarden 
kan aanpassen. Echter is dit niet op waarde in te schatten, wel als een mogelijk risico. Aangezien dit een 
onzekerheid is hebben taxateurs gemeend het uitgangspunt te hanteren dat er geen suppletie 
verschuldigd is op het moment dat het erfpachtrecht wordt vervreemd aan een andere koper dan een 
toegelaten instelling. Wanneer dit anders blijkt te zijn zal dit gevolgen hebben voor de waardering. De 
canon (indien van toepassing) is opgenomen in de jaarlijkse kasstroom.  
 
Er is geen kapitaalscorrectie opgenomen voor een toekomstige betaling/ afkoop en/ of vooruitbetaling van 
de canon bij situaties waarbij de erfpacht is vooruitbetaald voor het huidige tijdvak. Indien niet bekend is of 
er sprake van indexatie is uitgegaan van worst case scenario en is een jaarlijkse indexatie gehanteerd. 
 
Verkoopkans 

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast. 

 

Technische splitsingskosten 

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast. 

 

Bijzondere omstandigheden 

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast. 

 

Exploitatiescenario 

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast. 

 

Gevoeligheidsanalyse 

Gelet op de huidige marktomstandigheden kunnen toekomstige marktontwikkelingen waarop zowel door 
interne als door externe taxateurs gehanteerde aannames en schattingen ter bepaling van de reële 
waarde van het commercieel vastgoed zijn gebaseerd, ten opzichte van de werkelijk te verwachten 
marktontwikkelingen van significante invloed zijn op de uitkomsten van de huidige waardering in de 
jaarrekening. Hierbij een korte beschrijving waarop de aannames de gevoeligheidsanalyse is gebaseerd. 
 
Aanname 1 – De markthuur van het DUWO bezit daalt door een afnemende vraag, veroorzaakt door 
overheidsingrijpen (zoals het afschaffen of naar beneden bijstellen van de huurtoeslag voor studenten). De 
contracthuur daalt hierdoor met 2%. 
 
Aanname 2 – Er is minder geld beschikbaar in de Eurozone naar aanleiding van het normaliseren van de 
balans van de ECB, zoals op dit moment al het geval is in de Verenigde Staten. De nominale rente op 
staatsobligaties loopt met 2% op, waardoor de disconteringsvoet ook oploopt met 2%, aangezien deze is 
opgebouwd uit de som van de nominale rente op 10-jaars staatsleningen en de opslag geborgde 
financiering. 
 
Aanname 3 – De lonen stijgen harder dan de inflatie, waardoor de reële loonlast stijgt, terwijl de huren 
gelijk blijven. De reële beheerkosten van DUWO stijgen hierdoor met 2%. 
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Om inzicht te geven in de effecten van deze redelijkerwijs mogelijke scenario’s van wijzigingen in 
belangrijke parameters op de reële waarde, is ten aanzien van woningen gewaardeerd volgens de DCF-
methode, de volgende gevoeligheidsanalyse opgenomen: 
 

Parameters 
Gehanteerd in reële 

waarde 

Stel mogelijke 

afwijking 

Effect op reële 

waarde   

In % van 

de reële 

waarde 

Huurverhoging 
Gelijk aan inflatie, lange 

termijn 2% 
 2%             96.902.614  6,78% 

Disconteringsvoet  6,87% 2%           239.831.443  16,78% 

Beheerkosten €10.083.866 per jaar  -/- 2%             44.990.707  3,15% 

Zekerheden en beperkingen 

Vastgoedbeleggingen met een boekwaarde van € 18 miljoen (2016: € 16 miljoen zijn hypothecair 
verbonden ten behoeve van kredietinstellingen. Ten aanzien van de financial lease active zijn 
leaseverplichtingen opgenomen in de balans.  
 
Zonder toestemming van het WSW is het de corporatie niet toegestaan om de woningen die met door het 

WSW geborgde leningen zijn gefinancierd te bezwaren met een beperkt recht (recht van pand/hypotheek, 

recht van opstal, recht van erfpacht, recht van vruchtgebruik) of de verplichting aan te gaan om deze 

woningen met een zekerheidsrecht te bezwaren (positieve hypotheekverklaring). Als gevolg hiervan zijn de 

woningen die met geborgde leningen zijn gefinancierd, niet met hypothecaire zekerheden bezwaard. 

Daarnaast heeft het WSW recht van eerste hypotheek op de woningen van de corporatie betreffende de 

door het WSW geborgde financiering. 

 
1.4 Bedrijfswaarde 

 
Het is voor alle corporaties verplicht om bezit op marktwaarde in verhuurde staat te waarderen. Dit heeft, 

in combinatie met de steeds verder aantrekkende vastgoedmarkt, gezorgd voor aanzienlijke 

vermogensstijgingen binnen de corporatiesector.  

 

Aangezien deze vermogensstijging geen kasstromen betreft, en de realisatie van deze vermogensstijging 

(door bijvoorbeeld de verkoop van woningen) maar beperkt realiseerbaar is, wordt hieronder de 

bedrijfswaarde van de onroerende zaken in exploitatie toegelicht, conform de door het Waarborgfonds 

Sociale Woningbouw (WSW) voorgeschreven parameters.  

 

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 2017 intern geformaliseerde meerjarenbegroting. Voor jaren die 

nog niet begroot zijn, wordt uitgegaan van de verwachte gemiddelde groeivoeten voor inflatie, huurstijging 

en rente alsmede genormeerde lastenniveaus. In de bedrijfswaarde van 2017 is huurharmonisatie 

ingerekend, conform het beleid van DUWO. 
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 2017  2016 

Bedrijfswaarde DAEB-vastgoed in exploitatie € 1.142 (mln.)  € 1.197 (mln.) 
Bedrijfswaarde niet- DAEB-vastgoed in exploitatie € 50 (mln.)  € 26 (mln.) 
 
De uitgangspunten voor de bedrijfswaardeberekening van het vastgoed in exploitatie zijn: 
 

 2017  2016 

Huurharmonisatie bij zittende huurders  
(inkomen meer dan € 43.602) 

 
0,2% 

  
0,3% 

Huurharmonisatie bij zittende huurders  
(inkomen lager dan € 43.602) 

 
0,2% 

  
0,3% 

Mutatiegraad 25%  25% 
Jaarlijkse huurderving 1,5%  1,5% 
Norm klachten- en mutatieonderhoudskosten per vhe 180  210 
Norm kosten planmatig onderhoud per vhe 450  391 
Norm exploitatielasten per vhe 1.124  927 
Minimale levensduur 15 jaar  15 jaar 
Maximale levensduur 50 jaar  50 jaar 
Gemiddelde levensduur 26,9 jaar  27 jaar 
Restwaarde grond per vhe 2.500  2.500 
Disconteringsvoet 5,0%  5,0% 
Moment van discontering medio-

numerando 
 medio-

numerando 
Parameters 
 
2017 

Periode Prijsinflatie in % 
Stijging loonkosten in 

% 
Stijging kosten 
onderhoud in % 

Stijging overige var. 
lasten in % 

2017 1,4% 1,0% 1,0% 1,0% 

2018 1,4% 2,2% 2,2% 2,2% 

2019 1,5% 2,3% 2,3% 2,3% 

2020 1,6% 2,3% 2,3% 2,3% 

2021 1,6% 2,3% 2,3% 2,3% 

2022 1,8% 2,3% 2,3% 2,3% 

2023 e.v. 2,00% 2,5% 2,5% 2,5% 

 
2016 

Periode Prijsinflatie in % 
Stijging loonkosten in 

% 
Stijging kosten 
onderhoud in % 

Stijging overige var. 
lasten in % 

2017 0,20% 1,60% 1,60% 1,60% 

2018 0,60% 1,90% 1,90% 1,90% 

2019 1,07% 2,20% 2,20% 2,20% 

2020 1,53% 2,50% 2,50% 2,50% 

2021 2,00% 2,50% 2,50% 2,50% 

2022 e.v.  2,00% 2,50% 2,50% 2,50% 

 
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: 
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 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. 
 
1.5 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. 
 
Onrendabele toppen voor vastgoedbeleggingen in ontwikkeling worden genomen indien dat noodzakelijk 
is op basis van lagere marktwaarde, onderbouwd met een taxatierapport.  

2. Materiële vaste activa 

2.1 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 

 

Een overzicht van de materiële vaste activa ten dienste van de exploitatie is hierna opgenomen:  
 

  2017 2016 

bedragen x € € € 

Stand 1 januari:   

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 28.439 27.288 

Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen -19.185 -17.505 

Boekwaarde per 1 januari  9.254 9.783 

   

Mutaties:   

Investeringen oplevering renovatie 8.324 0 

Investering overig 735 1.151 

Afschrijvingen -1.851 -1.680 

Totaal mutaties 7.208 -529 
   

Stand 31 december:   

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 37.498 28.439 

Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen -21.036 -19.185 

Boekwaarde per 31 december  16.462 9.254 

 
In 2017 is het gerenoveerde kantoorpand in Delft in gebruik genomen. Er zijn geen componenten met 
boekwaarde gedesinvesteerd in het boekjaar. De restant levensduur van het kantoorpand is naar 
aanleiding van de renovatie opnieuw ingeschat en verlengd naar 50 jaar. De jaarlijkse afschrijvingslast van 
het kantoorpand wordt daarmee € 0,1 miljoen. 
 
Ten aanzien van de renovatie van het kantoorpand in Delft is de onrendabele top voorafgaand aan 
oplevering teruggenomen, omdat het kantoorpand geen vastgoedbelegging is.  
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De afschrijvingstermijnen en gevolgde systematiek luiden als volgt: 
 
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie:    
Bedrijfsgebouwen lineair  50 jaar 
Terreinen geen afschrijvingen   
Installaties lineair  15 jaar 
Inventaris lineair  5 tot 10 jaar 
Vervoermiddelen lineair  5 jaar 
Liften/Isolatie lineair  25 jaar 
Automatisering lineair  3 tot 10 jaar 
    
 
3. Financiële vaste activa  
 

3.1 Latente belastingvordering(en) 

 
Het saldo betreft latente belastingvorderingen die zijn ontstaan uit hoofde van verschillen tussen de 
waarde van activa en passiva voor de fiscale resultaatbepaling en de waarde in deze jaarrekening. De 
waarderingsverschillen betreffen de waardering van de vastgoedbeleggingen, de waardering van leningen 
en derivaten en overige in 2017. Per 31 december 2017 is het saldo van de belastinglatenties een 
verplichting (€ 24 miljoen) en wordt onder de voorziening belastinglatenties gepresenteerd.  
 
