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Voorwoord
Voor u ligt het verslag van een voor DUWO ontegenzeggelijk historisch jaar dat een opmaat vormt voor een plezierige
toekomst. 2013 was zo’n jaar waar we in de toekomst altijd met licht ontzag op zullen terug kijken onder het motto ‘Het was
me het jaartje wel!’
Het was immers het jaar van de fusie met SLS Wonen, waarmee we er veel nieuwe collega’s en bijzonder en talrijk bezit bij
kregen. Het was het jaar waarin we een enorme slag naar een online dienstverlening maakten en daarmee op eigentijdse
wijze aanhaakten bij onze doelgroep. Het jaar dat de annalen in zal gaan als dat wat een tijdperk afsloot: van 1945 tot 2013
waren we een hard aan de weg timmerende studentenhuisvester. Na 2013 waren we een hard aan de weg timmerende
digitale studentenhuisvester. Het was ook het jaar waarin we tussen fusie en modernisering door de grootste hoeveelheid
studentenwoningen ooit opleverden, in beheer namen en aankochten. In Amsterdam kwamen onder meer de
Spinozacampus en Sciencepark II gereed en in Den Haag werd de woningvoorraad in 2013 verdubbeld dankzij grote, in
beheer genomen, studentencomplexen als de torens aan de Waldorpstraat en het Anna van Buerenplein en de aankoop
van studentenbezit van Vestia. Alles bij elkaar waren het ruim 2.700 studentenwoningen. Het was bovendien het jaar waarin
– mede dankzij deze en eerdere projecten – de kamernood in ons werkgebied tot meer beheersbare proporties werd
teruggebracht.
Tot aan 2013 heb ik noodgedwongen altijd flinke kanttekeningen geplaatst waar het ging om de toekomst van de
studentenhuisvesting en onze eigen mogelijkheden daarin. Die kanttekeningen zijn in het afgelopen jaar niet plotseling
uitgevlakt. De veranderende regelgeving voor corporaties maakt ons werk nog steeds niet gemakkelijker. De herziening van
de Woningwet - en daarmee de discussie over het speelveld van de corporaties - is nog niet afgerond. We weten nog altijd
niet goed wat we wel en niet mogen, bijvoorbeeld welke ondersteunende voorzieningen voor studenten we wel of niet
kunnen realiseren op campussen. Nog onduidelijk is wat de gevolgen voor de vraag naar studentenhuisvesting zullen zijn
van de invoering van het sociaal leenstelsel en de afschaffing van de OV-jaarkaart. En met de rompslomp die de nieuwe
Warmtewet ook studentenhuisvesters gaat bezorgen, zijn we voorlopig nog niet klaar…
Maar die onzekerheden weerhouden ons er niet van om met veel genoegen terug te kijken op datgene wat het afgelopen
jaar allemaal bij DUWO is gedaan. Mede dankzij onze aanpassingen en verworvenheden in 2013 beginnen voor ons de
puzzelstukjes een beetje op zijn plaats te vallen. Ons moderniseringsproject DUWO 2014 is komend jaar na krap twee jaar
klaar, onze financiële huishouding verbetert zienderogen, alle zeilen zijn bijgezet en we liggen - met het aangepaste beleid –
volledig op koers, halverwege het nieuwe jaar zal iedere medewerker van de organisatie op de juiste plek zitten en is ook
onze interne organisatie klaar voor de toekomst. Het betekent dat we onze grimlach van de afgelopen jaren kunnen inruilen
voor een glimlach. Daarmee stap ik met DUWO met plezier de nabije toekomst in.

Mr. J.J. Benschop
Algemeen directeur Stichting DUWO
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1. DUWO doelen in 2013
1.1 Visie en missie van DUWO
De visie, missie en koers van onze organisatie zijn tijdens het fusietraject van DUWO en SLS Wonen herbevestigd en op
een enkel onderdeel aangescherpt. Eind 2010 presenteerde DUWO haar ondernemingsplan voor de periode 2011-2015 en
in 2012 verscheen het ondernemingsplan van SLS Wonen. Eerder dan verwacht zijn de (gecombineerde)
ondernemingsplannen toe aan een actualisatie. De belangrijkste reden daarvoor is niet alleen de fusie; ook de afronding van
de moderniseringsoperatie DUWO2014, de economische en financiële crisis en de veranderde politieke context zijn
belangrijke aanleidingen voor deze actualisatie.
Begin 2013 fuseerde DUWO met SLS Wonen uit Leiden, eveneens gespecialiseerd in studentenhuisvesting, maar met een
iets bredere taakstelling die zich ook richt op Leidse kenniswerkers. Beide organisaties werkten in 2013 hard aan de
integratie, die op 1 januari 2014 werd voltooid. Vanaf dat moment is dan ook sprake van de vestiging DUWO-Leiden.
Visie en missie
De visie op de markt voor studentenhuisvesting is volgens DUWO dat het voor studenten de komende jaren moeilijk zal zijn
om aan veilige, kwalitatief goede en betaalbare woonruimte te komen. Als grootste studentenhuisvester van Nederland
speelt DUWO een leidende rol om dit woningtekort terug te dringen. Innovatieve oplossingen en kostenefficiëntie zijn hierbij
belangrijke uitgangspunten.
De missie is mede door de fusie aangescherpt en luidt nu als volgt:
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).
Ons specialisme komt tot uiting in de DUWO-formule, een totaalpakket aan producten en diensten, toegespitst op de
woningbehoefte van studenten. De kernelementen zijn: beschikbaarheid, betaalbaarheid en betrokkenheid.
De missie van DUWO is in het ondernemingsplan verder uitgewerkt in de volgende thema’s:
•
De ontwikkeling van de woningvoorraad;
•
Verhuur, beheer en onderhoud van de voorraad;
•
Organisatie en dienstverlening;
•
Financiële continuïteit;
•
Maatschappelijk ondernemen.
1.2 Doelen van DUWO in 2013
De thema’s zijn uitgewerkt in concrete doelen, die zoveel mogelijk gekwantificeerd zijn in de Balanced Scorecard 2013, die
in hoofdstuk 10 van dit verslag is opgenomen. Per doel is een norm geformuleerd die in het verslagjaar moet worden
gehaald. De normen verschillen van aard. Sommige worden jaarlijks vastgesteld, zoals bijvoorbeeld die voor leegstand en
huurachterstand. Ze kunnen variëren omdat ze zijn gebaseerd op de prestaties van het jaar ervoor. Andere gelden voor de
hele looptijd van het ondernemingsplan; een voorbeeld hiervan is de nieuwbouwdoelstelling.
Het ondernemingsplan krijgt jaarlijks uitwerking in het werkplan met bijbehorende meerjarenbegroting. In het werkplan
bepalen we de activiteiten en richten ze op realisatie van de doelen. Ook de prestatieafspraken die DUWO met gemeenten
maakt, krijgen hierin hun plaats. Als gevolg van de actualiteit en voortschrijdend inzicht nemen we in het werkplan ook
activiteiten op, die in het ondernemingsplan niet waren voorzien. De voortgang wordt per maand gevolgd via
maandrapportages op DUWO- en vestigingsniveau (leegstand, huurachterstand, beheerlasten en W&V) en ieder kwartaal
aan de hand van uitgebreide kwartaalrapportages.
In het werkplan 2013 staan de volgende doelen:
I. Ontwikkeling van de voorraad
a. Realistisch investeringsprogramma in de periode 2011-2015 van minimaal 5.000 eenheden en maximaal10.000
eenheden, 30 woningen ombouwen tot studenteneenheden in Delft;
b. Uitbreiding van het aantal beheereenheden, in eigendom van nieuwe partijen op de markt voor studentenhuisvesting;
c. Bouwen naar de vraag van studenten op basis van woningmarktonderzoek op lokaal niveau en van een landelijke
monitor, onderzoek naar de effecten op de woningvraag van de overheidsmaatregelen in de onderwijssector;
II. Verhuur, beheer en onderhoud van de voorraad
a. Transparant woningaanbod met één digitaal DUWO-loket via Studentenwoningweb (SWW): ontwikkeling van het
onderdeel ‘instemming’ en landelijke uitrol van SWW;
b. Toewijzing aan de doelgroep conform het BBSH en onder de Europanorm (€ 34.299);
c. Doorstroming optimaliseren door verhuur met campuscontract en meer bekendheid over campuscontract;
d. Vereenvoudigen van werkprocessen bij verhuur en beheer om doelen van DUWO2014 te halen;
e. Doelmatige verhuur door weinig leegstandsderving en lage huurachterstand;
f. Huurverhogingsbeleid conform kaders van de rijksoverheid;
g. Sober en doelmatig onderhoud door realisatie van onderhoudsbegroting;
h. Efficiënter inrichten van Accommodate-eenheden.
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III.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Organisatie en dienstverlening
Uitbreiden werkgebied;
Integratie vestiging Leiden in de DUWO-organisatie en afstemmen beleid;
Moderniseren en digitaliseren van de werkprocessen in het project DUWO2014. Dit moet leiden tot een beheernorm van
€ 900 per vhe in 2014;
Een nieuwe organisatiestructuur ontwikkelen die past bij DUWO2014;
De ICT-infrastructuur aanpassen en het ICT-beheer doorontwikkelen;
Welzijn medewerkers in orde door een integraal personeelsbeleid, dat uitmondt in beperkt ziekteverzuim;
Opleidingen in de DUWO-Academy en extern om de vakkennis op peil te houden en om de nieuwe
automatiseringssystemen goed te gebruiken;
Tevreden klanten, aangetoond door het jaarlijkse KWH-label te halen;
De communicatie op de doelgroep afstemmen door een communicatieplan te ontwikkelen dat daarna wordt uitgevoerd
door onder andere meer digitale communicatie en inzet van ondersteunende instrumenten (nieuwe website, FAQ,
huisstijl).

IV.
a.
b.
c.
d.

Financiële continuïteit
De (voormalige) A-status van het CFV behouden;
De borgingsfaciliteit behouden;
Risicomanagement versterken;
Kostendekkend beheer op DUWO-niveau.

V.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Maatschappelijk ondernemen
Positieve beoordeling door de minister van BZK;
Actuele prestatie-afspraken met gemeenten over studentenhuisvesting;
Actuele samenwerkingsovereenkomsten met elke grote onderwijsinstelling;
Huurdersorganisaties ondersteunen bij het oprichten van een koepelorganisatie;
Geactualiseerd participatiereglement, ondertekend door de huurdersorganisaties;
De governancestructuur aanpassen zodat die voldoet aan de wet- en regelgeving;
De stakeholders en huurders actief betrekken bij het opstellen van beleid;
Samen met Kences de lobby- en onderzoeksagenda bijstellen en ondersteuning geven aan de lobbyactiviteiten.