Het verloop van de post latente belastingvorderingen, is als volgt: 
 

 2017  2016 
 €  € 

    

Boekwaarde per 1 januari 4.365  6.659 
Afloop leningen en derivaten  0  -414 
Verkopen 0  -730 
Afschrijvingspotentieel 0  -1.112 
Overige mutaties 0  -38 
Herclassificatie naar passieve latentie -4.365  0 

Boekwaarde per 31 december  0  4.365 

    
De belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd omdat is voldaan aan de algemene 
voorwaarden voor saldering.  
 
3.2 Overige vorderingen 

 
Het verloop van de post overige vorderingen is als volgt: 
 

 2017   2016 
 €   € 

 
Boekwaarde per 1 januari 203  548 
Mutaties -45  -345 

Boekwaarde per 31 december 158  203 

 
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.  
 
4. Vorderingen 
 

     

 2017   2016  
 €   €  

      
Huurdebiteuren 519   748  
Belastingen en premies sociale verzekeringen 0   11.599  
Overige vorderingen 1.654   1.818  
Overlopende activa 6.325   4.809  

 8.498   18.974  
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4.1 Huurdebiteuren 

 
Het saldo huurdebiteuren kan als volgt worden gespecificeerd: 
 

 2017  2016 

 €  € 

Huurdebiteuren 
1.019  1.360 

Af: voorziening wegens oninbaarheid 
-500  -612 

Boekwaarde per 31 december 
519  748 

 
De huurachterstand huurdebiteuren eind 2017 is 0,6% van de bruto jaarhuur (2016: 0,7%). 
 
 
4.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen 

 

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

 2017  2016 
 €  € 

    
Vennootschapsbelasting  0  11.599 
    

Totaal belastingen en premies per 31 december 0  11.599 

 
Door nieuwe fiscale optimalisatie van 2013 t/m 2015 is er een positief resultaat ontstaan van de 
vennootschapsbelasting in 2016. Het saldo bestaat uit nog te ontvangen vennootschapsbelasting 2012 (€ 
4 miljoen), in 2017 is een verplichting ontstaan en is bij kortlopende schulden gepresenteerd. 
 

 
4.3 Overige vorderingen 

 

Het saldo overige vorderingen kan als volgt worden gespecificeerd: 
 

 2017  2016 
 €  € 

    
Onderwijsinstellingen/TU/DISH/IHE 876  659 
Nog door te belasten aan onderwijsinstellingen 62  117 
Overige vordering 716  1.042 

Totaal overige vorderingen per 31 december 1.654  1.818 

    
 
De overlopende activa bestaan uit vooruitbetaalde kosten met betrekking tot boekjaar 2017. 
 
4.4 Overlopende activa 

 

Het saldo overlopende activa kan als volgt worden gespecificeerd: 
 

 2017  2016 
 €  € 

    
Vooruit betaalde rente en aflossing leningen 889  1.402 
Te vorderen vergoeding inspanningen Meelfabriek 0  331 
Nog te ontvangen projecten 770  0 
Vooruitbetaalde brand/glasverzekering 0  455 
Vooruitbetaalde kosten ROOM 646  0 
Pensioenpremies 0  0 
Overige vooruitbetaalde bedragen 4.020  2.621 

Totaal overige vorderingen en overlopende activa per 31 december 6.325  4.809 
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De overlopende activa bestaan uit vooruitbetaalde kosten met betrekking tot boekjaar 2018 
 
Onder de overlopende activa zijn geen posten opgenomen met een resterende verwachte looptijd langer 
dan één jaar. 
 
5. Liquide middelen  
 

 2017  2016 
 €  € 

    
Bank 8.533  13.973 

Totaal liquide middelen per 31 december 8.533  13.973 

 
De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking van de stichting. 
 
6. Eigen vermogen 
 
6.1 Overige reserves 
 

Het verloop van de post overige reserves is als volgt: 
 

 2017  2016 
 €  € 

    
Stand per 1 januari  19.871  31.169 
Toebedeeld resultaat vorig boekjaar  150.574  73.026 
Mutatie herwaarderingsreserve -102.163  -84.323 

Stand per 31 december 68.283  19.871 

 
6.2 Herwaarderingsreserve 

 
Het verloop in het niet-gerealiseerde vermogen is als volgt: 
 

 2017  2016 
 €  € 

    
Stand per 1 januari  555.580  471.257 
Mutatie herwaarderingsreserve 102.163  84.323 

Stand per 31 december 657.743  555.580 

 
De onderverdeling van de herwaarinderingsreserve is als volgt: 
   

 

 

 

 

 

 

Herwaarde-
ringsreserve DAEB 

vastgoed in 
exploitatie 

Herwaarde-
ringsreserve 

niet DAEB 
vastgoed in 

exploitatie 

 
 
 

Totaal 

 €  €  € 

Bruto herwaardering 740.116  15.688  755.804 

Effect belastingdruk -96.026  -2.035  -98.061 

Netto herwaardering 644.090  13.653  657.743 

      

 
De herwaarderingsreserve wordt bepaald op complexniveau op basis van het verschil in de boekwaarde 
van het vastgoed in exploitatie op basis van marktwaarde ten opzichte van de boekwaarde van het 
vastgoed in exploitatie op basis van historische kosten. Hierbij wordt er bij de bepaling van de boekwaarde 
op basis van historische kosten geen rekening gehouden met afschrijvingen en waardeverminderingen.  
 
De invloed van de herwaardering op de latente belastingen is meegenomen in de bepaling van de 
herwaarderingsreserve. Aangezien een latentie is gevormd voor de totale vastgoedportefeuille, is een 
bedrag van 25% van de bruto herwaardering, contant gemaakt (op basis van dezelfde disconteringsvoet 
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en looptijd als de latente belastingverplichting op tijdelijke verschillen ten aanzien van de vastgoed-
portefeuille) gecorrigeerd op de herwaarderingsreserve. 
 
6.3 Resultaat boekjaar 

 

Het verloop van de post resultaat boekjaar is als volgt: 

 2017  2016 
 €  € 

    
Stand per 1 januari  150.574  73.026 
Resultaatverdeling vorig boekjaar  -150.574  -73.026 
Onverdeeld resultaat boekjaar 180.836  150.574 

Stand per 31 december 180.836  150.574 

 

 
Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017 

 

Het bestuur stelt aan de raad van commissarissen voor het resultaat over het boekjaar 2017 ten bedrage 
van € 180.836 geheel ten gunste van de overige reserves te brengen. Dit voorstel is niet in de 
jaarrekening verwerkt.  
 
7. Voorzieningen 

 
7.1 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 

 
Het verloop van de post voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen is als volgt: 
 

 2017  2016 
 €  € 

    

Boekwaarde per 1 januari 2.879  6.553 
Dotaties 0  1.732 
Herclassificatie naar vastgoed in ontwikkeling -1.203  -5.406 

Boekwaarde per 31 december  1.676  2.879 

 
De voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen is overwegend kortlopend van aard 
en heeft betrekking op project GREX/Kanaalweg 3. Verwacht wordt dat dit bedrag van € 1.7 miljoen (2016: 
€ 1.2 miljoen) op balansdatum binnen een jaar wordt gerealiseerd.  
 
7.2 Voorziening latente belastingverplichtingen 

 
Het verloop van de post voorziening latente belastingverplichtingen is als volgt: 
 

 2017  2016 
 €  € 

    
Boekwaarde per 1 januari 0  0 
Dotaties ten laste van het resultaat 28.305  686 
Herclassificatie van actieve latentie -4.365  -686 

Boekwaarde per 31 december  23.939   0 

 
 
De belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien is voldaan aan de algemene 
voorwaarden voor saldering. Ultimo boekjaar is voldaan aan de salderingsregels. 
 

  Balans Resultatenrekening 

  2017 2016 2017 2016 

  € € € € 
     

Verrekenbare/belastbare tijdelijke 
verschillen: 

    

uit hoofde van vastgoedbeleggingen -24.736 3.446 - 28.182 -1.841 

uit hoofde van leningen en derivaten 465 584 -119 -414 

Overige verrekenbare tijdelijke verschillen 332 335 -5 -38 

Boekwaarde per 31 december -23.939 4.366 -28.305 -2.293 
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De latenties uit hoofde van tijdelijke verschillen, zijn gebaseerd op de volgende nominale 
waarderingsverschillen ultimo 2017: 
 

  Jaarrekening Fiscaal Verschil 25% CW 

  € € € € € 

    
  

Waarde van vastgoed in exploitatie            1.521.856     1.331.207            -190.649  
        -

47.662  
-24.736 

Waarde van leningen en derivaten -559.340 -556.389 2.951 738  465 

Overige tijdelijke verschillen --1.717 0 1.717             429  332 

 
Vastgoed in exploitatie 
Ten aanzien van het DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie is sprake van een waarderingsverschil 
tussen de commerciële en fiscale boekwaarde. De marktwaarde van het vastgoed in exploitatie bedraagt 
ultimo 2017 € 1.521,9 miljoen (2016: €1.332,8 miljoen). De fiscale boekwaarde bedraagt ultimo 2017 
€ 1.331,2 miljoen (2016: € 1.281 miljoen). Het verschil bedraagt € 191 miljoen, contant gemaakt met 
disconteringsvoet van 2,468% en een looptijd van circa 27 jaar, leidt dit tot een passieve latentie van € 
24,7 miljoen. De looptijd is gebaseerd op de gemiddelde restant levensduur van de bedrijfswaarde als 
beste schatting van het bestuur. 
 
Leningen o/g en u/g 
In de jaarrekening is voor de leningenportefeuille een latente belastingverplichting respectievelijk -
vordering tegen de contante waarde verantwoord voor het verschil tussen de waardering die de fiscus 
toepast (i.c. reële waarde) en de waardering als toegepast in de jaarrekening (geamortiseerde kostprijs). 
De latentie loopt af over de resterende looptijd van de leningen. Het verschil bedraagt € 2.951 miljoen, 
contant gemaakt met disconteringsvoet van 2,468% leidt dit tot een actieve latentie van € 0.5 miljoen. 
 
7.3 Overige voorzieningen 

 
Het verloop van de post overige voorzieningen is als volgt: 
 

 2017  2016 
 €  € 

    
Boekwaarde per 1 januari  1.772  1.865 
Dotaties ten laste van de V&W 728  387 
Uitgaven -783  -480 

Boekwaarde per 31 december   1.717   1.772 

 
8. Langlopende schulden  

 

8.1 Schulden/leningen kredietinstellingen 

 

Het verloop van de post schulden/leningen kredietinstellingen voor leningen van DUWO is als volgt: 
 

 2017  2016 
 €  € 

    
Stand per 1 januari langlopend deel 590.187  541.256 
Disagio (unwinding swaps) 183  158 

  590.370  541.414 
    
Bij: Kortlopende deel af te lossen in huidig boekjaar 29.269  57.906 
Bij: Nieuwe leningen 25.000  85.000 
Bij: Amortizatie disagio 25  25 
Af: Aflossingen -44.283  -57.906 
Af: Terugbetaling roll-over -10.700  -6.800 
Waarvan opgenomen onder kortlopende schulden -30.073  -29.269 

Boekwaarde per 31 december langlopend deel 559.608  590.370 

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: 
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  Aflosbaar  Aflosbaar  Aflosbaar Aflosbaar Aflosbaar over  

  over 2 jaar over 3 jaar over 4 jaar over 5 jaar >5 jaar 

Leningen kredietinstellingen 19.520 39.181 26.445 15.650 458.604 

 
Borging door WSW 
Van de leningen overheid en kredietinstellingen is een totaalbedrag van € 617,8 miljoen opgenomen 
waarvoor WSW-borging is verkregen. Hiervan is € 39,9 miljoen niet opgenomen maar wel vrij 
opneembaar, omdat het roll-over leningen betreft. Voor de door het WSW gebrorgde leningen heeft 
DUWO zich verbonden het onderliggend onroerend goed in exploitatie met een boekwaarde van € 1,5 
miljard niet zonder toestemming te bezwaren, van bestemming te veranderen, te vervreemden of teniet 
doen gaan. 
 
Onder de langlopende schulden is een achtergestelde schuld van de Noordwijkse Woningstichting 
begrepen van € 4 miljoen (2016: € 4 miljoen). Deze lening is achtergesteld bij alle bestaande en 
toekomstige schulden van DUWO. 
 
Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar ter hoogte van € 30 miljoen zijn 
niet begrepen in de hierboven genoemde bedragen, maar opgenomen onder de kortlopende schulden. 
 
Voor één lening met een restschuld ultimo  2017 van € 1.9 miljoen (2016: € 2.3 miljoen )zijn materiële 
vaste activa als hypothecaire zekerheid gesteld. De lening kent een annuïtaire aflossing en loopt tot 15 
augustus 2021. 
 
In 2017 is een lening van € 25 miljoen “hernieuwd” waarbij de oude lening is afgelost en een nieuwe lening 
aangetrokken waarbij geen kasstroom is geweest. 
 
Er zijn geen overige zekerheden gesteld. 
 
8.2 Overige schulden 

 
8.2.1 Financiële leaseverplichtingen 

De samenstelling en het verloop is als volgt: 
 

 2017  2016 
 €  € 

    
Boekwaarde 1 januari 38.069  40.094 
Aflossing -2.229  -2.025 

Boekwaarde per 31 december 35.840  38.069 

 
Voor de complexen Dennenrodepad en Darlingstraat is DUWO een huurovereenkomst overeengekomen 
met resp. Axcellent Studentunits I B.V. en Haerzathe Studentunits II B.V. waarbij de contante waarden van 
de huurtermijnen > 90% van de reële waarde bij aanvang. Hierdoor kwalificeren deze overeenkomsten als 
financial lease en zijn in de jaarrekening als zodanig geclassificeerd. De disconteringsvoet is 5,25%. 
 

Financial leasetermijnen      

  over 2 jaar over 3 jaar over 4 jaar over 5 jaar >5 jaar 

Financial leaseverplichtingen 4.368 4.468 4.572 4.677 29.433 

 
 
8.2.2 Waarborgsommen 

 
De samenstelling en het verloop is als volgt: 
 

 2017  2016 
 €  € 

    
Boekwaarde 1 januari 199  192 
Mutatie -67  7 

Boekwaarde per 31 december 132  199 

 
Voor enkele complexen in de regio Den Haag en bedrijfsonroerend goed wordt nog een waarborgsom in 
rekening gebracht. 
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8.2.3 Nog te betalen projectkosten 

 
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. Gezien de beperkte looptijd is deze schuld 
niet contant gemaakt. 
 
9. Kortlopende schulden en overlopende passiva 

 31.12.2017  31.12.2016 
 €  € 

    
Schulden aan kredietinstellingen 30.073  29.269 
Schulden aan leveranciers 7.466  6.189 
Belastingen en premies sociale verzekeringen 8.354  2.069 
Overlopende passiva 34.985  28.405 

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 80.878  65.932 

 
9.1 Schulden aan kredietinstellingen 

 

 31.12.2017  31.12.2016 
 €  € 

    
Kortlopend deel van de langlopende schulden 30.073  29.269 

Totaal schulden aan kredietinstellingen 30.073  29.269 

 
9.2 Schulden aan leveranciers 
 

 31.12.2017  31.12.2016 
 €  € 

    
Schulden aan leveranciers 7.466  6.189 

          
9.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen 

 

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

 31.12.2017  31.12.2016 
 €  € 

    
Omzetbelasting 444  2.069 
Vennootschapsbelasting  7.910  0 

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 8.354  2.069 

 
9.4 Overlopende passiva 

 
De post overlopende passiva is als volgt samengesteld: 

 31.12.2017  31.12.2016 
 €  € 

    
Niet vervallen rente geldleningen 6.306  6.625 
Kortlopend deel financial lease 2.265  2.096 
Te verrekenen met bewoners 5.949  4.951 
Te betalen exploitatiekosten 8.934  3.218 
Vooruit ontvangen huren 10.509  10.171 
Nog te betalen projecten 222  222 
Pensioenpremies 19  15 
Overige overlopende passiva 781  1.107 

Totaal overlopende passiva 34.985  28.405 
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9.5 Financiële instrumenten 

9.5.1 Algemeen 

De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten van 
de omvang van risico’s die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de balans 
opgenomen financiële instrumenten. 

9.5.2 Doelstellingen en beleid inzake beheer financiële risico’s 

De primaire financiële instrumenten van DUWO, dienen ter financiering van haar operationele activiteiten 
of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Een belangrijke doelstelling van het financieringsbeleid van 
DUWO is het voorkomen dan wel spreiden van ongewenste financiële risico’s zoals rente- en 
liquiditeitsrisico’s.  
Het beleid is erop gericht het jaarlijks renterisico te maximeren op 15% van de leningenportefeuille. In dit 
kader maakt DUWO tevens gebruik van afgeleide financiële instrumenten zoals renteswaps ter afdekking 
van het renterisico dat ontstaat uit haar financieringsactiviteiten. Zij gebruikt deze instrumenten uitsluitend 
om renterisico van variabel rentende leningen te beperken. Hierbij past zij kostprijshedge-accounting toe 
(zie hierna onder paragraaf Hedges). Het beleid van DUWO is om niet te handelen in financiële 
instrumenten voor speculatieve doeleinden. 
 
De belangrijkste risico’s uit hoofde van de financiële instrumenten van DUWO zijn het kredietrisico, 
liquiditeitsrisico, renterisico (prijs- en kasstroomrisico en marktrisico.  
Het beleid van DUWO om deze risico’s te beperken is als volgt. 

9.5.3 Kredietrisico 

Dit betreft het risico dat financiële instellingen niet aan hun contractuele verplichtingen jegens DUWO 
kunnen voldoen.  
 
DUWO maakt gebruik van meerdere banken teneinde dit risico te beperken. Verder handelt DUWO enkel 
met kredietwaardige partijen en heeft zij procedures opgesteld om de kredietwaardigheid vast te stellen 
(rating) en de omvang van het kredietrisico bij elke partij te beperken.  
 
Er zijn geen significante concentraties van kredietrisico binnen de corporatie. 

9.5.4 Liquiditeitsrisico 

Dit betreft het risico dat DUWO over onvoldoende middelen beschikt om aan haar directe verplichtingen te 
kunnen voldoen. 
 

Om te waarborgen dat DUWO aan haar verplichtingen kan voldoen zijn naast het aantrekken van 
langlopende leningen, roll-over leningen beschikbaar met een flexibele hoofdsom voor een bedrag van in 
totaal € 58 miljoen, hiervan is nog € 39.9 miljoen niet opgenomen (2016: € 58 miljoen resp. € 29.2 
miljoen). 
 
Het risico dat toekomstige kasstromen verbonden aan een monetair financieel instrument in omvang 
fluctueren is minimaal, aangezien de langlopende vorderingen en schulden (na het effect van afgesloten 
renteswaps)  vastrentend zijn. 
 
Voor een toelichting op de liquiditeitsrisico’s specifiek inzake de rentederivaten wordt verwezen naar 
paragraaf Hedge van dit hoofdstuk. 

9.5.6 Renterisico (prijs- en kasstroomrisico’s) 

DUWO loopt renteprijs- en rentekasstroomrisico’s over de rentedragende vorderingen (met name 
begrepen onder financiële vaste activa), effecten en liquide middelen en rentedragende langlopende en 
kortlopende schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen).  
 
 
Voor schulden met variabele renteafspraken  loopt DUWO risico ten aanzien van toekomstige kasstromen 
als gevolg van veranderingen in de marktrente (i.c. kasstroomrisico). Voor schulden met variabele 
renteafspraken wordt het kasstroomrisico afgedekt door in geval van een significante verwachte stijging 
respectievelijk daling van de marktrente, renteswapcontracten af te sluiten waarbij de variabele rente 
wordt geruild voor een vaste rente. Verwezen wordt verder naar paragraaf Hedge van dit hoofdstuk. 

9.5.7 Renteprijsrisico’s leningen overheid en kredietinstellingen  

Ter beoordeling van het prijsrisico dat de groep loopt, zijn de leningen in onderstaand overzicht ingedeeld 
in groepen van overeenkomstige contractueel overeengekomen rentepercentages en looptijden: 



 

113 
 

2017 Renteklasse (vastrentende leningen) 

Restant 

looptijd 

Tot 3% 3%-4% 4%-5% 5%-6% 6%-7% > 7% Totaal 

0–5 jaar 43.200 5.000 21.780 1.883 6 186 72.056 

6–10 jaar 69.127 5000 14711 0 0 0 88.838 

11–15 jaar 14.338 42.490 30.000 1.806 0 0 88.633 

16–20 jaar 25.656 0 9.000 0 0 0 34.656 

> 20 jaar 36.364 115.000 20.000 0 26 0 171.390 

Totaal 188.684 167.490 95.491 3.689 32 186 455.573 

 

De effectieve rentevoet van de leningen overheid en kredietinstellingen bedraagt gemiddeld 3,129% 

(2016: 3,387%). 