In dit jaarverslag lichten we toe welke van deze prestaties DUWO in 2013 realiseerde en in hoeverre we daarmee de
gestelde doelen hebben gehaald.
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2. De woningmarkt voor studenten in 2013
2.1 Studentenhuisvesting in Nederland
2013 was voor DUWO een jaar met veel onzekerheden. Onzekerheid was er met name door aangekondigde wijzigingen in
wet- en regelgeving in de corporatiesector. In het begin van 2013 stonden nog veel opties open; gaande het jaar werd een
stevig politiek debat gevoerd en pas eind 2013 werd voorzichtig duidelijk waar de corporaties - en dus ook DUWO - de
komende jaren mee te maken krijgen.
De financiële positie van de sector kwam in 2013 steeds meer onder druk te staan door overheidsheffingen en de vele
onzekerheden. Vraagtekens waren en zijn er nog steeds te over door het deels nog onbekende beleid dat het kabinet in
petto heeft voor studenten en de onderwijssector. De verwachting is dat maatregelen zeker effect zullen hebben op de
woningvraag van studenten. DUWO heeft in 2013 veel energie gestoken in pogingen die onzekerheden te verhelderen.
Regelgeving in de corporatiesector
Het kabinet Rutte II kondigde in het Regeerakkoord in 2012 een scala aan veranderingen aan, maar het parlement ging daar
niet zo maar mee akkoord. Onderhandelingen leidden in februari 2013 tot het Woonakkoord. Daarin was de maatregel om
een huurprijsplafond van 4,5% van de WOZ-waarde in te voeren geschrapt. Voor DUWO was dat absolute noodzaak, omdat
een dergelijk huurprijsplafond het faillissement van DUWO zou betekenen. DUWO leverde een forse bijdrage aan het debat
en toonde verschillende malen berekeningen van de effecten.
Het huurprijsbeleid werd in 2013 wel op andere onderdelen aangepast. Voor het eerst werd een inkomensafhankelijke
huurverhoging ingevoerd, maar daarover werd pas kort voor het verzenden van de huurverhogingsbrieven duidelijkheid
verkregen. Het effect is voor DUWO overigens beperkt, omdat studenten over het algemeen niet tot de categorie
‘scheefwoners’ behoren.
Het kabinet wil ook het woningwaarderingsstelsel (WWS) aanpassen door in ieder geval de WOZ-waarde als
marktcomponent op te nemen. In 2013 zijn verschillende varianten onderzocht en - ook door DUWO - van commentaar
voorzien. Daarbij pleitte DUWO voor onder meer een bodemwaarde voor de WOZ, om te voorkomen dat de huurprijs van
(semipermanente) unitbouw, die een zeer lage WOZ-waardering heeft, niet fors naar beneden hoeft te worden bijgesteld.
Een simpele variant waarin de WOZ-waarde in de plaats van een beperkt aantal componenten komt, lijkt uiteindelijk de
voorkeur te krijgen. Het parlement heeft eind 2013 echter nog verschillende varianten aangekaart, waardoor de
besluitvorming is verschoven naar 2014 en het ‘nieuwe’ WWS op z’n vroegst op 1 januari 2015 van kracht zal worden. Wel
is besloten om het WWS voor de onzelfstandige eenheden voorlopig niet te veranderen. Er wordt onderzocht of het
energielabel ook in het WWS voor onzelfstandige eenheden een plek kan krijgen.
De hiervoor genoemde extra huurverhoging op basis van het inkomen wordt door de minister gezien als een middel om de
Verhuurdersheffing te dekken. Met deze heffing wordt een extra belasting bij verhuurders gelegd die louter en alleen
bedoeld is om een deel van het tekort op de overheidsbegroting te dekken. DUWO zal deze heffing ook moeten betalen. In
2013 pleitte Kences voor een ontheffing voor studentenhuisvesters. Dat leverde gedeeltelijk succes op: in de – op de WOZwaarde gebaseerde - verdeelsleutel worden de onzelfstandige eenheden buiten beschouwing gelaten. DUWO zal de
heffing - ca. 4,8 miljoen in 2017 - vooral via een reductie van de bedrijfslasten opvangen. Het project DUWO2014 maakt dit
mogelijk. Meer hierover staat in hoofdstuk 6, ‘Dienstverlening’.
In mei lekte de novelle bij de Herzieningswet Toegelaten instellingen uit. Daarin staat dat corporaties zich moeten richten op
het huisvesten van de doelgroep en alleen woningen tot € 680 mogen bouwen/verhuren/beheren. Daarmee ontstond het
beeld dat andere investeringen in de gebouwde omgeving niet meer mogelijk zijn. Voor de campusontwikkelingen waarmee
DUWO volop bezig is, zou dat problematisch zijn, omdat daarin soms ook niet-woonvoorzieningen zijn opgenomen. In het
overleg met het ministerie van BZK bleek echter dat dergelijke investeringen wel degelijk mogelijk zijn, dat er groot belang
aan wordt gehecht en dat ze bovendien kunnen worden geborgd.
Het borgen van de leningen door het Waarborgfonds Woningbouw (WSW) kwam in 2013 onder druk te staan door de
onzekerheden in regelgeving en op de markt en door de financiële effecten van de heffingen. Het WSW wilde rond de zomer
geen leningen van DUWO meer borgen. Veelvuldig overleg leidde bij het WSW uiteindelijk tot het besluit om toch borging te
verlenen voor de projecten die we daarvoor in 2013 hadden aangemerkt. Het betreft nieuwbouw aan de Röntgenweg in Delft
en op Uilenstede, aankoop van Vestia-eenheden in Den Haag en de herfinanciering.
In 2013 ontstond gelukkig meer duidelijkheid over de inkomenscontrole bij de woningtoewijzing aan buitenlandse studenten,
die in de praktijk uitvoerbaar bleek. De benodigde bewijzen voor de hoogte van het inkomen kunnen door buitenlandse
studenten niet worden geleverd. DUWO meldde dit bij het ministerie van BZK, wat leidde tot een werkbare oplossing. Die
voorziet erin dat een verklaring van de onderwijsinstelling dat de huurder een buitenlandse student is, volstaat.
Ook de Warmtewet zorgde voor veel onduidelijkheid. De wet is oorspronkelijk bedoeld om eindgebruikers van
stadsverwarming prijsbescherming te bieden. Helaas is het werkingsgebied van de wet verbreed en vallen ook de
collectieve blokverwarmingen van verhuurders onder de wet. DUWO wordt daarmee warmteleverancier en moet voldoen
aan een reeks van technische en administratieve eisen. In 2013 is in Kences-verband geprobeerd om dit te voorkomen,
maar de wet is aangenomen zonder dat helemaal duidelijk is op welke manier die moet worden geïmplementeerd. De wet
wordt met ingang van 1 januari 2014 van kracht, maar DUWO zal de meest noodzakelijke acties op zijn vroegst per 1 juli
2014 uitvoeren in de hoop dat dan meer duidelijkheid bestaat. Het uitgangspunt daarbij is dat huurders financieel niet
worden benadeeld.
In 2013 vond diverse malen overleg plaats met de bij het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting (LAS, 2011) betrokken
partijen over de afspraken die daarin zijn gemaakt. In hoofdstuk 7 wordt de stand van zaken weergegeven.
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Tijdens een werkbezoek van minister Blok aan DUWO in Delft reikte Kences de Handreiking Studentenhuisvesting en
Bouwregelgeving uit, waaraan DUWO een grote bijdrage leverde. Naar aanleiding hiervan gaf de minister aan verdere
vereenvoudiging van regelgeving te willen onderzoeken, waaronder verlaging van de minimale oppervlakte voor
2
studentenwoningen van 18 naar 15 m .
Regelgeving in de onderwijssector
Het inkomen van studenten staat onder druk. Het kabinet neemt maatregelen die een negatieve invloed hebben op het
inkomen van studenten. Te noemen zijn het sociaal leenstelsel, afschaffing van de ov-jaarkaart, verhoging van het
collegegeld en meer eigen bijdragen. Ook zijn maatregelen aangekondigd die moeten leiden tot een kortere studieduur en
meer kwaliteitsdifferentiatie bij de onderwijsinstellingen. Verder wordt het wonen duurder door (kleine) bezuinigen op de
huurtoeslag, extra huurverhoging en hogere energielasten.
Voor DUWO is het belangrijk om een goed beeld van de effecten te hebben. Samen met Kences werd een scenarioonderzoek onder studenten gehouden waaruit de eerste effecten duidelijk werden. Het onderzoek werd eind 2013
gepubliceerd. Het lijkt erop dat de invoering van het sociaal leenstelsel leidt tot een geringe afname van het aantal
studenten; het betreft met name HBO-studenten. Verder is men minder lang student, omdat de kosten door leningen snel
toenemen. Studenten stellen het moment om uitwonend te worden uit en blijven langer thuis wonen of zoeken een studie in
de omgeving van hun ouderlijk huis. Als studenten uitwonend zijn, zoeken ze vaker betaalbare woonruimte. Kortom, het lijkt
erop dat het sociaal leenstelsel zorgt voor minder woningvraag en dat effect lijkt vooral merkbaar te zijn bij HBO-studenten.
De mogelijke afschaffing van de OV-jaarkaart zorgt ook voor een verandering in de woningvraag. Een deel van de studenten
geeft aan langer thuis te blijven wonen. Ook wordt aangegeven dat ze een studie dichterbij het ouderlijk huis zouden
zoeken. Daar staat tegenover dat een deel juist uitwonend zou worden. Het effect van deze maatregel is minder eenduidig,
maar het leidt ook tot verandering in de woningvraag.
Politiek is er in 2013 over deze maatregelen echter nog geen duidelijkheid gekomen, omdat de besluitvorming is
doorgeschoven naar 2014.
Landelijke marktontwikkeling
In 2013 is het prognosemodel Apollo geactualiseerd. Landelijk groeit het aantal studenten van 601.000 in 2013 naar
648.500 in 2021; een groei van 48.500 studenten. Daarmee is het groeicijfer lager dan in 2012 toen de groeiprognose
85.000 studenten was. Het ministerie van OCW geeft als verklaring dat de instroom in 2012 lager was dan verondersteld en
vooral dat de gemiddelde verblijfsduur in het hoger onderwijs omlaag is gegaan en ook lager zal blijven. Dit zou het effect
zijn van de aangekondigde langstudeerboete (die echter weer werd ingetrokken). Verondersteld wordt dat de effecten van
de aangekondigde maatregelen zorgen voor de becijferde structureel lagere groei in de komende jaren.
De landelijke woningvraag neemt in de periode 2013-2021 toe met 18.000; in 2012 was een groei voorzien van 33.000.
2.2 Studentenhuisvesting in het werkgebied van DUWO
Het Apollomodel laat zien dat in het werkgebied van DUWO het aantal studenten tot 2021 toeneemt met 21.000, wat een
extra woningvraag oplevert van 7.100 eenheden.
Tabel prognoses studentenaantallen en woningvraag 2013-2021 in werkgebied van DUWO
Stad
Aantal
Aantal
Aantal
Totaal
Groei aantal Groei
studenten
uitwonend
studenten
uitwonend
studenten
uitwonend
2013
in de stad
2021
in de stad
2013-2021
2013-2021
2013
2021
Amsterdam
103.250
38.320
115.650
42.490
12.400
4.170
Delft
20.630
10.220
22.990
11.540
2.360
1.320
Deventer
6.750
910
7.440
990
690
80
Haarlem
4.750
870
5.230
1.020
480
150
Leiden
26.160
9.040
28.660
9.770
2.500
730
Den Haag
24.850
7.810
27.220
8.430
2.370
620
DUWO
186.390
67.170
207.190
74.240
20.800
7.070