 

2016 Renteklasse (vastrentende leningen) 

Restant 

looptijd 

Tot 3% 3%-4% 4%-5% 5%-6% 6%-7% > 7% Totaal 

0–5 jaar 38.214 77.490 38.781 1.883 6 186 156.560 

6–10 jaar 60.000 20.000 11.711 9.127 0 656 101.494 

11–15 jaar 25.000 45.000 32.000 1.806 4.338 0 108.143 

16–20 jaar 25.000 10.000 19.000 0 0 0 54.000 

> 20 jaar 15.364 20.000 0 0 26 0 35.390 

Totaal 163.578 172.490 101.492 12.816 4.370 842 455.587 

9.5.8 Rentekasstroomrisico’s leningen overheid en kredietinstellingen  

De contractuele renteherzieningsdata of aflossingsdata indien laatstgenoemde eerder liggen en de 
effectieve rentevoet van de zowel in de balans als niet in de balans opgenomen financiële instrumenten 
van de groep waarover rentekasstroomrisico wordt gelopen, luiden als volgt: 
 

2017 (variabel rentende leningen) Gemiddeld 

gewogen 

effectieve 

rente  

<= 1 

jaar 

2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar > 5 jaar  

Financiële passiva        

Leningen kredietinst.     5.000     0    

15.800 

    

10.000 

5.000               98.308                  

2,92 

Bruto-positie 5.000 0 15.800 10.000 5.000 98.308 2,92 

Renteswap (var. naar 

vast) 

(5.000)                      

0 

(15.800)       (10.000)      (5.000)        (98.308)                 

4,76 

Netto-positie 0 0 0 0 0 0 4,76 

 

2016 (variabel rentende leningen) Gemiddeld 

gewogen 

effectieve 

rente  

<= 1 

jaar 

2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar > 5 jaar 

Financiële passiva        

Leningen kredietinst. 5.000 5.000 0 15.800 10.000 85.000 3.06 

Bruto-positie 5.000 5.000 0 15.800 10.000 85.000 3,06 

Renteswap (var. naar 

vast) 

(5.000)         (5.000)              

0 

(15.800) (10.000) (85.000)             

4,71 

Netto-positie 0 0 0 0 0 0 4,71 

 

De effectieve rentevoet van de financiële instrumenten gegroepeerd onder variabele rentevoet wordt 
herzien binnen een jaar. De renteherzieningsdata van de variabel rentende lening en de renteswap(s) om 
deze variabele rente om te zetten naar vast, zijn afzonderlijk opgenomen. De andere financiële 
instrumenten van DUWO zijn niet in de bovenstaande tabel opgenomen, omdat ze niet rentedragend zijn 
en daardoor niet aan renterisico onderhevig zijn. 

9.5.9 Overige kasstroomrisico’s leningen overheid en kredietinstellingen 

Onderstaande vervalkalender van de leningenportefeuille geeft inzicht in de jaarlijkse bedragen 
betreffende de contractueel bepaalde kasstromen uit hoofde van de jaaraflossingen, de eindaflossingen en 
de renteconversies: 
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 Jaaraflossingen Eindaflossingen Renteconversies 

2016 3.170 54.736 0 

2017 2.611 41.672 15.000 

2018 2.260 27.813 0 

2019 2.320 17.200 0 

2020 2.280 36.801 0 

2021 1.625 24.820 2.042 

>2021 0 440.771 60.565 

 

De looptijd van de leningenportefeuille overheid en kredietinstellingen bedraagt gemiddeld respectievelijk 
15,3 jaar (2016:15,8 jaar) en 10,4 jaar (2016: 10,9 jaar). 
 
Hierna worden de renterisico’s van de leningenportefeuille per lening soort toegelicht: 

• De rente van de vastrentende leningen is voor de gehele looptijd gefixeerd dan wel tot het 
renteherzienings-moment. Het risico van deze leningen betreft: 

‒ op het moment van renteherziening indien de rente hoger is dan de oude contractrente; 

‒ de herfinanciering van de tussentijdse en eindaflossingen van de lening in een nieuwe lening met 
een hogere rente. 

• De rente van de variabel rentende leningen (roll-over leningen) zijn allen gebaseerd op driemaands 
Euribor. De rente van de roll-over leningen is opgebouwd uit het Euribor percentage en een 
liquiditeitsafslag respectievelijk opslag die varieert van -9 basispunten tot +46 basispunten.  

• Het renterisico van de roll-over leningen (waarbij de rente per drie maanden wordt herzien) is voor 
€ 15,8 miljoen afgedekt met rente-instrumenten (zijnde renteswaps). Over het boekjaar 2017 beliep de 
rentelast inzake de renteswaps gesaldeerd € 8,1 miljoen (2016 € 8,1 miljoen). Gecombineerd met de 
rentelast over de leningenportefeuille ad € 15,6 miljoen bedraagt de effectieve rentevoet. 3,29% (2016: 
3,39%%). 

• De basisrenteleningen hebben een rentetarief dat bestaat uit twee componenten, zijnde een basisrente 
en een kredietopslag. De basisrente geldt voor de volledige looptijd van de leningen. De kredietopslag 
geldt voor de overeengekomen periode, waarbij de eerste minimale looptijd vijf jaar bedraagt. Na vijf 
jaar dient een nieuwe  

• kredietopslag met de bank overeengekomen te worden. De kredietopslag van de huidige 
basisrenteleningen bedraagt tussen de 1 basispunten en de 50 basispunten. 

9.5.10 Marktrisico 

Het marktrisico wordt beheerst door spreiding aan te brengen in de geldgevers ter zake de 
leningenportefeuille, beleggingen, spaargelden en andere liquiditeiten. 

9.5.11 Reële waarde 

Voor vastrentende langlopende leningen loopt DUWO het risico dat de reële waarde van de leningen zal 
dalen respectievelijk stijgen als gevolg van veranderingen in de marktrente (i.c. reële waarderisico). Voor 
deze schulden worden geen financiële derivaten uit hoofde van veranderingen in de marktrente 
afgesloten.  
 
 
De reële waarde van de financiële instrumenten is bepaald met behulp van beschikbare marktinformatie 
en schattingsmethoden. De volgende methoden en aannames zijn gebruikt bij de bepaling van de reële 
waarde van de financiële instrumenten: 
 
Liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden 
Gezien de korte looptijd van deze instrumenten benadert de boekwaarde de reële waarde. 

Langlopende schulden 

De reële waarde van de langlopende schulden is geschat op € 743 miljoen ( 2016: € 787 miljoen) aan de 
hand van de contante waarde van de toekomstige kasstromen tegen de swapcurve op basis van de 6-
maands Euribor per ultimo 2017. 

Renteswaps  
De reële waarde van de renteswaps is bepaald door een contante waardeberekening met als 
disconteringsvoet de eonia curve per ultimo 2017. Met het eigen kredietrisico (DVA) is geen rekening 
gehouden  
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9.5.12 Hedge 

Algemene hedgestrategie 

DUWO voert een strategie om het risico op wijzigingen van toekomstige rentekasstromen uit hoofde van 
bestaande en zeer waarschijnlijk in de toekomst af te sluiten leningen af te dekken. Daartoe worden als 
hedge-instrumenten renteswapcontracten afgesloten. Met een renteswap ontvangt DUWO een variabele 
rente van de tegenpartij en betaalt zij een vaste rente terug.  
 
Hedge accounting 

Op basis van de hiervoor genoemde hedgestrategie past DUWO in de jaarverslaggeving hedge-
accounting toe waarbij de waarderingsresultaten van de afgedekte posities (leningen) en het 
afdekkingsinstrument (renteswaps) gelijktijdig in de winst-en-verliesrekening worden verwerkt teneinde 
aldus de toegepaste risicoafdekking in de verslaggeving tot uitdrukking te brengen. 
 
Effectiviteit hedge-relatie 

Hedge accounting wordt toegepast aangezien sprake is van een effectieve hedge-relatie. De kritische 
kenmerken (onder andere omvang en looptijd) van de hedge-instrumenten komen overeen met die van de 
afgedekte en nog af te dekken posities. Voor elke verslaggevingsperiode wordt de effectiviteit van de 
hedge relaties getest middels het vergelijken van de kritische kenmerken, die de waarde van de 
instrumenten het meest beïnvloeden. Indien ineffectiviteit wordt vastgesteld, wordt deze in de winst-en-
verliesrekening verwerkt. 
 
Op de volgende derivaten wordt kostprijshedge-accounting toegepast. 
 
9.5.13 Renteswaps 

DUWO heeft een aantal payerswapcontracten afgesloten om renterisico’s voortvloeiend uit lening 
contracten met een variabele rente af te dekken. De betalingscondities van de renteswap stemmen 
overeen met die van de onderhandse leningen. Zoals onder de waarderingsgrondslagen toegelicht, past 
DUWO daarbij kostprijshedge-accounting toe, waardoor de renteswaps tegen kostprijs worden 
gewaardeerd (nagenoeg nihil) en tussentijdse waarde mutaties niet in het resultaat worden verwerkt. 
 

De opbouw van de afgesloten renteswapportefeuille naar looptijd en waarde is als volgt: 
 

Voor de variabele leningen is voor € 115,8 mln. (2016: 120,8 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 
Nominale  
waarde 

Ingangs 
datum 

Eind 
datum 

te ontvangen 
 rente (var) 

te betalen  
rente (vast) 

Marktwaarde  
31-12-2017 

Marktwaarde  

31-1-2016 

         

IRS0000197 ABN Amro 5.000 3-nov-08 1-nov-18 3M EUR 4,6150% -247 -491 

IRS0000256 BNG 7.500 1-dec-09 3-dec-35 3M EUR 4,4700% -3.967 -4.550 

IRS0000257 BNG 7.500 1-jul-10 2-jul-40 3M EUR 4,4600% -4.762 -5.478 

IRS0000352 Rabobank 15.800 4-dec-07 5-okt-20 3M EUR 4,6950% -2.284 -3.095 

IRS0000353 Rabobank 10.000 4-dec-07 1-apr-21 3M EUR 4,7100% -1.899 -2.428 

IRS0000354 Rabobank 10.000 4-dec-07 1-jul-23 3M EUR 4,7650% -2.689 -3.277 

IRS0000355 BNG 15.000 4-dec-07 1-dec-28 3M EUR 4,8470% -6.379 -7.353 

IRS0000356 BNG 15.000 1-feb-09 3-feb-31 3M EUR 4,8625% -7.854 -8.858 

IRS0000357 Rabobank 15.000 5-okt-09 5-okt-33 3M EUR 4,9075% -8.375 -9.540 

IRS0000409 ABN Amro 5.000 1-okt-10 1-okt-24 3M EUR 4,7850% -1.511 -1.812 

IRS0000415 ABN Amro 5.000 1-jul-10 1-jul-22 3M EUR 4,8400% -1.173 -1.461 

IRS0000433 BNG 5.000 1-jun-11 1-jun-39 3M EUR 4,9150% -3.534 -4.022 

Totaal   115.800         -44.674 -52.365 

 

De reële waarde van de derivaten bedraagt per balansdatum -€45 miljoen (2016: -€52 miljoen). 
Onder de leningen zijn voor een bedrag van € 106 miljoen aan zogenaamde basisrenteleningen 
opgenomen. Op deze leningen wordt een vaste basisrente betaald van gemiddeld 3,17% (2016: 3,15%). 
De credit spread die op deze leningen wordt betaald, wordt periodiek herzien. Voor de huidige leningen is 
de gemiddelde credit spread 0,32% (2016: 0,37%).  
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Het vervalschema van de credit spread herzieningen is hieronder weergegeven (x € 1.000, -): 
 

Tegenpartij Rente % Jaar  Maand Hoofdsom Einde Marktwaarde 31-12-2017 

NWB BANK 3,645% 2018 9            6.000  3-sep-60                                           -9.269 

BNG BANK 3,698% 2019 5          15.000  2-mei-62                                          -23.546 

NWB BANK 3,395% 2018 9          15.000  1-sep-46                                          -18.852 

NWB BANK 3,445% 2019 9          15.000  1-sep-56                                          -19.723 

NWB BANK 4,890% 2018 5            5.000  2-mei-61                                            -9.623 

BNG BANK 3,310% 2020 1          12.500  2-jan-43                                          -15.185 

BNG BANK 3,374% 2021 4          12.500  1-apr-53                                          -15.965 

NWB BANK 2,940% 2022 7          15.000  3-jul-51                                          -18.083 

BNG BANK 3,615% 2018 12          10.000  1-dec-59                                          -15.246 

Totaal 
   

       106.000  
 

                                       -145.492 

 
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. 
 