Potentiele
uitbreidings
behoefte tot
2021
7.000
2.800
700
0
2.700
1.200

Onderscheiden naar vestigingsplaatsen van DUWO zien we dat er in elke gemeente sprake is van groei in de komende
jaren. Amsterdam blijft de grootste groeier met 12.500 studenten en een vraag naar 4.200 extra woningen. In andere
vestigingsplaatsen komt de groei van het aantal studenten rond de 2.500 te liggen en varieert het aantal benodigde
eenheden tussen de 1.300 (Delft) en 600-700 (Leiden en Den Haag).
De prognoses gaan uit van trends. Nieuwe studierichtingen of verplaatsingen van faculteiten (bijvoorbeeld de Universiteit
Leiden in Den Haag) zijn hier dus niet in opgenomen. Ook zijn in het Apollomodel geen prognoses opgenomen van het
aantal buitenlandse studenten dat een kort programma volgt. Het doel is om dat in 2014 wel op te nemen.
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Tabel aantal studenten in studiejaar 2013-2014
Hoger onderwijs 2012 aantal ingeschreven
Instroom 2013
studenten en instroom

Verschil
instroom
2012 en
2013 (in %)

Wetenschappelijk onderwijs
Universiteit van Amsterdam
5.328
18%
Vrije Universiteit Amsterdam
3.788
-1%
Technische Universiteit Delft
2.871
9%
Universiteit Leiden
4.501
17%
Nederland WO totaal
45.377
7%
Hoger beroeps onderwijs
Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten
769
8%
Hogeschool van Amsterdam
12.054
8%
Gerrit Rietveld Academie
237
4%
Hogeschool INHolland 1
5.547
18%
Haagse Hogeschool
5.914
7%
Hogeschool der Kunsten Den Haag
437
-6%
Hotelschool Den Haag
498
12%
Hogeschool Leiden
2.485
0%
Saxxion 1
5.997
2%
Nederland HBO totaal
106.525
6%
1
Bron: HBO-raad en VSNU februari 2014, Ook buiten werkgebied van DUWO

Totaal aantal
ingeschreven
studenten op 1
oktober 2013

Verschil aantal
ingeschreven
studenten 2012
en 2013 (in %)

31.123
23.662
19.135
23.007
248.247

4%
0%
7%
11%
4%

2.939
48.207
894
30.138
24.783
1.542
1.934
8.794
25.336
440.235

3%
6%
-3%
2%
8%
-7%
10%
-2%
7%
4%

In het kalenderjaar 2013 groeide het aantal eerstejaarsstudenten in het werkgebied met gemiddeld 7% bij de universiteiten
en 6% bij de HBO-instellingen. Dit is aanzienlijk anders dan in 2012, toen sprake was van minder instroom in vergelijking
met het jaar 2011. De groei wordt voor een belangrijk deel toegeschreven aan het feit dat jongeren geen tussenjaar meer
nemen, maar zich na het middelbaar onderwijs direct hebben ingeschreven om de dreigende effecten van het sociaal
leenstelsel te ontlopen. Het totaal aantal studenten in het werkgebied van DUWO is zowel bij het WO als bij het HBO hoger
dan in het jaar ervoor (4%).
Regio Amsterdam
De gegevens over 2013 uit Apollo laten voor Amsterdam tot 2021 een toename van het aantal uitwonende studenten zien
van 4.170. De Amsterdamse hoger onderwijsinstellingen hebben op basis van de Apollo-cijfers in ‘Studeren in de Topstad,
actualisatie 2013’ een eigen raming opgesteld, waarin zij ook de extra behoefte van (kort verblijvende) studenten in beeld
hebben gebracht die niet in de Apollo-raming zijn meegenomen. Dit leidt tot een extra woningbehoefte van 1.400 eenheden
tot 2021. De gemeente raamt daarnaast dat er in de komende jaren 1.500 studentenwoningen uit exploitatie zullen gaan,
waarvoor vervanging zal moeten worden gerealiseerd. De extra woningbehoefte in de periode 2013-2021 komt daarmee op
circa 7.000 eenheden.
In Amsterdam wordt op dit moment gewerkt aan de doelstelling uit het Collegeakkoord om 9.000 eenheden te realiseren in
de periode 2010-2014. Eind 2012 waren hiervan ca. 5.600 woningen gerealiseerd (nieuwbouw en bestaande voorraad) en
er zijn voldoende plannen in voorbereiding om het aantal van 9.000 eenheden te kunnen halen (definitie start bouw). Net als
in voorgaande collegeperioden levert DUWO - met haar partners Rochdale, Bouwinvest en Axcellent - hieraan weer een
grote bijdrage: ruim een derde van de uitbreiding.
Vanuit de spanningsindicator in Apollo is de verwachting dat, ook als de doelstelling wordt gehaald, er nog steeds een
actueel tekort bestaat in Amsterdam en dus een extra woningbehoefte bovenop de eerdergenoemde 7.000 eenheden.
DUWO voert daarom in 2014 aanvullend lokaal onderzoek uit in Amsterdam om de vraag beter in beeld te krijgen, zowel
kwantitatief als kwalitatief. Zij trekt daarin samen op met de hoger onderwijsinstellingen en gemeente.
Delft
Het meest betrouwbare cijfer van het woningtekort in Delft is gebaseerd op het onderzoek dat DUWO eind 2011 uitvoerde.
De conclusie was dat het tekort eind 2011 1.800 eenheden was. Inmiddels is het aanbod van DUWO toegenomen met ca.
600 eenheden. Incidenteel is woonruimte toegevoegd door particuliere aanbieders en op basis van de Leegstandswet is het
eenvoudiger om leegstaande koopwoningen tijdelijk te verhuren aan studenten. Uit verschillende onderzoeken is merkbaar
dat studenten minder vraag naar woonruimte hebben. Jongerejaars stellen het even uit om op kamers te gaan en
ouderejaars zijn eerder vertrokken. De conclusie is dat het tekort medio 2013 ca.1.000 eenheden is.
Het prognosemodel Apollo laat in de periode 2013 tot en met 2021 een groei zien van in totaal 2.360 studenten. Vastgesteld
is dat bij 1.320 daarvan vraag naar studentenhuisvesting bestaat.
Het aantal buitenlandse studenten en PhD-ers dat een kort programma volgt bij de TU Delft of het UNESCO-IHE is - na
eerdere forse groei - in de afgelopen periode gestabiliseerd. Er zijn geen prognoses van onderwijsinstellingen beschikbaar
waaruit blijkt dat in Delft een zekere groei van het aantal buitenlandse studenten is te verwachten. Voor de komende jaren
wordt dus uitgegaan van een stabiele woningvraag (geen groei).
Het saldo van het huidige tekort (ca. 1.000 eenheden) en de groei van de woningvraag (1.320) is dus ca. 2.300 eenheden.
Door de beëindiging van de exploitatie van tijdelijke complexen in komende jaren zal het aantal eenheden dat DUWO
verhuurt met ca. 500 afnemen. Dit aantal kan worden toegevoegd aan het saldo van het huidige tekort en de groei; er is
daarom komende jaren ruimte voor een toevoeging van 2.800 eenheden.
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Den Haag
Op basis van eigen marktonderzoek is eind 2012 berekend dat Den Haag een tekort van 1.600 eenheden kent. In 2013 zijn
ca. 950 eenheden aan de markt toegevoegd, vooral door DUWO, maar ook door enkele andere aanbieders. Uitgaande van
de cijfers van eind 2012, is het tekort eind 2013 ca. 600 eenheden.
Apollo 2013 voorziet tot 2021 een groei van 2.370 studenten. Dat zou een woningvraag opleveren van ca. 600 studenten. Bij
de HBO-instellingen in Den Haag is geen groei van het aantal buitenlandse studenten voorzien. In combinatie met het
huidige tekort van ca. 600 eenheden, is er dan vanuit de reguliere markt een potentiële vraag van 1.200 eenheden.
Dit becijferde tekort zal waarschijnlijk afnemen door de hiervoor genoemde kabinetsmaatregelen. In Den Haag is de groei
van de Universiteit Leiden vooralsnog buiten beschouwing gelaten. Die levert een groei van de woningvraag op, maar de
exacte cijfers daarvoor kunnen pas in 2014 worden vastgesteld.
Leiden
Het meest recente marktonderzoek in Leiden werd in 2012 uitgevoerd. Daaruit bleek dat dat de stad een tekort van 3.600
eenheden kent. Een student wordt in Leiden als woningzoekende gedefinieerd als hij binnen een jaar woonruimte wenst.
Elders wordt de definitie van een half jaar gehanteerd. Uitgaande van een half jaar kan voor 2012 een tekort van 1.700
eenheden worden genoteerd. De voorziene groei van de woningvraag tot 2021 is ca. 730. Het aantal buitenlandse
studenten in Leiden is de komende jaren stabiel. In combinatie met beëindiging van de exploitatie van een tijdelijk complex
(260 eenheden) leidt dit tot een potentiële vraag van 2.700 eenheden.
Deventer
In 2013 heeft DUWO onderzoek uitgevoerd onder studenten in Deventer met als conclusie dat hier een tekort van 400 tot
500 eenheden bestaat. Ca.140 studenten wonen in slooppanden die in de komende jaren niet meer beschikbaar zullen zijn,
wat leidt tot een woningvraag van nog eens 140 eenheden. Tenslotte wordt tot 2021 een groei van het aantal studenten
voorzien. die tot een extra vraag van 170 eenheden leidt. Bij elkaar opgeteld is het tekort tot 2021 te becijferen op ca. 700800 eenheden.
2.3. De vraag van buitenlandse studenten in 2013
Algemeen
Zowel het marktonderzoek als het Apollomodel neemt de ontwikkeling van het aantal buitenlandse studenten momenteel
nog niet mee. Voor de ontwikkeling van de vraag is DUWO veelal aangewezen op cijfers en prognoses van de
onderwijsinstellingen. Ook in 2013 onderhielden we daartoe nauwe contacten met de belangrijkste onderwijsinstellingen.
Zo hebben verschillende onderwijsinstellingen de afgelopen paar jaar meer prioriteit gegeven aan de huisvesting van PhDers, wat bij DUWO leidde tot een extra huisvestingsvraag. Ook komt het voor dat onderwijsinstellingen garanties voor
huisvesting afgeven (daar waar ze dat vroeger niet of slechts beperkt deden) om aantrekkelijker te zijn voor groepen
buitenlandse studenten.
Amsterdam
DUWO heeft in Amsterdam verreweg het grootste aantal verschillende contracten met onderwijsinstellingen. De grootste
partijen zijn voor DUWO echter de VU en UvA. De overige instituten hebben een redelijk stabiele vraag. Wel is eind 2013
bekend geworden dat Hogeschool INHolland vanaf het cursusjaar 2014-2015 een ‘Honours College’ wil starten naar het
voorbeeld van de university colleges. Deze plannen worden in 2014 uitgewerkt en zullen in principe leiden tot een stijging
van de vraag naar gegarandeerde huisvesting. Het gaat dan om een gemengde groep van buitenlandse en Nederlandse
studenten, waarbij studeren en gezamenlijk wonen op de campus uitgangspunt is.
Ondanks de sterke groei van het segment Accommodate van 1.435 ultimo 2012 naar een kleine 2.400 eenheden is geen
sprake van een grote groei van aantallen buitenlandse studenten. De groei van het aantal eenheden dat aan de UvA en de
VU beschikbaar wordt gesteld, is vooral een gevolg van het afstoten van huisvesting van andere verhuurders. Volgens de
twee universiteiten waren de studentenaantallen vanuit het buitenland redelijk stabiel in 2013.
Delft
De markt voor de huisvesting van buitenlandse studenten wordt in Delft gedomineerd door de TU. In 2013 is de vraag van
de TU verder gestegen, een gevolg van zowel een lichte stijging van het aantal masterstudenten vanuit het buitenland als
van de wens om ook bij de doelgroep PhD-ers meer prioriteit te geven aan (gegarandeerde) huisvesting. Het aantal
eenheden onder contract groeide met een kleine 100.
Naast de TU is het UNESCO-IHE van belang. Dit instituut heeft alleen buitenlandse studenten en is grotendeels afhankelijk
van allerlei beurzenprogramma’s. Vanwege bezuinigingen op deze beurzenprogramma’s de afgelopen jaren heeft het IHE
een licht dalend aantal studenten in de klassieke doelgroepen (master en PhD). De instelling compenseert dat gedeeltelijk
door een stijging vanuit het aanbod van short courses. Ook in 2013 gaf het IHE een aantal woningen aan DUWO terug.
Den Haag
De laatste jaren is de instroom van buitenlandse studenten van de Haagse Hogeschool (HHS) redelijk stabiel. DUWO levert
voor hun huisvesting een kleine 400 eenheden. De ambitie van de HHS is om meer te internationaliseren en zowel de
inkomende als uitgaande mobiliteit te stimuleren. Deze ambitie leidde in 2013 niet tot hogere studentenaantallen uit het
buitenland en een grotere huisvestingsvraag. INHolland heeft in Den Haag nauwelijks buitenlandse studenten en heeft
bovendien plannen om de internationale studenten te concentreren in Amsterdam.
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De vraag naar huisvesting wordt tot slot mede bepaald door het aantal internationale studenten of postdocs dat stage loopt
of onderzoek doet bij één van de vele instellingen die Den Haag kent op het gebied van (internationaal) recht. Ook hier geldt
dat DUWO regelmatig stagiaires en onderzoekers tijdelijk huisvest, maar feitelijk geen beeld heeft van de ontwikkeling van
de aantallen in de komende jaren. Samengevat zijn er vooralsnog geen harde aanwijzingen dat het aantal buitenlandse
(HBO-) studenten met een directe huisvestingsvraag de komende jaren sterk zal stijgen.
In de bovenstaande cijfers is de groei van de Universiteit Leiden nog buiten beschouwing gelaten, zowel voor de prognoses
van de Nederlandse als de buitenlandse studenten. Juist in 2013 begon die groei op stoom te komen. De Universiteit Leiden
sloot in dat jaar contracten met de gemeente Den Haag af voor de realisatie van extra onderwijsfaciliteiten en de huisvesting
van onderwijzend en ondersteunend personeel. De groei moet met name in de jaren 2014-2016 vorm krijgen. Volgens de
prognosecijfers van de Universiteit Leiden groeit het aantal WO-studenten in Den Haag tot 2016 tot ruim 4.000 studenten.
Daarvan hebben er naar schatting ongeveer 1.650 huisvesting nodig, omdat ze of studeren aan het Leiden University
College The Hague (LUC, Nederlandse en buitenlandse, studenten, 100% woningvraag) of buitenlands student zijn. Een
voorzichtige inschatting is dat van de 2.350 Nederlandse reguliere studenten ongeveer een kwart op kamers wil, wat dus
een additionele vraag geeft van een kleine 600 woningzoekenden.
Voor het LUC en internationale studenten is al gedeeltelijk huisvesting aanwezig; in totaal gaat het om ca. 750 DUWOwoningen (waarvan 40 tijdelijk, WLS-driehoek).
Samengevat is de inschatting dat er voor huisvesting van buitenlandse studenten op termijn nog minimaal 900 eenheden
extra nodig zijn (vraag 1.650, huidig aanbod 750). Daarnaast mag een additionele vraag van ongeveer 600 Nederlandse
studenten verwacht worden. Totaal dus 1.500 eenheden. Deze schattingen van de woningvraag als gevolg van de groei van
de Universiteit Leiden in Den Haag zijn voorlopig; meer exacte cijfers moeten in 2014 vastgesteld worden.
Leiden
De Universiteit Leiden is in Leiden de belangrijkste partij als het gaat om aantallen buitenlandse studenten. De kleine
(particuliere) Webster University heeft een klein en stabiel aantal buitenlandse studenten en Hogeschool Leiden heeft
nauwelijks aanwas vanuit het buitenland. In 2013 lag de prioriteit voor de uitbreiding van de Universiteit Leiden duidelijk in
Den Haag. Vooralsnog leidden die uitbreidingen in Den Haag niet tot een lager aantal buitenlandse studenten in Leiden.
Terugloop van aantallen buitenlandse studenten in Leiden wordt ook de komende jaren niet verwacht, maar groei evenmin.
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Vanaf 2014 342 nieuwe studentenwoningen vlakbij Amsterdam Amstel
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3. De woningvoorraad van DUWO in 2013
3.1 De uitbreiding van de woningvoorraad
DUWO wil in de periode 2011-2015 tussen de 5.000 en 10.000 eenheden toevoegen in haar werkgebied. Dat kan door
eenheden zelf te realiseren, maar ook door eenheden die andere partijen realiseren in beheer te nemen al dan niet met een
huurgarantie. Daarnaast is ombouwen van zelfstandige eenheden tot onzelfstandige eenheden een manier om de
woningvoorraad uit te breiden.
In 2013 heeft DUWO in totaal 2.726 wooneenheden toegevoegd. Het gaat om 1.715 nieuwbouweenheden (eigendom en
beheer). In de periode 2011-2013 zijn in totaal 5.104 eenheden door nieuwbouw toegevoegd en daarmee ligt DUWO op
koers om de beoogde uitbreiding in 2011-2015 te realiseren.
3.2 De woningvoorraad van DUWO
Tabel 3.1 aantal verhuurbare wooneenheden op 31 december 2013
Verdeling
Vestiging
Totaal
Samen
Amsterdam
Delft
Den Haag
Leiden
Regulier
Eigendom
3.925
6.610
1.139
5.189
16.863
21.473
Beheer
1.492
536
603
330
2.961
Gedeeld
1.649
0
0
0
1.649
Accommodate*) Eigendom
1.062
1.709
524
673
3.968
5.622
Beheer
305
300
847
0
1.452
Gedeeld
202
0
0
0
202
Samen
Eigendom
4.987
8.319
1.663
5.862
20.831
27.095
Beheer
1.797
836
1.450
330
4.413
Gedeeld
1.851
0
0
0
1.851
Totaal
8.635
9.155
3.113
6.192
27.095
*) Voor Accommodate is gerekend met het aantal wooneenheden uit de basisadministratie (Xpand) en niet met het aantal Short Stay
contracten, dit levert een administratieve reductie van 246 ‘eenheden’ op

Aan het einde van 2013 waren er via DUWO 27.095 wooneenheden in exploitatie. Het grootste deel was in eigendom
(20.831, 77%). Het andere deel was in beheer voor andere eigenaren (4.413, 16%) of gedeeld eigendom in de DUWORochdale Combinatie (DRC) waarvan DUWO 50% in eigendom heeft (totaal 1851, 7%). De vestiging Den Haag kende de
grootste groei door nieuwbouwopleveringen en de aankoop van 846 studentenwoningen van Vestia. In de vestiging Leiden
was er een afname door de sloop van de tijdelijke eenheden op Rijnfront. Amsterdam leverde aan het einde van het jaar
Sciencepark II en een deel van de Spinozacampus op. In Delft werden voornamelijk zelfstandige woningen omgebouwd tot
onzelfstandige.
Tabel 3.2 Aantal niet-wooneenheden.
Verdeling
Amsterdam
Delft
Eigendom
73
Beheer
1
Gedeeld
126
Totaal
200

285
1
0
286

Den Haag

52
157
0
209

Leiden

108
0
0
108

Totaal

518
159
126
803

Eind 2013 verhuurde DUWO 803 niet-wooneenheden: bedrijfsruimten, winkels, kantoren, bergingen, garages en
parkeerplaatsen. Het aantal nam toe met 219 eenheden. Het ging voornamelijk om parkeerplaatsen bij de
nieuwbouwcomplexen.
3.3 Mutaties in de woningvoorraad
In onderstaand overzicht zijn de wijzigingen in het aantal wooneenheden per vestiging vermeld. In totaal nam het aantal
woningen toe met 2.726 studenteneenheden. Daarvan zijn 1.715 eenheden toegevoegd door oplevering van nieuwbouw:
Waldorpstraat I en II (617 eenheden) en Anna van Buerenplein (396 eenheden) in Den Haag, laatste deel Dennenrodepad
(59 eenheden) en Sciencepark 2 (605 eenheden) in Amsterdam en Langebrug (38 eenheden) in Leiden. In Amsterdam zijn
ook nog 24 eenheden in de Kolenkitbuurt omgebouwd en in beheer genomen.
Verder werden in Den Haag 846 studenteneenheden en 7 overige eenheden van Vestia gekocht en – met name in Delft 165 eenheden toegevoegd door zelfstandige woningen om te bouwen. In deze stad is voorts een pand van een collegacorporatie voor 35 topsporters in beheer genomen.
De afname van de woningvoorraad komt voor een groot deel door de gefaseerde sloop van de tijdelijke eenheden op
Rijnfront (Verlengde Wassenaarseweg) in Oegstgeest (regio Leiden). Het laatste deel daarvan wordt begin 2014 gesloopt.
Verder waren er nog wat administratieve verschuivingen, ombouw van zelfstandige woningen naar studentenkamers en
verkoop van woningen die niet geschikt zijn voor studentenhuisvesting.
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Tabel 3.3 Veranderingen in de woningvoorraad gedurende 2013
Amsterdam
Delft
Toename
Eigendom
605
91
Beheer
83
35
Gedeeld
0
Subtotaal toename (+)
688
126
Afname
Eigendom
-10
-58
Beheer
-21
-5
Gedeeld
-78
Subtotaal afname (-)
-109
-63
Saldo
579
63

Den Haag

861
1.013

Leiden

38

1.874
-6
-11

38
-252
-2

-17
1.857

-254
-216

Totaal

1.595
1.131
0
2.726
-326
-39
-78
-443
2.283

Verlenging exploitatie
Een aantal complexen kan langer worden beheerd. Dit levert geen uitbreiding van het aantal eenheden op, maar voorkomt
een reductie. Zo werd in Den Haag de exploitatietermijn van het complex Stamkartstraat verlengd met vijftien jaar (tot 2031).
Daarmee zijn 122 eenheden voor studenten behouden.
Aankoop
Zoals eerder gemeld werden in Den Haag in het verslagjaar 846 eenheden van Vestia gekocht. Ook zijn met Vestia
gesprekken gevoerd over de aankoop van woningen in Rotterdam. Dit resulteerde niet in aankoop; de haalbaarheid hiervan
wordt in 2014 verder onderzocht. Hetzelfde geldt voor de gesprekken die DUWO in Deventer voerde met de corporaties
Ieder1 en Rentree over de eventuele aankoop van ca. 500 studenteneenheden.
Verkoop
DUWO heeft in het verslagjaar 33 woningen verkocht (Delft: 22, Amsterdam: tien en één in Leiden).
3.4 Voorbereidingen voor nieuwbouwprojecten in 2013
Projectontwikkeling eigendom
DUWO had eind 2013 in totaal 1.493 eenheden in uitvoering. In ontwikkeling zijn 959 eenheden. De blik van DUWO op
nieuwe toevoegingen wordt, met uitzondering van Amsterdam, kritischer. Met de geplande uitbreiding in bijvoorbeeld Delft
en Leiden wordt het woningtekort, zoals we dat in 2013 voorspellen, in de komende jaren voor een groot deel ingelopen.
Tabel 3.4 Ontwikkelportefeuille woningen per 31 december 2013
Stadia ontwikkeling
Amsterdam
Delft
Den Haag
In uitvoering
620
657
0
In ontwikkeling
583
376
0
In voorbereiding
0
0
0