9.5.14 Margin call verplichting derivaten Rabobank 

 
Voor derivaten met een onderliggende waarde van € 50,8 mln. en een marktwaarde van € 15,2 mln. 
negatief geldt formeel een margin call vanaf een negatieve marktwaarde van € 28,0 mln. DUWO heeft een 
stresstest uitgevoerd en vastgesteld dat ook bij een daling van 2%-punten de negatieve marktwaarde niet 
de € 28 miljoen zal overstijgen derhalve hoeft geen liquiditeitsbuffer te worden aangehouden. 
 

9.5.15 Break clause verplichting 

 
Voor een derivaat met een onderliggende waarde van € 15 mln. en een marktwaarde van € 8,4 mln. 
negatief geldt een ‘mutual break clause’ per 5 oktober 2027. De looptijd van dit derivaat is tot oktober 
2033. 
 
10. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

10.1 Huurverplichtingen operational lease 

 

Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerend goed (beheerpanden) 

bedraagt in 2017 in totaal € 23,8 mln. (2016: € 24,6 mln.). De huurverplichting bedraagt voor 2018 € 26,3 

mln. De verplichting tussen 2019 en 2022 bedraagd € 77,5 miljoen. De verplichtingen voor ná 2022 

bedragen € 280 miljoen. 

 

(bedragen x € 1.000, -) 2019 2020 2021 2022 >2022 

       

Langlopende verplichtingen 21.173 19.789 18.707 17.834 279.935 

 

De gemiddelde looptijd van de huurverplichtingen is 5 jaar. 

 
10.2 Erfpachtverplichtingen 

 
Ten aanzien van onroerende zaken zijn er erfpachtverplichtingen aangegaan voor een bedrag van  
€ 0.3 miljoen  per jaar tot het jaar 2020 (2016: € 0.3 miljoen).  
 
10.3 Investeringsverplichtingen 

 

Per balansdatum waren verplichtingen aangegaan met betrekking tot vastgoedbeleggingen voor een 
bedrag van € 28 miljoen  (2016: € 46 miljoen). 
 
10.4 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 2018 tot en met 2022 (was 1%). 
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10.5 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 2018 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.  
 

10.6 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. 
 
10.7 WSW-obligoverplichting 

 
Uit hoofde van het borgingsstelsel heeft DUWO een obligo verplichting jegens het WSW van 3,85% van 
de restschuld van de door DUWO opgenomen, door het WSW geborgde leningen. Ultimo 2017 bedraagt 
dit obligo € 23,8 miljoen. Indien het WSW dit obligo zou opeisen dient DUWO het bedrag binnen 30 dagen 
aan het WSW over te maken. DUWO verwacht, indien noodzakelijk, aan deze verplichting te kunnen 
voldoen vanuit het saldo liquide middelen en zo nodig een aanvullende lening aan te trekken binnen het 
aanwezige faciliteringsvolume. 
 
10.8 Dekkingsgraad pensioenfonds 

 
Ultimo december 2017 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 113%, alsmede ultimo januari 2018 
114% (2016 104%). Op langere termijn ligt de dekkingsgraad op 125,5%. Het fonds heeft daardoor een 
reservetekort. Het SPW zal voor 1 april 2018 een herstelplan bij de toezichthouder indienen waarmee 
wordt aangetoond dat SPW binnen 10 jaar uit reservetekort kan komen. 
 

10.9 Huurgarantie Lingotto 

 
Met Lingotto is een huurgarantie van € 0,2 miljoen afgesloten voor bedrijfsruimten tot en met 2020. 
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11. Toelichting op de winst-en-verliesrekening 

 
(bedragen x € 1.000, -) 
 
11. Huuropbrengsten 

 

 2017  2016 
 €  € 

Huuropbrengsten DAEB-vastgoed in exploitatie    
Woningen en woongebouwen  94.647  91.631 
Onroerende zaken, niet zijnde woningen  165  292 

 94.812  91.923 
Af: huurderving wegens leegstand -568  -779 
Af: huurderving wegens oninbaarheid -221  -177 

Subtotaal huuropbrengsten DAEB-vastgoed in exploitatie 94.023  90.967 

    
Huuropbrengsten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie    
Woningen en woongebouwen  275  226 
Onroerende zaken, niet zijnde woningen  2.477  2.276 

 2.752  2.502 
Af: huurderving wegens leegstand -153  -51 
Af: huurderving wegens oninbaarheid 0  0 

Subtotaal huuropbrengsten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 2.599  2.451 

    

Totaal huuropbrengsten 96.622  93.418 

 
Hierna is een overzicht opgenomen van de huuropbrengsten (excl. huurderving) die in de verschillende 
gemeenten zijn behaald: 
 2017  2016 

 €  € 
    
Gemeente Delft      38.183   36.947 
Gemeente Den Haag       7.345   7.299 
Gemeente Midden Delfland          288   293 
Gemeente Oegstgeest          761   743 
Gemeente Leiden      21.213   20.598 
Gemeente Leiderdorp          248   247 
Gemeente Haarlem          927   916 
Gemeente Haarlemmermeer       2.552   2.854 
Gemeente Deventer       1.754   1.789 
Gemeente Amstelveen      12.107   12.257 
Gemeente Amsterdam      12.186   10.482 

Totaal huuropbrengsten 97.564  94.425 

 
 
Basishuurverhoging in 2017 was 0,3% (inflatiecijfer 2016) en kon per zelfstandige woning op basis van 
inkomen maximaal 2,8% of 4,3% zijn. De huurverhoging van een onzelfstandige eenheid kon maximaal 
1,8% zijn. DUWO heeft in 2017 gekozen voor een inflatievolgend huurbeleid, dus 0,3% en geen 
inkomensafhankelijke differentiatie aangebracht. De totale huursomstijging (huurverhoging en 
harmonisatie) mocht niet hoger zijn dan 1,3%. 
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11.1 Opbrengsten servicecontracten 

 

 2017  2016 
 €  € 

    
Overige goederen, leveringen en diensten 34.703  34.125 
Opbrengstenderving wegens leegstand -445  -509 

Totaal opbrengsten servicecontracten 34.258  33.616 

 
11.2 Lasten servicecontracten 
 

 2017  2016 
 €  € 

    
Overige goederen, leveringen en diensten -34.258  -33.616 

Totaal servicecontracten -34.258  -33.616 

 
11.3 Overheidsbijdragen 
 

 2017  2016 
 €  € 

    
Overige rijksbijdragen 2  36 

Totaal overheidsbijdragen 2  36 

 
11.4 Lasten verhuur- en beheeractiviteiten 

 

 2017  2016 
 €  € 

    
Toegerekende organisatiekosten -6.461  -6.826 

Totaal lasten verhuur- en beheeractiviteiten -6.461  -6.826 

 
De toegerekende organisatiekosten aan verhuur, verkoop en beheeractiviteiten volgen uit de 

kostenverdeelstaat.  

 
Daarin worden de organisatiekosten, welke onder andere bestaan uit lonen en salarissen en overige 
bedrijfskosten, op basis van de fte’s per functie naar activiteiten verdeeld. Hierbij wordt in hoofdlijnen 
onderscheid gemaakt naar exploitatie, projectontwikkeling, verkoop en overige activiteiten. De 
kostenverdeling vindt hoofdzakelijk plaats op basis van fte en vhe’s in eigendom en in beheer. 
 
 
De volgende posten worden toegerekend aan de organisatie: 
A) onderverdeling lonen, salarissen & sociale lasten; 

B) onderverdeling overige organisatiekosten, en; 

C) doorberekende kosten 
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Totaal toegerekend aan: 
 

 2017  2016 
 €  %  €  % 

    

-  Lasten verhuur en beheeractiviteiten    6.461    6.826  

-  Lasten onderhoudsactiviteiten    6.754    7.482  

-  Overige directe lasten exploitatie bezit       729       121  

-  Lasten behorende tot nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille        14      16  

-  Lasten behorende tot nettoresultaat overige activiteiten    2.923    2.866  

Totaal toegerekende organisatiekosten 16.881  17.311  

    
 
Totaal toegerekend in percentages:                   
-  Lasten verhuur en beheeractiviteiten 38,27%  39,43% 

-  Lasten onderhoudsactiviteiten 40,01%  43,22% 

-  Overige directe lasten exploitatie bezit 4,32%  0,70% 

-  Lasten behorende tot nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille 0,08%  0,09% 

-  Lasten behorende tot nettoresultaat overige activiteiten 17,32%  16,55% 

Totaal toegerekende organisatiekosten in procenten: 100,00%  100,00% 

 
A. Lonen, salarissen en sociale lasten 

 

 2017  2016 
 €  € 

 
   

De lasten betreffende lonen, salarissen en sociale lasten voor de gehele groep betreffen:  

Salarissen  8.644    8.633  

Sociale lasten  1.227    1.259  

Pensioenen  1.258    1.257  

Totaal 11.129   11.149  

 
Lonen, Salarissen en sociale lasten toegerekend aan:    
-  Lasten verhuur en beheeractiviteiten   5.677     5.361  

-  Lasten onderhoudsactiviteiten   4.159     4.626  

-  Overige directe lasten exploitatie bezit     562        414  

-  Lasten behorende tot nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille          4            4  

-  Lasten behorende tot nettoresultaat overige activiteiten       728         744  

Totaal toegerekende organisatiekosten 11.130  11.149  

 
De lonen en salarissen zijn verdeeld op basis van het aantal fte's, direct en indirect. 
 