Leiden

216
0
0

Deventer

0
0
0

totaal

1.493
959
0

In beheer

1.297

665

0

686

135

2.783

Totaal

2.500

1.698

0

902

135

5.235

Uitvoering (eigendom)
Eind 2013 waren de volgende projecten in uitvoering:
Amsterdam: Elseviergebouw (227), Uilenstede 1b (160), Uilenstede fase 2 (233)
Delft: Röntgenweg (521), Balthasar van der Polweg Noord (136)
Leiden: nieuwbouw Langebrug (216).
Ontwikkeling (eigendom)
Eind 2013 waren de volgende projecten in ontwikkeling:
Amsterdam: Zeeburgerpad (114), Jacques Veltmanstraat (419), Uilenstede fase 3 centrumrenovatie (50) Delft: Prof.
Schermerhornstraat ISH (329), Kanaalweg 2b (47 eenheden).
NB De vestiging Amsterdam neemt in fase 4 van het project Uilenstede 267 eenheden uit exploitatie om ervoor te zorgen
dat er (conform de afspraak met de gemeente Amstelveen) geen uitbreiding van de woningvoorraad is.
Voorbereiding (in beheer nemen):
Eind 2013 waren negen projecten in voorbereiding, die DUWO niet zelf ontwikkelt maar in beheer zal nemen:
Amsterdam: de Fenix (342), Noorddok (355), De Boelelaan (100), Spinozacampus (500)
Leiden: Lammenschans-Achmea (450), Lammenschans-Vorm (126), Meelfabriek (110)
Delft: Stieltjesweg (665)
Deventer: Havenkwartier (135).
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4. De verhuur van woningen
4.1 Efficiënte woonruimteverdeling en verhuurproces
Woonruimteverdeling
De woningen van DUWO worden op vier manieren verhuurd.
De zelfstandige studenteneenheden worden aangeboden via Studentenwoningweb (SWW). (Aankomende) studenten
schrijven zich hiervoor in en kunnen reageren op woningen in de regio waar de onderwijsinstelling is gevestigd. In 2013
schreven 17.500 studenten zich bij DUWO in en vonden bijna 1.900 studenten bij ons woonruimte. In het verslagjaar zijn
voorbereidingen getroffen om SWW ook in Leiden te gebruiken. Verder werden vanaf oktober 2013 de studentenwoningen
in de regio Zuid-Kennemerland via SWW aangeboden; DUWO verhuurt op die manier 112 Haarlemse studentenwoningen.
In Kencesverband werd verder gewerkt aan de landelijke uitrol van SWW. Hoewel concreet belangstelling bestond in Tilburg
en Den Haag, werd geconcludeerd dat een gezamenlijke uitrol in Kencesverband niet haalbaar is. DUWO heeft zich daarom
zich teruggetrokken.
De onzelfstandige eenheden worden via een instemming verhuurd. Met de introductie van het huurdersportaal in 2013 is het
voor een groep huurders eenvoudig geworden om een kandidaat voor te dragen. Als de voordracht niet bijtijds wordt
gedaan, wordt de onzelfstandige eenheid via SWW aangeboden.
Woonruimte voor buitenlandse gasten binnen Accommodate wordt op twee manier toegewezen: rechtstreeks via de
onderwijsinstelling en via eigen keuze van de student uit de beschikbare voorraad na akkoord van de onderwijsinstelling.
Deze werkwijze is in het verslagjaar niet veranderd omdat Accommodate in 2014 in het nieuwe systeem Xpand wordt
opgenomen.
De zelfstandige woningen voor de doelgroep niet-studenten in Delft worden aangeboden via Woonnet-Haaglanden
(waarvan de gebruiksvriendelijkheid in 2013 verbeterde).
Huurcontract afsluiten
De efficiency die met het project DUWO 2014 wordt nagestreefd, komt tot uiting in de afsluiting van de huurcontracten. Die
is volledig gedigitaliseerd, waardoor een kandidaat-huurder de hele handeling zonder tussenkomst van een DUWOmedewerker kan uitvoeren. Het is mogelijk sinds juni 2013. Sindsdien zijn tot eind van het verslagjaar 2.155 contracten
online getekend, 64% van alle afgesloten contracten.
Mutatie-inspectie zelfstandige eenheden
Na een pilotfase werd in 2013 de mutatie-inspectie bij alle zelfstandige studenteneenheden afgeschaft. Bij onzelfstandige
eenheden (kamers) was die inspectie in 2012 al met positieve ervaringen opgeheven. Ook de vertrekkende en nieuwe
huurder van een zelfstandige studentenwoning regelen nu zelf de overdracht van sleutels e.d. Binnen enkele weken heeft
een DUWO-beheerder een welkomstgesprek met de nieuwe huurder. Dit is een essentiële wijziging: DUWO investeert in het
contact met de nieuwe huurder in plaats van de vertrekkende huurder. Het welkomstgesprek gaat over de woonregels, het
contact met de beheerder en de manier waarop het mutatieproces is verloopt. De beheerder zorgt daarbij ook dat eventuele
klachten worden verholpen en verifieert dat de huurder waarmee het contract is afgesloten ook daadwerkelijk in de woning
woont.
4.2 De mutaties in 2013
Studentenhuisvesting kent traditioneel een hoge mutatiegraad ten opzichte van reguliere woningcorporaties. Studenten
wonen voor een relatief korte periode in een studentenwoning. Het campuscontract draagt eraan bij dat studenten na hun
studie de studenteneenheid weer vlot verlaten om plaats te maken voor een volgende student.

Accommodate

Regulier

Tabel 4.1 Aantal verhuringen en mutaties in 2013
Vestiging
Verhuringen
Totaal
Mutatiegraad
wooneenheden
zelfstandig
Onzelfstandig
Samen
2012
2013
Amsterdam
1.274
1.455
2.729
7.066
47%
39%
Delft
529
1.414
1.943
7.146
25%
27%
Den Haag
484
184
668
1.742
28%
38%
Leiden
256
1.818
2.074
5.519
45%
38%
Subtotaal
2.543
4.871
7.414
21.473
38%
35%
Amsterdam
964
1.522
2.486
1.569
166%
158%
Delft
1.746
1.322
3.068
2.009
162%
153%
Den Haag*
90
632
722
1.371
76%
53%
Leiden
917
323
1.240
673
178%
184%
Subtotaal
3.717
3.799
7.516
5.622
151%
134%
Totaal
6.260
8.670
14.930
27.095
60%
55%
*In de aantallen verhuringen zijn de overgenomen contracten van de aankoop Vestia en het beheer van de nieuwbouw aan het Anna van
Buerenplein niet meegenomen (wel in het totaal aantal wooneenheden).

Ondanks de vele (nieuwbouw) opleveringen liep het aantal nieuwe contracten zowel in mutatiegraad als in absolute
aantallen terug ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2012 was er met 15.343 verhuringen (DUWO en SLS Wonen
samen) een mutatiegraad van 60%. In 2013 zorgde het absolute aantal van 14.930 nieuwe contracten voor een
mutatiegraad van 55%. De lagere mutatiegraad kwam zowel in het bezit voor de ‘reguliere’ studenten voor (35% versus
38%) als in het bezit van Accommodate (134% versus 151%). Bij de groep ‘gewone’ studentenwoningen kenden Leiden en
Amsterdam een lagere mutatiegraad. In Delft lag die iets hoger en in Den Haag was sprake van een flinke stijging (van tien
procent).
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4.3 Aantal woningzoekenden
De onderstaande tabel geeft het aantal ingeschreven woningzoekende studenten bij DUWO weer per eind december 2013.
In Amsterdam betreft het alle inschrijvingen in SWW, samen met die van de woningcorporaties De Key, Stadgenoot en
Ymere. In de vestigingen Delft en Den Haag zijn het de inschrijvingen via www.duwo.nl. Ook in Leiden gaat het om
inschrijvingen via duwo.nl, maar nog zonder de inschrijvingen bij het voormalige SLS Wonen, die begin 2014 worden
overgezet naar SWW. Daarbij ging het om ca. 4.200 woningzoekenden.
In heel 2013 waren er 17.511 nieuwe inschrijvingen van studenten waarvan 43% nog zonder een keuze voor een
studieregio. Dit zijn voornamelijk aankomende studenten die zich alvast inschrijven zonder dat een keuze voor een
studiestad is gemaakt. Pas bij de eerste keer reageren op een advertentie moet de keuze voor de studiestad worden
aangegeven.
Tabel 4.2 aantal ingeschreven woningzoekenden studenten Studentenwoningweb eind 2013
Studentenwoningweb 2013
Amsterdam
Delft
Den
Leiden
Onbekende
e.o.
Haag
studieregio
Aantal ingeschrevenen eind 2013
Nieuwe inschrijvingen in 2013
Actief gedurende 2013
% actief reagerenden
Verhuringen via SWW waarvan:
Met voorrang
Zonder voorrang
Zelfstandig
Onzelfstandig
Subsidiabele huur t/m € 374,44
Subsidiabele huur boven € 374,44
Gem. inschrijfduur zelfst (mnd)
Gem. inschrijfduur onzelfst (mnd)
Gem. slaagkans
Gem. aantal reacties per aanbieding
Gem. aantal aanbiedingen per verhuring

63.285
7.248
7.748
12%
1.240
42
1.198
573
666
1.139
100
38
13
16%
19
5,5

9.904
1.248
1.221
12%
346
2
344
295
51
237
109
31
18
28%
12
1,9

3.900
772
973
25%
222
124
98
202
20
158
64
16
8
23%
9
3,9

2.880
634
530
18%
69
31
38
68
1
61
8
26
23
13%
27
1,8

26.802
7.609

Totaal of
gemiddelde
106.771
17.511
16.554
1.877
199
1.678
1.138
738
1.595
281
31
13

In totaal stonden eind 2013 meer dan 106.000 studenten in het bestand van SWW. Hiervan waren16.500 ingeschrevenen
daadwerkelijk op zoek naar woonruimte. Het percentage van actief ingeschreven studenten op vestigingsniveau varieert
tussen de 12 en 25%.
Het aantal woningen dat DUWO in 2013 via SWW verhuurde, was bijna 1.900. Het grootste deel daarvan is in Amsterdam te
vinden (bijna 1.250), maar dat heeft ook te maken met het feit dat tot juni 2013 de onzelfstandige eenheden op Uilenstede
via SWW werden aangeboden. Dit gebeurt sinds juni alleen nog maar als de groep zelf geen voordracht doet. Daarmee is
de werkwijze voor heel DUWO gelijk getrokken.
In een bepaalde periode kunnen voorrangsregels van kracht zijn bij de toewijzing van woningen. Daarmee kwamen in 2013
in totaal 200 huurders aan woonruimte. De voorrang heeft in het algemeen betrekking op een grote reisafstand en geldt in
de periode 1 juli tot en 30 november. Alleen in Den Haag bestaat een generieke regel dat studenten van de HHS altijd
voorrang krijgen in een aantal complexen.
De meeste woningen (1.600) hebben een huur tot aan de jongerengrens en zijn daarmee voor studenten onder de 23 jaar
met huurtoeslag goed betaalbaar.
DUWO verhuurt ook een geringer aantal woningen boven die grens. Daarvoor wordt de marktpositie gevolgd, omdat de
vraag naar die woningen kan afnemen als het inkomen van studenten onder druk staat of er in het algemeen meer aanbod
is. Het blijkt dat de vraag naar deze woningen in Amsterdam groot is, in Delft en Leiden gemiddeld en in Den Haag
voldoende (de gemiddelde inschrijftijd voor een dergelijke woning is in Den Haag een jaar geworden en het gemiddeld
aantal reacties op een woning is ‘slechts’ vijf).
De gemiddelde wachttijd voor een zelfstandige DUWO-woning is 31 maanden en voor een kamer net een jaar. In
Amsterdam is de wachttijd voor een zelfstandige woning met ruim drie jaar het langst; in Delft is die met 2,5 jaar gemiddeld.
Uit deze cijfers is op te maken dat anno 2013 de markt voor studentenhuisvesting nog steeds gespannen was. Dit geldt
vooral voor Amsterdam en Delft. In Den Haag is mede door de forse uitbreiding van het DUWO-bezit een andere situatie
ontstaan. De markt wordt nauwlettend gevolgd om te zien of die structureel is.
4.4 Campuscontract
DUWO verhuurt haar studentenwoningen met een campuscontract. Na beëindiging van de studie wordt de huurder geacht
binnen een half jaar het huurcontract op te zeggen. Eind 2012 had 91% van de huurders een campuscontract en aan het
eind van 2013 was dat DUWO-breed gegroeid naar 94%.
Tabel 4.3 Aantal campuscontracten eind december 2013 per vestiging, absoluut aantal en in %
Vestiging
Aantal
Aantal eenheden voor
% campuseenheden met
campuscontracten
campus*
campuscontract
Amsterdam
6.329
6.618
96%
Delft
4.755
4.954
96%
Den Haag (excl vestia)
1.102
1.167
94%
Leiden
4.307
4.803
90%
Totaal
16.493
17.542
94%
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*Eenheden in studentencomplexen waar het campuscontract van toepassing is, met uitzondering van Accommodate, afspraken met vaste
afnemers (AUC, LUCTH) en leegstandscontracten.

In de vestigingen Delft, Amsterdam en Den Haag wordt dit beleid al langere tijd toegepast was er een actie om huurders
ouder dan 29 jaar met een ‘gewoon’ huurcontract onder de werking van het campuscontract te laten vallen. In 2012 zijn
daarvoor ca. 400 huurders aangeschreven. Eind 2013 waren er 44 huurders (over), die uiteindelijk kunnen worden
gedagvaard. Alle andere huurders hebben inmiddels een campuscontract getekend of zijn vertrokken.
Het percentage huurders met een campuscontract is daardoor in Delft en Amsterdam 96% en in Den Haag 94%. In Leiden
is dit beleid later ingezet en is het percentage 90%.
Tabel 4.4 Handhaving campuscontracten in 2013
Vestiging
Controle gestart (in 2013)
Amsterdam
4.962
Delft
4.209
Den Haag
Niet gestart in 2013
Leiden
Niet gestart in 2013
Totaal
9.171

Afgerond (eind 2013)
3.327
3.962
7.289

Nog in procedure

1.635
247
1.882

In de vestigingen Delft en Amsterdam werden controles uitgevoerd om na te gaan of een huurder nog studeert. Niet álle
huurders met een campuscontract werden gecontroleerd: huurders die korter dan een half jaar wonen en zij die reeds hun
huur hebben opgezegd, werden niet aangeschreven. Eind 2013 waren in Amsterdam nog 1.635 huurders in de procedure
en in Delft 247.
In Den Haag en Leiden zijn in 2013 geen controles uitgevoerd vanwege hoge werkdruk (uitbreiding van bezit en integratie).
4.5 Instemming
In 2013 kregen in totaal bijna 4.900 onzelfstandige eenheden een nieuwe huurder. In 2012 was dit aantal een kleine 200
hoger. Het aantal mutaties van onzelfstandige eenheden bleef in Leiden gelijk, nam in Delft iets toe en werd in Amsterdam
en Den Haag lager.
De onzelfstandige eenheden worden via coöptatie of instemming verhuurd. De behoefte aan instemming bij de toewijzing
van kamers voor de groepen op Uilenstede in Amsterdam nam toe. Maar hier vormde de gebruikte methode - via SWW,
waarbij medebewoners kunnen kiezen uit tien kandidaten met de langste inschrijfduur – een hindernis voor zowel de
groepen, de nieuwe bewoners als DUWO. Daarom werd vanaf juni 2013 op Uilenstede de instemmingsmethode ingevoerd
die ook elders bij DUWO wordt toegepast, zij het met de verplichting dat in een bepaalde periode van het jaar eerstejaars
VU-studenten voorrang hebben. Dit betekent dat nu DUWO-breed de onzelfstandige eenheden op eenzelfde manier wordt
verhuurd.
Het voornemen om in enkele Amsterdamse panden het instemrecht te doorbreken, leverde in 2013 nog geen voortgang op.
Sinds juni 2013 is het voor een groep mogelijk om de interne doorverhuizingen via het huurdersportaal door te geven. Als de
huurders voldoen aan een aantal eisen (studerend, geen huurachterstand) krijgen ze automatisch hun nieuwe digitale
huurcontract en de wijzigingen worden ook automatisch vastgelegd in de huuradministratie.
4.6 Passende verhuur
Huisvesting van ‘de doelgroep van beleid’ zoals bepaald in het BBSH is voor DUWO geen lastige opgave. Op basis van het
inkomen zijn bijna alle studenten in te delen bij deze doelgroep. De zelfstandige eenheden zijn voor 89% passend
toegewezen. Bij de onzelfstandige eenheden is sprake van 100% passende toewijzing omdat de inkomensnorm lager is
dan de norm die het ministerie in het BBSH aanhoudt. Hieronder staan alle zelfstandige verhuringen (zonder de
Accommodate).

specialist in

.NL studentenhuisvesting

21

21

Tabel 4.4a Verhuringen van zelfstandige woningen aan eenpersoonshuishoudens naar leeftijd, inkomen en huurklasse in 2013
(grijs gearceerd is niet passend)
Huurgrensen huurtoeslag
Inkomensklassen
< kwaliteitskortingskwaliteitskortinggrens
> laagste aftopgrens
grens € 374,44
en lage aftopgrens
€ 535,91
<65 jaar <=inkomensgrens HSW
1219
875
<65 jaar >inkomensgrens HSW
2
6
>=65 jaar <=inkomensgrens HSW
0
0
>=65 jaar >inkomensgrens HSW
0
0
Inkomensgrens HSW eenpersoonshuishouden onder 65 jaar € 21.025, 65 jaar en ouder € 21.100

132
9
0
0

Tabel 4.4b Verhuringen van zelfstandige woningen aan tweepersoonshuishoudens naar leeftijd, inkomen en huurklasse in 2013
(grijs gearceerd is niet passend)
Huurgrensen huurtoeslag
Inkomensklassen
< kwaliteitskortingskwaliteitskortinggrens
>laagste aftopgrens
grens € 374,44
en lage aftopgrens
€ 535,91
<65 jaar <=inkomensgrens HSW
4
143
<65 jaar >inkomensgrens HSW
0
1
>=65 jaar <=inkomensgrens HSW
0
0
>=65 jaar >inkomensgrens HSW
0
0
Inkomensgrens HSW twee- of meerpersoonshuishouden onder de 65 jaar € 28.550, 65 jaar en ouder €28.725

90
0
0
1

Tabel 4.4a Verhuringen van zelfstandige woningen aan drie- of meerpersoonshuishoudens naar leeftijd, inkomen en huurklasse in
2013 (grijs gearceerd is niet passend)
Huurgrensen huurtoeslag
Inkomensklassen
< kwaliteitskortingskwaliteitskortinggrens
>hoogste aftopgrens
grens € 374,44
en hoogste aftopgrens
€ 574,35
<65 jaar <=inkomensgrens HSW
0
1
<65 jaar >inkomensgrens HSW
0
0
>=65 jaar <=inkomensgrens HSW
0
0
>=65 jaar >inkomensgrens HSW
0
0
Inkomensgrens HSW twee- of meerpersoonshuishouden onder de 65 jaar € 28.550, 65 jaar en ouder €28.725

0
5
0
0

DUWO adverteert de woningen boven de kwaliteitskortingsgrens voor (student)huurders van 23 jaar en ouder. De verhuur
van woningen met een huurprijs hoger dan € 374,44 (prijspeil 2013) aan deze huurders wordt als passend beschouwd
omdat deze huishoudens ook boven de kwaliteitskortingsgrens huurtoeslag kunnen ontvangen. De verhuringen aan drie- en
meerpersoonshuishoudens kennen we alleen in de vestiging Delft in de voorraad voor niet-studenten.
Er was sprake van 98% passende verhuur voor zelfstandige, onzelfstandige en Accommodateverhuur samen.
EU inkomensnorm 2013
Voor de EU-regeling moet minimaal 90% van alle nieuwe huurcontracten zijn afgesloten met huurders die een brutojaarinkomen hebben onder € 34.229 (prijspeil 2013). Dit geldt voor elke woningcorporatie afzonderlijk, zodat alleen het
(gedeelde) eigendom wordt meegeteld; voor DUWO dus alle woningen in eigendom en 50% van de DRC-woningen. In 2013
voldoet DUWO ruimschoots aan deze norm want 96% van de toewijzingen zijn conform de EU-norm.
Tabel 4.5 Verhuringen volgens de EU inkomensnorm in 2013
Passende verhuur
Eigendom
DRC (helft
Beheer
Subtotaal
Totale
DUWO
eigendom
eigendom
verhuur
DUWO)
DUWO %
%
Onder EU inkomensgrens
5.230
711
1.178
95,2%
96,0%
Boven EU inkomensgrens
4
0
2
0,1%
0,1%
Onbekend inkomen*)
280
0
9
4,8%
3,9%
Totaal
5.514
711
1.189
100%
100%
*) onbekende inkomensgegevens met name in de vestiging Leiden in de groep interne doorverhuizingen (220 maal)