Het gemiddelde aantal bij DUWO werkzame werknemers, berekend op fulltimebasis en uitgesplitst naar 
activiteiten, bedroeg: 
 

 
2017  2016 

    
Afdeling wonen (verhuur en verkoop) 43,6  44,2 
Afdeling vastgoedontwikkeling 3,5  5,0 
Afdeling beheer 66,3  69,6 
Afdeling strategie en communicatie 7,2  6,1 
Afdeling financiën 12,7  13,1 
Overige 26,8  28,6 

Totaal 160,1  166,6 

 
Geen van de werknemers is buiten Nederland werkzaam. 
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B. Toerekening overige organisatiekosten 

 

 2017  2016 
 €  € 

 

Uitzendkrachten, inleen, etc.     851       204  

Overige personeelskosten 1.108    1.860  

Afschrijvingen  1.851   1.680  

Huisvestingskosten    736       732  

Bestuurskosten     158       242  

Overige administratiekosten     355       308  

Automatisering  1.619    1.613  

Promotiekosten     192       150  

Advieskosten  1.053    1.161  

Autokosten    772      783  

 
Toe te rekenen organisatiekosten 

8.695   8.733 

Organisatiekosten toegerekend aan:   
 

-  Lasten verhuur en beheeractiviteiten    3.542     3.396  

-  Lasten onderhoudsactiviteiten    2.595    2.930  

-  Overige directe lasten exploitatie bezit       351       262  

-  Lasten behorende tot nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille        11          12  

-  Lasten behorende tot nettoresultaat overige activiteiten    2.195      2.133  

Totaal toegerekende organisatiekosten 8.695   8.733  

 
 
De organisatiekosten zijn toegerekend op basis van een kostenverdeelstaat, op basis van de verdeling 
vhe's eigendom, beheer en verkoop. Het percentage berekend voor de toe te rekenen kosten aan het 
resultaat uit exploitatie is op basis van de fte's verdeeld. Op basis hiervan is onderstaande verdeelstaat 
toegepast op de toe te rekenen organisatiekosten: 
 
C. Doorberekende kosten 

 

 2017  2016 
 €  € 

 

Doorberekening pers geactiveerde productie                -184        -180 

Administratiekosten huurders                        -1.287  -1.245 

Doorberekening personeelskosten derden                       -1.471  -1.145 

Vergoeding verhuurkosten Short Stay               -1            -1 
          

Toe te rekenen organisatiekosten -2.943  -2.571 

Organisatiekosten toegerekend aan:   
 

-  Lasten verhuur en beheeractiviteiten   -2.757   -1.930 

-  Lasten onderhoudsactiviteiten 0          -75 

-  Overige directe lasten exploitatie bezit   -184    - 554 

-  Lasten behorende tot nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille 0               0 

-  Lasten behorende tot nettoresultaat overige activiteiten 0     -12 

Totaal toegerekende organisatiekosten -2.941  -2.571  

 
De doorberekende personeelskosten en geactiveerde productie worden in mindering gebracht op de totale 
organisatiekosten. Toerekening op basis van activiteiten 
 
11.5 Lasten onderhoudsactiviteiten 
 

 2017  2016 
 €  € 

    
Onderhoudslasten (niet cyclisch) -6.787  -5.724 
Onderhoudslasten (cyclisch) -10.417  -8.898 
Toegerekende overige organisatiekosten -6.754  -7.481 

Totaal lasten onderhoudsactiviteiten -23.958  -22.103 
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 2017  2016 

 €  € 

    
Lasten onderhoudsactiviteiten DAEB-vastgoed in exploitatie -23.647  -21.524 
Lasten onderhoudsactiviteiten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie -311  -579 

Totaal lasten onderhoudsactiviteiten -23.958  -22.103 

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

 2017  2016 
 €  € 

    

Planmatig onderhoud -10.281  -8.664 
Klachtenonderhoud -6.699  -5.574 
Toegerekende overige organisatiekosten -6.667  -7.286 

Totaal onderhoudslasten -23.647  -21.524 

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

 2017  2016 
 €  € 

    
Planmatig onderhoud -135  -234 
Klachtenonderhoud -88  -150 
Toegerekende overige organisatiekosten -88  -195 

Totaal onderhoudslasten -311  -579 

 
11.6 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 
 

 2017  2016 
 €  € 

    
OZB -4.187  -4.202 
Verzekeringen -333  -100 
Overige directe kosten -5.698  -4.160 
Vehuurderheffing -5.554  -4.577 
Toegerekende organisatiekosten -729  -122 

Totaal overige directe operationele lasten exploitatie bezit -16.501  -13.161 

 
12. Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 

 
Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille betreft het resultaat/de opbrengsten uit verkopen van 
bestaand bezit DAEB- en niet-DAEB-vastgoed aan derden en de opbrengst uit verkochte 
nieuwbouwwoningen en is als volgt te specificeren: 
 

 2017  2016 
 €  € 

DAEB-vastgoed in exploitatie    
Opbrengst verkopen bestaand bezit  4.891  4.891 
Af: direct toerekenbare kosten -124  -196 
Af: marktwaarde verkochte vastgoedportefeuille -3.293  -3.513 
Af: toegerekende organisatiekosten -14  -17 

Totaal verkoopresultaat onroerende zaken bestaand bezit DAEB vastgoed in 
exploitatie 

 
1.454 

  
1.165 
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 2017  2016 
 €  € 

Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie    
Opbrengst verkopen bestaand bezit 94  0 
Af: direct toerekenbare kosten -2  0 
Af marktwaarde verkochte vastgoedportefeuille -86  0 
Af: toegerekende organisatiekosten -0  0 

Totaal verkoopresultaat onroerende zaken bestaand bezit niet DAEB vastgoed 
in exploitatie 

 
6 

  
0 

 
De verkoopopbrengst betreft 37 verkochte woningen (2016: 42 woningen). De door verkoop in 2017 
gerealiseerde waardestijging ten opzichte van de boekwaarde begrepen in de herwaarderingsreserve in 
het eigen vermogen, bedraagt € 1,5 miljoen. 
 
13.1. Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
 

 2017  2016 
 €  € 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie    
Terugname waardeverminderingen 2.792  945 

Totaal overige waardeveranderingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor 
eigen exploitatie 

 
2.792 

  
945 

 
 
Voor een verdere toelichting op de totstandkoming van de marktwaarde en de overige 
waardeveranderingen wordt verwezen naar de toelichting op de materiële vaste activa. In 2017 is een 
onrendabele top op de renovatie van het kantoorpand in Delft teruggenomen voor een bedrag van € 4,5 
miljoen. In 2016 is dit bedrag afgeboekt als gevolg van lagere directe opbrengstwaarde van de renovatie, 
de indirecte opbrengstwaarde is echter hoger dan de stichtingskosten. 
 
13.2 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

 

 2017  2016 
 €  € 

DAEB-vastgoed in exploitatie    
Toename marktwaarde 185.193  92.224 

Totaal overige waardeveranderingen DAEB-vastgoed in exploitatie  
185.193 

  
92.224 

 
Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 

   

Toename marktwaarde 4.776  2.146 

Totaal overige waardeveranderingen niet-DAEB-vastgoed in exploitatie  
4.776 

  
2.146 

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

 2017  2016 
 €  € 

    
Huuropbrengsten beheer 35.220  28.463 
Overige bedrijfsopbrengsten 4.783  6.482 

Totaal opbrengsten overige activiteiten 40.003  34.945 

 
De opbrengsten overige activiteiten bestaan uit de huuropbrengsten van de beheeractiviteiten (€ 35 
miljoen) en de overige bedrijfsopbrengsten (€ 5 miljoen). De overige bedrijfsopbrengsten bestaan o.a. 
opbrengst zendapparatuur, netto opbrengst/last service-abonnementen, beheervergoeding en 
waskaarten/-pas.  
  



 

124 
 

14.2 Kosten overige activiteiten 

 

 2017  2016 
 €  € 

    
Huurkosten -23.861  -17.969 
Overige directe kosten -1.641  -1.922 
Toegerekende organisatie kosten -2.923  -2.866 

Totaal overige bedrijfsopbrengsten -28.425  -22.757 

 
De kosten overige activeiten bestaan uit de huurkosten van de beheeractiviteiten (€ 24 miljoen), overige 
directe kosten met betrekking tot beheeractiviteiten (€ 2 miljoen) en het deel van de organisatiekosten dat 
wordt toegerekend aan de beheeractiviteiten (€ 3 miljoen). 
 
15. Leefbaarheid 

 

 2017  2016 
 €  € 

 
 
Leefbaarheid -149  -108 

 

 
16. Financiële baten en lasten 
 
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

 2017  2016 
 €  € 

 
 
Rente uit derivaten 0  26 
Rentebaten leningen kredietinstellingen 206  0 
Overige rentebaten 4  25 

Totaal andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 210  51 

 
Rentelasten en soortgelijke kosten 

 2017  2016 
 €  € 

 
Rentelasten leningen overheid en kredietinstellingen 

 
-19.880 

  
-20.974 

Haerzathe (financial lease) -2.109  -2.207 
Amortisering fair value unwinding swap -26  -26 
Overige rentelasten -237  -133 

Totaal rentelasten en soortgelijke kosten -22.252  -23.340 

 
17. Belastingen  

 

 2017  2016 
 €  € 

 

Acute vennootschapsbelasting:    
2013 0  -31.922 
2014 0  -987 
2015 0  4.006 
2016 5.878  12.671 
2017 18.294  0 

 24.172  -16.232 
Latente vennootschapsbelasting:    
Mutatie actieve latente belastingen 4.255  1.607 
Mutatie passieve latente belastingen  24.049  686 

 28.304  2.293 
    

Totaal belastingen 52.476  -13.939 

 
De effectieve belastingdruk is 22,49% (2016: -10.2% na stelselwijziging) en kan als volgt worden 
gespecificeerd: 
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De correctie 2016 betreft een herziening van de berekening van de vennootschapsbelastinglast over 2016 
in de jaarrekening 2016 als gevolg van het sneller stijgen van WOZ-waarden dan eerder is ingeschat. De 
post ‘herwaardering’ is het gevolg van het feit dat in vorig jaar de belastinglatentie op het vastgoed niet 
volledig is gevormd. 
 