Met ingang van 2013 hoeft niet meer te worden bijgehouden of buitenlandse studenten die maximaal een jaar komen
studeren, voldoen aan het inkomenscriterium en dit is dan ook niet meer in de tabel opgenomen.
4.7 Verhuur aan urgent woningzoekenden
DUWO heeft in 2013 in totaal 73 (46 in Amsterdam, 22 in Leiden en vijf in Delft) woningzoekenden aan woonruimte
geholpen op basis van een afspraak met een onderwijsinstelling. Dit is één procent van alle verhuringen aan studenten
(excl. Accommodate).
Het voorstel van DUWO om urgent woningzoekenden onzelfstandige woonruimte aan te bieden, is afgewezen door de
huurderorganisaties. Om dat mogelijk te maken zou DUWO het instemrecht moeten overrulen. De huurderorganisaties
vinden niet dat het huisvesten van urgent woningzoekenden ten koste kan gaan van het instemrecht van een groep. DUWO
heeft ook alternatieven door een urgent woningzoekende te plaatsen in een groep die geen (tijdig) gebruik maakt van het
instemrecht. Daarom is het voorstel ingetrokken.
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4.8 Bijzondere doelgroepen bij DUWO
DUWO stopt met de huidige manier van werken in de Foyer (begeleide jongerenhuisvesting in Den Haag). In 2013 is
onderzocht of het mogelijk is de Foyer op een andere manier een doorstart te geven, met als uitgangspunt een vorm van
begeleid wonen, waarbij wonen en begeleiding gescheiden zijn. In dit concept levert DUWO een aantal woningen en
kamers. Helder is dat in dit concept het personeel dat zich nu met zorg en begeleiding bezig houdt, niet binnen de DUWOorganisatie blijft werken.
Eind 2013 werd duidelijk dat de gemeente Den Haag zeer positief staat tegenover het behoud van de Foyer, de subsidie
ervoor ook structureel in haar begroting heeft staan en daar bovenop ruim een ton extra heeft vrijgemaakt om het project te
behouden. Formele besluitvorming in de gemeenteraad moet nog wel plaatsvinden.
Om het DUWO-personeel dat zich met de begeleiding bezighoudt over te nemen, zijn in principe partijen voorhanden,
waaronder het Jeugd Interventie Team (JIT). Door onzekerheden rond de aanstaande overgang van de Jeugdzorg van Rijk
naar gemeenten kan het JIT op dit moment geen toezeggingen doen over een personeelsovername. Gegeven deze stand
van zaken heeft DUWO zich bereid verklaard om de Foyer in de oorspronkelijke opzet tijdelijk voort te zetten en in elk geval
tot het eind van het eerste kwartaal 2014 de begeleiding te blijven verzorgen.
In 2013 kwamen dertig nieuwe jongeren in de Foyer wonen. Veel meer jongeren waren aangemeld, maar konden om
uiteenlopende redenen niet in de Foyer terecht. De aanmeldingen kwamen van diverse organisaties, maar vooral via het JIT
(twintig).
In het verslagjaar vertrokken 26 jongeren, waarvan er twintig hun gestelde doelen behaalden en op zichzelf gingen wonen.
Van deze groep vond er tien een eigen woning (al dan niet samen met een partner). Daarnaast konden er vijf hun intrek
nemen in een appartement van DUWO, toen de nieuwbouw aan de Waldorpstraat werd opgeleverd. Helaas zijn in 2013 ook
zes jongeren uit de Foyer vertrokken voordat ze klaar waren met het traject.
In 2013 is weinig sprake van leegstand geweest. De wachtlijst bleef het hele jaar bestaan.
Met de overname van het Vestia-bezit heeft DUWO ook een tweede begeleid wonen project in haar portefeuille. Het gaat
om een samenwerkingsverband tussen ROC-Mondriaan, Opvoedpoli en DUWO. In dit project heeft DUWO de rol van
vastgoedleverancier, ROC-Mondriaan levert potentiële huurders aan en de opvoedpoli organiseert de begeleiding.
Daarnaast leverde DUWO - vooralsnog tijdelijk - woningen aan huurders die deelnamen aan het per 1 december 2013
stopgezette project van de Mixed Inn. Ook voor deze groep huurders levert DUWO alleen woningen; de begeleiding wordt
georganiseerd door een zorginstantie.
4.9 Betaalbare woonruimte
Woonlastenbeleid
DUWO vraagt in principe 100% van de maximale huurprijs voor haar woningen. De huuraanpassing naar streefhuur wordt
toegepast bij een nieuwe verhuring. Voor monumentenpanden wordt een hogere streefhuur gehanteerd. DUWO ziet op
basis van het woonlastenbeleid af van een deel van die inkomsten.
Met het oog op betaalbaarheid voor de doelgroep (studenten) hanteert DUWO een aantal uitzonderingen.
Een groot deel van de studentenwoningen met huurtoeslag (zelfstandig en aangewezen) wordt zo nodig afgetopt op de
jongerengrens voor de huurtoeslag en is daarmee zeer betaalbaar voor studenten tot 23 jaar.
Dit woonlastenbeleid werd in 2013 met de huurdersorganisaties besproken, die zich positief toonden. De bijkomende
woonlasten (zoals energie, heffingen) zijn wel een punt van aandacht. De huurdersorganisaties hebben hiervoor voorstellen
gedaan. Die worden bij het nog op te stellen duurzaamheidsbeleid nader beoordeeld.
Huurverhoging
Zoals gebruikelijk zijn per 1 juli de jaarlijkse huurverhogingen doorgevoerd. In een beperkt aantal complexen wordt onder de
Leegstandswet verhuurd en daar is geen huurverhoging doorgevoerd. De Accommodate eenheden kregen wel een
huurverhoging, maar pas bij mutatie (de instroom van een nieuwe groep studenten) en dus niet per 1 juli.
Omdat de politieke besluitvorming veel tijd kostte, was de administratie rond de huurverhoging opnieuw last minute-werk. De
huurverhoging wordt mede gebaseerd op het inkomen van de huurder. De huurverhoging voor alle huishoudens met een
inkomen tot € 33.614 mocht maximaal 4% bedragen. Voor huishoudens in zelfstandige woningen met een inkomen tussen €
33.614 en € 43.000 was dat 4,5% en voor huishoudens met een inkomen boven de € 43.000 ging het om 6,5%. De
maximale huurgrenzen stegen slechts met 2,5%, waardoor alle woningen die op de maximale huurprijsgrens worden
verhuurd niet de maximale huurverhoging konden krijgen.
Voor de inkomensafhankelijke huurverhoging (IAH) zou de Belastingdienst de corporaties voorzien van informatie over de
inkomensklasse van huishoudens. Helaas waren er uitvoeringsproblemen, waardoor DUWO voor een flinke groep adressen
geen informatie ontving. Het ging om ca. 900 adressen waarvan ruim 700 in Amstelveen en Den Haag. Omdat het voor het
overgrote deel studentenwoningen betrof, schat DUWO de uiteindelijke foutmarge (het aantal huishoudens dat op basis van
het inkomen eigenlijk een inkomensafhankelijke huurverhoging had kunnen krijgen) gering in. In Delft, Leiden en beperkt in
Amsterdam heeft DUWO de inkomensafhankelijke huurverhoging toegepast.
4.6 Aantal eenheden*) bij DUWO met een huuraanpassing per 1 juli 2013
Huurverhogingspercentage categorie
Aantal
Procentueel
0%
594
3%
0 – 2,5%
5.288
28%
2,5 – 4,0%
12.266
65%
4,0 – 4,5%
292
1%
4,5 – 6,5%
467
3%
Totaal aantal woningen
18.907
100%
*) exclusief de Accommodate-eenheden, leegstaande woningen
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De gemiddelde huurverhoging bij DUWO per 1 juli 2013 kwam daarmee uit op 3,4%. Dit percentage is zonder de
Accommodate-eenheden (en zonder harmonisatie van woningen die in juni verhuurd zijn of op dat moment leeg stonden).
De gemiddelde verhoging per eenheid naar vestiging (excl. Accommodate) staat in de onderstaande tabel.
4.7 Gemiddelde huurverhoging per 1 juli 2013 onderscheiden naar vestiging*)
Vestiging
Aantal eenheden
Gemiddelde
huurverhoging
huurverhoging
Amsterdam
6.027
3,3%
Delft
6.675
3,5%
Den Haag
1.032
3,5%
Leiden
5.173
3,3%
DUWO totaal
18.907
3,4%
*) exclusief de Accommodate-eenheden

Accommodate
De huurverhoging bij de Accommodate-eenheden wordt doorgevoerd bij de ingang van het nieuwe semester (meestal vanaf
augustus, wanneer nieuwe contracten zijn afgesloten). De verhoging over heel 2013 werd aan het eind van het jaar
berekend en inclusief de harmonisatie vastgesteld op 3,4%.
4.8 Gemiddelde huurverhoging en harmonisatie in 2013 van de Accommodate-eenheden onderscheiden naar vestiging
Vestiging
Aantal eenheden
Gemiddelde
huurverhoging*)
huurverhoging
Amsterdam
1.488
3,1%
Delft
1.991
3,8%
Den Haag
350
4,4%
Leiden
689
2,4%
DUWO totaal
4.518
3,4%
*) betreft woningen die zowel op 1-1-2013 als op 31-12-2013 in exploitatie waren bij Accommodate

Servicekosten
De concepten voor de afrekening servicekosten 2012 en de begroting servicekosten 2013/2014 zijn zo veel mogelijk met
bewonerscommissies en huurdersorganisaties besproken en voor 1 juli per mail verstuurd. De huurders hebben allemaal
een brief met daarin de afrekening van de servicekosten 2012 ontvangen.
In 2013 werden voorbereidingen getroffen om het servicekostenbeleid te actualiseren. De fusie tussen SLS Wonen en
DUWO leidde tot de noodzakelijke afstemming van het service-abonnement. Voor het project DUWO2014 zijn ook
veranderingen nodig in beheerposten op het abonnement, waaronder de onderbouwing van de servicekostencomponent
Huismeester. Dat wordt in 2014 verder uitgewerkt.
4.9 Bezwaarschriften
DUWO ontving in het verslagjaar 51 bezwaren tegen de huurverhoging (0,3%) en 48 bezwaren op 821 (6%)
inkomensafhankelijke huurverhogingen (IAH).
Van de 39 IAH-bezwaren in Delft werden er 24 gegrond verklaard, drie ingetrokken, drie ongegrond verklaard en gaven
negen huurders geen reactie op verzoeken om de vereiste bewijslast aan te leveren. Alle dossiers zijn daarmee gesloten;
aan de Huurcommissie werden geen bezwaren doorgestuurd.
In Leiden zijn zeven van de negen IAH-bezwaren afgerond nadat aanvullende inkomensgegevens van huurders waren
opgevraagd. Twee huurders reageerden daar niet op. Daarmee zijn ook in Leiden alle dossiers afgerond en geen bezwaren
doorgestuurd naar de Huurcommissie.
Daarnaast zijn er DUWO-breed 604 rappelbrieven verstuurd. Het gaat vooral om huurders die waren vergeten om hun
(automatische) incasso aan te passen aan het nieuwe huurbedrag.
In 2013 liepen voorts negentien zaken bij de Huurcommissie, waarvan dertien over een geschil ten aanzien van de huurprijs
en zes over de servicekosten. Eind 2013 waren tien zaken nog in behandeling, waarbij in negen zaken de huurcommissie
een uitspraak deed. De huurder werd vijf maal in het gelijk gesteld, waarna DUWO de huurprijs aanpaste of achterstallig
onderhoud uitvoerde. In vier gevallen werd DUWO in het gelijk gesteld.
Tenslotte legde huurdersorganisatie Vulcanus twee geschillen aan de Huurcommissie voor op basis van de Overlegwet; zie
verder paragraaf 5.6.
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4.10 Leegstand
4.9 Leegstand per vestiging