Aansluiting commercieel en fiscaal resultaat: 
 

 2017  
 €  

   
Commercieel resultaat voor vennootschapsbelasting 233.313  
Af:   
Fiscale afschrijvingen -2.169  
Correctie marktwaarde -193.473  
Boekwinst verkoop onroerende zaken -1.474  
Overige mutaties 0  
Fiscale afschrijving op agio leningen o/g -594  
   
Bij:   
Waardemutatie projecten  712  
Gemengde kostenaftrek 33  
Correctie waardeveranderingen 33.867  
Toegerekende rente/indirecte kosten nieuwbouwprojecten 3.000  
   
   

Belastbaar bedrag 73.215 
 

 

   
Belastingbedrag 20% over € 200.000 40  
Belastingbedrag 25% over € 73.014.790 18.254  

Totaal 18.294  

Schattingen 

De acute en latente belastingen in de jaarrekening zijn bepaald met inachtneming van de fiscale regels 
volgens de door de sector met de belastingdienst gemaakte afspraken (Vaststellingsovereenkomst I en II). 
De toepassing van deze regels is op een aantal onderwerpen niet zonder meer duidelijk en voor discussie 
vatbaar. Deze onderwerpen zijn onder andere het onderscheid tussen onderhoudskosten en 
verbeteringen, de toerekenbare kosten inzake projectontwikkeling en de inschatting van het op basis van 
een fiscale winstplanning naar verwachting te verrekenen deel van beschikbare fiscale verliezen. Eerst bij 
de aangifte zal blijken of en in hoeverre de fiscus de door de groep gevolgde standpunten zal overnemen 
en accorderen. Om die reden kan de in de jaarrekening bepaalde acute en latente belasting achteraf nog 
aan veranderingen onderhevig zijn. 
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18.  Honoraria accountantsorganisatie: 

  2017  2016 
Ernst & Young  €  € 

     
Controle van de jaarrekening  169  0 
Andere controleopdrachten  20  0 

  189  0 

 
 

  2017  2016 
Deloitte  €  € 

     
Controle van de jaarrekening  19  132 
Andere controleopdrachten  0  17 
Fiscale adviesdiensten  492  411 

  511  560 

 
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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12. Toelichting Kasstroomoverzicht 
 

De kasstroom uit operationele activiteiten is toegenomen door het hogere bedrijfsresultaat. Het hogere 

bedrijfsresultaat wordt voornamelijk verklaard doordat nieuwe complexen in exploitatie zijn genomen in 

2017 en de kosten minder hard zijn gestegen dan de opbrengsten. Voor een nadere toelichting hierop 

wordt verwezen naar Hoofdstuk 9.2 Jaarresultaat 2017.  

 

De kasstroom uit investeringsactiviteiten is lager doordat er minder investeringen zijn omdat projecten zijn 

opgeleverd.  

 

Samenhangend daarmee zijn minder leningen aangetrokken en is de liquiditeitspositie gedeeltelijk benut 

voor het aflossen van bestaande leningen. Dit verklaart het verschil in de financieringskasstroom. We 

merken hierbij op dat in 2017 een lening van € 25 miljoen  is “hernieuwd” waarbij de oude lening is 

afgelost en een nieuwe lening aangetrokken, maar geen kasstroom heeft plaatgevonden. 
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13. Overige toelichtingen 

 
 
Bezoldiging van bestuurders en commissarissen 

 
WNT-verantwoording DUWO 2017 

 

Wet Normering Topinkomens 
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. Per 1 januari 2017 is de Evaluatiewet WNT (hierna: Evaluatiewet) in 
werking getreden. De Evaluatiewet bestaat uit een aantal redactionele aanpassingen en verduidelijkingen 
die in 2017 en 2018 in werking treden. 
 
De WNT kent een maximum aan de bezoldiging van topfunctionarissen van woningcorporaties. De 
algemene maximale bezoldigingsnorm mag voor een topfunctionaris in dienstverband in 2017 niet meer 
bedragen dan € 181.000 per jaar (2016: € 179.000) 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 2017 in klasse H waarmee het 
bezoldigingsmaximum in 2017 voor DUWO € 181.000 bedraagt. Het weergegeven toepasselijke WNT-
maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens 
de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter 
kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van de Raad van 
Commissarissen; dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het 
bezoldigingsmaximum. De bezoldigingsbedragen zijn exclusief omzetbelasting (btw). 
 
De bezoldiging bestaat uit de volgende onderdelen: 
1. beloning (bruto jaarsalaris inclusief loon in natura zoals bijtelling lease auto, vakantiegeld en 

overige bruto loonbestanddelen); 
2. belaste vaste en variabele kostenvergoedingen (met uitzondering van 

vergoedingen/verstrekkingen die als eindheffingsbestanddeel zijn aangemerkt onder de 
werkkostenregeling); 

3. beloningen betaalbaar op termijn (zoals werkgeversbijdrage pensioen en dergelijke). 
 
De drie genoemde bedragen moeten als communicerende vaten worden beschouwd, waardoor 
bijvoorbeeld een hogere beloning betaalbaar op termijn kan worden gecompenseerd met een lagere 
beloning, mits de som van de drie bedragen de maximale bezoldigingsnorm niet overschrijdt. Ook met 
behoud van overgangsrecht kan een lagere werkgeversbijdrage pensioen (als gevolg van de aftopping) 
worden gecompenseerd met een hoger salaris, mits het totaal van de bezoldigingssom die onder het 
overgangsrecht valt, niet wijzigt. 
 

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens 

leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de 

functievervulling. 

 

Bedragen x € 1 A.N. Fraaij H.M. de Vreese 

Functiegegevens Voorzitter Bestuur Bestuurder 

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1-31/12 1/1-31/12 

Omvang dienstverband (in fte) 1,0 1,0 

Gewezen topfunctionaris? nee nee 

(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja 
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Bezoldiging   

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 

€159.180 €152.603 

Beloningen betaalbaar op termijn € 21.647 €21.216 

Subtotaal €180.827 €173.819 

   

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum 
€181.000 €181.000 

   

-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t. 

Totale bezoldiging €181.000 €173.922 

   

Reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan N.v.t. N.v.t. 

   

Gegevens 2016   

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/9-31-12 1/1-31/12 

Omvang dienstverband 2016 (in fte) 1,0 1,0 

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen €52.674 €150.998 

Beloningen betaalbaar op termijn €7.145 €21.002 

Totale bezoldiging 2016 €59.819 €172.000 

   
1) De bezoldiging van de heer Fraaij bedraagt € 181.000 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 Regeling Bezoldigingsmaxima Topfunctionarissen 
Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting zoals deze luiden of komen te luiden. 
 

2) De bezoldiging van mevrouw de Vreese bedraagt € 173.922 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. 

 

1b. Toezichthoudende topfunctionarissen 

 

Bedragen x € 1 W. de Jager F. Koopman K.P. van Dorst 

Functiegegevens Lid RvC Lid RvC Lid RvC 

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 

    

Bezoldiging    

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen €14.374 €13.500 €13.500 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Subtotaal €14.374 €13.500 €13.500 

    

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum €18.100 €18.100 €18.100 
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-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Totale bezoldiging €14.374 €13.500 €13.500 

    

Reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

    

Gegevens 2016    

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1-31/12 1/6-31/12 1/1-31/12 

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen €14.208 €7.875 €13.500 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Totale bezoldiging 2016 €14.208 €7.875 €13.500 

 

Bedragen x € 1 J. Nederlof H.A. Nuij P.M.M. Rullmann 

Functiegegevens Lid RvC Lid RvC Voorzitter RvC 

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 

    

Bezoldiging    

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen €13.824 €13.435 €18.000 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Subtotaal €13.824 €13.435 €18.000 

    

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum €18.100 €18.100 €27.150 

    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Totale bezoldiging €13.824 €13.435 €18.000 

    

Reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

    

    

 
 

   

Gegevens 2016    

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/7-31/12 1/1-31/12 Lid RvC 1/1-30/6 

Vrz.RvC 1/7-31/12 

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen €6.953 €14.018 € 15.750 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Totale bezoldiging 2016 €6.953 €14.108 €15.750 

 
 
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2017 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 2017 geen ontslaguitkeringen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd. 
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Bestuur Stichting DUWO:     

 

Delft, 25 juni 2018      

Stichting DUWO       

 

 

 

 

 

 

H.M. de Vreese,      

Voorzitter Raad van Bestuur        

 

 

Raad van Commissarissen 

Stichting DUWO: 

 

Delft, 25 juni 2018      

Stichting DUWO        

    

 

 

 

 

 

 

P.M.M. Rullmann,     K.P. van Dorst, 

Voorzitter      Vice-voorzitter 

 

 

 

 

 

 

        

H.A. Nuij      J. Nederlof 

            

  

 

 

 

 

 

 

W. de Jager      F. Koopman 
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Overige gegevens 

In de statuten van DUWO zijn geen bepalingen opgenomen aangaande de resultaatbestemming.  
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DAEB en niet-DAEB openingsbalans 

In de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting artikel 15 lid 6 is opgenomen dat bij de 
jaarrekening over het verslagjaar 2017 worden de op de eindbalans van dat jaar gebaseerde 
beginbalansen voor het jaar 2018 gevoegd, waarbij onderscheid wordt aangebracht tussen de activa en 
passiva die samenhangen met de werkzaamheden die behoren tot de diensten van algemeen economisch 
belang en de overige activa en passiva. 
 

Openingsbalans DAEB 
  

 
  

Activa 
  

 
  

(in duizenden euro’s) 1 januari 2018 
 

Vaste activa 

  

 
  

Vastgoedbeleggingen 
  

DAEB vastgoed in exploitatie  1.524.501  
 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie      15.523  
 

  
            1.540.024  

 
  

Materiële vaste activa 
  

Onroerende. en roerende zaken ten dienste van de exploitatie               16.462  
 

 
 

                16.462 

Financiële vaste activa 
  

Overige vorderingen           158  
 

Interne lening      17.000  
 

Netto vermogenswaarde niet-DAEB      26.066  
 

  
43.224  

Som der vaste activa 
 

1.599.710  

Vlottende activa 

  

Vorderingen  
  

Huurdebiteuren           509  
 

Overige vorderingen        1.634  
 

Overlopende activa 6.252  
 

  
8.395  

 
  

Liquide middelen  
 

5.554  

Som der vlottende activa 
 

       13.949  

Totaal activa 
 

1.613.659  
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Passiva 
  

 
  

Eigen vermogen 
  

Herwaarderingsreserve    644.090  
 

Overige reserves     81.936  
 

Resultaat boekjaar    180.836  
 

Totaal eigen vermogen 
 

906.862  
 

  

Voorzieningen 
  

Voorz. onrend. invest. en herstructureringen        1.676  
 

Voorziening latente belastingverplichtingen      22.871  
 

Overige voorzieningen        1.697  
 

Totaal voorzieningen 
 

26.244  
 

  

Langlopende schulden  
  

Schulden/leningen kredietinstellingen    559.608  
 

Overige schulden        40.632  
 

Totaal langlopende schulden 
 

      600.240  

   

Kortlopende schulden  
  

Schulden aan kredietinstellingen      30.073  
 

Schulden aan leveranciers        7.337  
 

Belastingen en premies sociale verzekeringen        8.354  
 

Overlopende passiva      34.549  
 

Totaal kortlopende schulden 
 

80.313 

Totaal passiva 
 

     1.613.659  
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Openingsbalans niet-DAEB 
  

 
  

Activa 
  

 
  

(in duizenden euro’s)  
 

Vaste activa 1 januari 2018 
 

Vastgoedbeleggingen 
  

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie       41.637  
 

  
                41.637  

Vlottende activa 

  

Vorderingen 
  

Huurdebiteuren            10  
 

Overige vorderingen              20  
 

Overlopende activa 73 
 

Vorderingen op de DAEB-tak             0    
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Liquide middelen  
 

            2.979  

Som der vlottende activa 
 

            3.082  

Totaal activa 
 

       44.719  
   

   

Passiva 
  

 
  

Eigen vermogen 
  

Herwaarderingsreserve      13.652  
 

Overige reserves        7.507  
 

Resultaat boekjaar        4.907  
 

Totaal eigen vermogen 
 

       26.066  
 

  

 
  

Voorzieningen 
  

Voorziening latente belastingverplichtingen 1.068 
 

Overige voorzieningen            20  
 

Totaal voorzieningen 
 

1.088  
 

  

Langlopende schulden  
  

Interne lening      17.000  
 

Totaal langlopende schulden 
 

       17.000  
 

  

Kortlopende schulden  
  

Schulden aan leveranciers            129  
 

Belastingen en premies sociale verzekeringen           0  
 

Overlopende passiva           436  
 

Schulden aan de DAEB-tak 0    
 

Totaal kortlopende schulden 
 

565  

Totaal passiva 
 

       44.719  
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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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Besluiten van de RvC in 2017 
 

De RvC heeft in het verslagjaar 2017 de volgende besluiten genomen: 

 

25 januari 2017: 

 geen. De vergadering betrof het jaarlijkse gesprek met de Ondernemingsraad en de zelfevaluatie 

van de RvC. 

20 februari 2017: 

 Kanaalweg 2b, extra budget. 

29 mei 2017: 

 Ondernemingsplan 2017-2021. 

26 juni 2017: 

 bestuursverslag en jaarrekening 2016;  

 TU Noord GREX, woonrijp maken plangebied; 

 investeringsbesluit Oudemanhuispoort te Amsterdam. 

25 september 2017: 

 keuze accountant; 

 HR-strategie. 

30 oktober 2017: 

 Opaallaan Toren 7; 

 risicobeleidsplan DUWO. 

7 december 2017: 

 Meerjarenprognose 2018-2027, werkplan 2018 en begroting 2018; 

 Papenstraat 20;  

 addendum bij reglement financieel beleid en beheer. 

14 december 2017: 

 beëindiging arbeidscontract voorzitter Raad van Bestuur. 

 

Informatie 

De RvC is in 2017 door het bestuur geïnformeerd over: 

 decharge Veltmanstraat; 

 tertaalrapportages; 

 treasuryrapportage; 

 intern risicobeheersings- en 

controlesysteem 2017; 

 scheiding functie Control en Quality & 

Risk; 

 periodieke actualiteiten; 

 oordeelsbrief ILT; 

 European Student Housing Report 

2017; 

 stand van zaken huurdersorganisaties 

per tertaal; 

 brief Vulcanus over huurderszetel RvC; 

 negatief advies student-

huurdersorganisatie huurcontract 

Accommodate; 

 verkoop Ketelhuis; 

 indicatieve bestedingsruimte 

woningcorporaties; 

 biedingen gemeenten; 

 Plein 40-45; 

 negatief advies Vulcanus inzake 

verkoopbeleid en reactie; 

 oordeel ontwerpvoorstel scheiding 

DAEB/niet-DAEB; 

 publieke managementletter 

woningcorporaties; 

 verslag adviesraad; 

 duurzaamheidsrapportage; 

 samenwerkingsovereenkomst VBU, 

WijWonen en BRES; 

 Accommodatecontract; 

 stand van zaken lobbydossiers Kences; 

 rendement op beheer 2016 en 

cumulatieve huurverplichtingen; 

 Apollo op de hoofdlijnen; 

 verslag themadag RvC 9 juni 2017;  

 Auditplan 2018; 

 knipselkranten. 
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Overzicht stakeholdermanagement 

 
Organisatie Bewoners-

overleg 

DUWO  

Adviesraad 

Task 

forces 

Prestatie- 

afspraken 

Stakeholder-

gesprekken 

Bewonersorganisaties  

BRES      

Duwoners      

VBU      

Vulcanus      

WijWonen      

Bewonerscommissies      

* Rond project- en gebiedsontwikkeling wordt ook met relevante bewonersorganisaties overleg gevoerd, zoals bv. de belangenvereniging 

TU Noord rond de ontwikkelingen van DUWO op de TU Noord Campus in Delft. 

Studentenvakbonden 

ASVA      

SRVU      

VSSD      

Haagse Studentenvakbond      

Leidse Studentenbelangenorganisatie      

Gemeenten 

Amsterdam      

Amstelveen      

Delft      

Den Haag      

Leiden      

Deventer      

* In een aantal gemeenten neemt DUWO tevens deel aan het algemene/brede overleg tussen de lokale woningcorporaties en de 

gemeente. Het gaat om Amsterdam, Delft, Leiden en Den Haag. Met de gemeenten waar DUWO weinig bezit heeft, is het contact met 

gemeenten over het algemeen beperkt: er zijn geen task forces en er worden geen prestatieafspraken opgesteld. Het gaat om Haarlem, 

Haarlemmermeer, Oegstgeest, Midden-Delfland en –vooralsnog- Wageningen 

Hoger onderwijsinstellingen 

UvA/HvA      

VU      

TU Delft      

Inholland      

Haagse Hogeschool       

Universiteit Leiden/LUCTH      

Hogeschool Leiden      

Saxion Hogescholen      

Universiteit Wageningen      

* ook een aantal kleinere onderwijsinstellingen zit in de Adviesraad: Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Gerrit Rietveld 

Academie, Koninklijk Conservatorium en UNESCO-IHE. Daarnaast heeft DUWO via haar afdeling Accommodate regelmatig contact met 

diverse grote en kleinere onderwijsinstellingen over de gegarandeerde huisvesting van hun buitenlandse studenten. 

Collega-corporaties 

Rochdale      

Woonbron      

Bergopwaarts (BOW)      

Woongoed2Duizend      

Vestia      

* DUWO is daarnaast deelnemer van intercollegiale netwerken zoals de branchevereniging voor studentenhuisvesting Kences, het 

Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad (PWNR), de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) en de Sociale 

Verhuurders Haaglanden (SVH). In internationaal verband werkt DUWO met een aantal buitenlandse studentenhuisvesters samen 

binnen het Network Cum Laude. 
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Risicobeheersings- en controlesysteem DUWO 

 

 Sturingsproduct Inhoud Termijn Schaalniveau 

 

1. Strategisch en tactisch sturen & plannen 

Ondernemingsplan missie, visie, SWOT, doelen 5 jaar DUWO 

Meerjarenbegroting  kasstromen, W&V-rekening, balans   voortschrijdend  

5 jaar 

DUWO 

Werkplan  interne en externe jaardoelen 1 jaar DUWO en vestiging 

Begroting  V&W-rekening, balans in begrotingsjaar  1 jaar DUWO en vestiging 

Bod & prestatieafspraken voorgeschreven in Woningwet  1 jaar vestiging/gemeente 

Balanced Scorecard 

(BSC) met KPI's 

normen in de vorm van de kritische prestatie-

indicatoren uit het Ondernemings- en werkplan 

5 & 1 jaar DUWO en vestiging 

Portefeuilleplan meerjarig strategisch en  integraal kader voor 

vastgoedsturing  

5 jaar DUWO en vestiging 

2. Beheersen (tactisch en operationeel) 

Budget budget op (geaggregeerd) kostensoortniveau maand, tertaal, 

jaar 

vestiging, afdeling, 

medewerker 

Maandrapportage  W&V-rekening tov begroting maand  vestiging  

Monitor  leegstand, huurachterstand, mutatiegraad  maand complex 

Interne auditing niet limitatief continu DUWO 

Scenario's  simulatie van scenario's tav markt, 

prijsontwikkeling, economische parameters 

jaar DUWO  

Risicomanagement    

Integriteitscode      medewerker 

Klokkenluidersregeling    medewerker 

 

3. Verantwoorden 

Tertaalrapportage BSC, uitleg afwijkingen van norm, 

marktontwikkelingen, verantwoording doelen 

werkplan, ontwikkeling interne zaken, W&V-

rekening tov begroting 

tertaal DUWO en vestiging 

Projectenoverzicht beschrijving van plan, kosten, risico's 

(financieel, markt, procedureel) 

tertaal nieuwbouw- of 

renovatieproject 

Jaarverslag zie tertaalrapportage jaar DUWO en vestiging 

Treasuryrapport liquiditeitsprognose, financiering, renterisico half jaar DUWO   

Verslaglegging prestaties rapportage over voortgang prestaties 

afgesproken in prestatieafspraken 

jaar gemeente/regio 

dVi en dPi informatie tbv prognoses en verantwoording 

aan CFV en WSW 

jaar DUWO 

Klachtenreglement  procedure voor huurders om klacht in te dienen  DUWO 

Participatiereglement wijze waarop huurdersorganisaties invloed 

uitoefenen op beleid van DUWO (informatie-, 

advies-en instemmingsrecht) 

  DUWO, vestiging 

en complex 
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 Sturingsproduct Inhoud Termijn Schaalniveau 

 

 

4. Toezicht houden 

Interne controle toetsingskader met controlestappen in overleg 

met accountant 

maand vestiging, Groep of 

afdeling 

RvC bespreking tertaal-, jaarrapportage, 

treasuryrapport & projectoverzicht, opstellen van 

RvC-verslag 

6 tot 8 maal per 

jaar 

DUWO en vestiging 

Auditcommissie 

Financiën RvC 

rapportage over interne risicobeheersings- en 

controlesystemen, naleving bevindingen 

accountant en IC, kwaliteit financiële 

informatieverschaffing  

tertaal DUWO 

Auditcommissie 

Projectontwikkeling RvC 

rapportage over projectbesluiten en -voortgang, 

risicobeheersings- en controlesystemen, 

kwaliteit informatieverschaffing  

tertaal DUWO 

Remuneratiecommissie 

RvC 

rapportage over beoordelings- en 

bezoldigingsbeleid 

jaar DUWO 

Controle accountant controle jaarrekening, tussentijdse controle, 

specifieke opdrachten van RvC, 

managementletter 

jaar en periodiek DUWO en vestiging 

Rapportage Aw  jaar DUWO   

Rapportage WSW   jaar  DUWO 

Oordeelsbrief van 

minister Wonen  

  jaar  DUWO  

Visitatie  4 jaar DUWO 

Bijgewerkt per 31-12-2016 

 

 

 