Amsterdam
Delft
Den Haag
Leiden
Totaal

Norm
0,94%
0,69%
2,52%
0,74%
0,97%

Nettohuur (€)
28.261.008
34.464.051
7.788.128
19.809.418
90.322.607

Leegstand (€)
377.449
468.328
642.312
127.546
1.615.635

Leegstandpercentage
1,34%
1,36%
8,25%
0,64%
1,79%

De leegstandsnorm is DUWO-breed 1%. Gerealiseerd is een leegstand van 1,79%. De overschrijding van de norm is niet
het gevolg van een ontspanning op de markt voor studentenhuisvesting maar vooral het gevolg van het inrichten van de
nieuwe digitale processen en de leegstand bij de niet-woningen. Ook meer incidentele zaken hebben bijgedragen aan een
hogere leegstand, zoals in Den Haag de oplevering van een nieuwbouwcomplex in combinatie met een forse uitbereiding
van de te verhuren voorraad door de aankoop van Vestia-eenheden. De vestiging Leiden is binnen de norm gebleven.
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5. Beheer en onderhoud van woningen
5.1 Onderhoud in 2013
De totale uitgaven voor onderhoud zijn in 2013 binnen de begroting gebleven. Dit geldt voor alle vestigingen.
Tabel 5.1 Totaal onderhoud 2013
Vestiging
Realisatie (€)
Amsterdam
3.650.757
Delft
5.635.019
Den Haag
639.368
Leiden
2.255.930
Totaal
12.181.074

Begroot (€)

3.756.969
6.000.000
784.000
2.656.500
13.197.469

Realisatie/begroot %
97,2%
93,9%
81,6%
84,9%
92,3%

Het planmatig onderhoud is nergens boven de begroting uitgekomen. Door het lagere BTW-tarief voor arbeidskosten is een
voordeel gehaald. Voor een deel is dat voordeel gebruikt om onvoorziene uitgaven te dekken (zoals houtrot in vestiging Delft
en lekkages in vestiging Amsterdam).
De onderschrijding op de begroting van de vestigingen Den Haag en Leiden is al met al redelijk groot, maar goed te
verklaren. Met name in het planmatig onderhoud is minder uitgegeven. Een aantal niet uitgevoerde werkzaamheden, het
herzien van de contracten (leidend tot een efficiëntere inkoop) en het genoemde BTW-voordeel leverden het grootste
gedeelte van de lagere uitgaven.
Onder het onderhoud in de jaarrekening zijn, naast planmatig en niet-planmatig onderhoud ook de kosten voor serviceabonnementen, onderhoud aan VVE’s en tuinonderhoud meegenomen.
Tabel 5.2 Planmatig onderhoud in 2013
Vestiging
Realisatie (€)
Amsterdam
2.184.424
Delft
4.209.885
Den Haag
302.643
Leiden
1.795.328
Totaal
8.492.280

Begroot (€)

2.237.859
4.300.000
484.000
2.210.500
9.232.089

Realisatie/begroot %
97,6%
97,9%
62,5%
81,2%
92,0%

Het niet planmatig onderhoud kent voor de vestiging Delft een opvallend financieel resultaat. Nog nooit tijdens de
samenwerking met Vastgoedservice is het gelukt om binnen de begroting te blijven, maar in 2013 is dit wel het geval. Het
veelvuldige overleg en de nieuwe dienstverleningsovereenkomst hebben hieraan bijgedragen.
De beperkte overschrijding van het NPO in Den Haag in 2013 was onvermijdelijk. Een deel van de gerealiseerde
toevoegingen (Anna van Buerenplein en het verworven Vestia-bezit) zijn niet begroot, omdat dat in 2012 nog niet bekend
was.
Tabel 5.3 Niet-planmatig onderhoud in 2013
Vestiging
Realisatie (€)
Amsterdam
1.466.333
Delft
1.425.134
Den Haag
336.725
Leiden
460.602
Totaal
3.688.794

Begroot (€)

1.519.380
1.700.000
300.000
446.000
3.965.380

Realisatie/begroot %
96,5%
83,8%
112,2%
103,3%
93,0%

5.2 Duurzaamheid
In Leiden werd vanaf november 2013 de tweede editie van de Student Energy Race! gehouden, een
energiebesparingswedstrijd voor studentenhuizen. De eerste begon een jaar daarvoor en was een groot succes (met een
gezamenlijke energiebesparing van 16% en een gemiddelde financiële besparing van 70 euro per persoon). De wedstrijden
worden georganiseerd in samenwerking met LSV Minerva. DUWO Leiden wil ermee nagaan of het stimuleren van zuinig
huurdersgedrag helpt bij haar besparingsdoelstellingen.
Voor de wedstrijden voorzag de vestiging Leiden studentenhuizen van zogenaamde ‘slimme’ energiemeters. De
verbruiksgegevens daarvan worden vertaald in overzichtelijke grafieken en statistieken, zichtbaar gemaakt op een website
en via een App op de smartphone. Op deze manier krijgen de bewoners realtime inzicht in hun eigen energiegedrag. De
deelnemende huizen kunnen ook elkaars verbruik zien, waardoor het wedstrijdelement wordt versterkt.
Aan de eerste wedstrijd deden nog acht kleinere studentenhuizen mee; voor de tweede editie werden elf panden
geselecteerd, waaronder ook enkele grotere (tot maximaal vijftig bewoners). In het kader van de tweede wedstrijd worden
alle Leidse panden voorzien van de slimme meters, wat praktische voordelen oplevert bij de afrekening van de
meterstanden (digitale gegevens).
Zoals al in paragraaf 4.9 is vermeld gaat DUWO in samenspraak met de huurderorganisaties het duurzaamheidsbeleid
verder ontwikkelen.
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5.3 Sociaal beheer
In 2013 veranderde het beheer bij DUWO dusdanig dat gesproken wordt over het ‘nieuwe beheren’. Daarvoor is in het
verslagjaar ook een visie opgesteld. Zoals eerder aangegeven werd in 2012 en 2013 de mutatie-inspectie bij respectievelijk
kamers en zelfstandige studenteneenheden afgeschaft. In combinatie met de nieuwe mogelijkheid het volledige
mutatieproces digitaal af te handelen levert dat een flinke efficiencyslag op.
De nieuwe werkwijze zorgt ervoor dat beheerders tijdens hun aanwezigheid op de complexen meer tijd besteden aan
sociaal beheer, proactieve acties, leefbaarheid en veiligheid en kleine technische herstelwerkzaamheden. Nieuwe en
zittende huurders krijgen meer aandacht dan vertrekkende bewoners. Zo worden met nieuwe huurders welkomstgesprekken
gevoerd. En bij hun ambulante werkzaamheden hebben beheerders digitale ondersteuning dankzij een tablet waarop
genoteerde bijzonderheden direct kunnen worden opgenomen in het XPand-systeem. De werkwijze wordt in 2014 verder
ontwikkeld. Daarbij wordt ook de rol van de studentbeheerder betrokken waarmee DUWO in Leiden goede ervaringen heeft.
Studentenhuisvesting vraagt altijd om intensief beheer. In 2013 zijn daarvoor veel activiteiten uitgevoerd: acties om
fietswrakken te verwijderen, brandveiligheidsacties, afhandeling van branden, inbraakpreventie en de inhuizing van veel
nieuwe complexen. Bij de vestiging Den Haag vroeg behalve de inhuizing van drie grote complexen ook de aankoop van de
846 eenheden van Vestia om extra beheerwerk. Zowel Den Haag als Leiden hadden het druk met de overdracht van de
Leidse woningen (voorheen in beheer bij de Haagse vestiging, nu bij Leiden).
Op verschillende complexen was extra inzet nodig om overlast te verminderen. DUWO zoekt bij overlast ook samenwerking
met de wijkpolitie, gemeente en onderwijsinstelling. In het algemeen heeft dat positief effect, maar soms zijn structurele
maatregelen nodig om huurders elders te huisvesten.
Ook zijn enkele rechtszaken gevoerd om het huurcontract van overlast gevende huurders op te zeggen.
Met de komst van het KCC veranderde de registratie overlastzaken. Door aanloopproblemen in het systeem is het dit jaar
niet mogelijk om een goed jaaroverzicht van alle vestigingen te leveren.
5.4 Huurachterstand

Tabel 5.4 huurachterstand

Amsterdam
Delft
Den Haag
Leiden
Totaal

Norm
0,70%
0,40%
1,00%
0,50%
0,58%

Bedrag (€)
727.007
171.895
418.152
188.987
1.506.041

Percentage
1,93%
0,39%
3,86%
0,71%
1,26%

De huurachterstandsnorm is DUWO-breed 0,58%. Gerealiseerd is een huurachterstand van 1,26%. Ook hier zijn de
aanloopproblemen met het nieuwe primaire systeem een belangrijke verklaring. De aanmaningen lieten in het begin te
wensen over en dit heeft gedurende de maanden erna tot aan het eind van het jaar een sterk negatief na-ijl effect gehad. De
huurders met huurachterstanden zijn getraceerd en zij lopen hun achterstand in en in veel gevallen is er een
betalingsregeling gesloten. Verder zijn er enkele ‘grote’ debiteuren die met een vertraging de huur betalen.
5.5 Geschillencommissie
DUWO is aangesloten bij de Geschillencommissie Huursector. Deze onafhankelijke commissie doet uitspraken als we met
een huurder niet tot overeenstemming komen over een klacht. In 2013 werden bij deze commissie in totaal twee klachten
ingediend; in 2012 waren dat er acht. De commissie heeft bij beide zaken geen uitspraak gedaan, omdat DUWO het
probleem in samenspraak met de huurder oploste.
5.6 Bewonersparticipatie
Huurderskoepel
In 2013 werd vier keer bestuurlijk overleg gevoerd met de vier studenthuurdersorganisaties. Daarnaast werd twee keer
ambtelijk overlegd over de oprichting van een overkoepelende huurdersorganisatie en vonden twee bijeenkomsten plaats
over co-producentschap. Het (bestuurlijk) overleg met Vulcanus (huurdersorganisatie niet-studenten) vond overwegend op
lokaal niveau plaats (met de vestiging Delft).
De vier studenthuurdersorganisaties ondertekenden – in het kader van de fusie tussen DUWO en SLS Wonen - een
convenant, waarin zij toezegden toe te werken naar de oprichting van een huurderskoepel per 1 oktober 2013 voor overleg
over DUWO-brede aangelegenheden. Pogingen daartoe zijn al langer gaande en tot de zomer leek het erop dat het dit keer
echt zou gaan lukken. Uiteindelijk bleek er toch onvoldoende draagvlak bij de huurdersorganisaties en kwam het niet tot de
oprichting van een koepel.
Vulcanus had eerder al laten weten niet in de koepel te willen participeren. Voor DUWO was het zoeken naar de juiste
omgang met Vulcanus als huurdersorganisatie met een specifiek en lokaal belang. Ondanks goed en veelvuldig overleg op
lokaal niveau, raakte DUWO in geschil met deze organisatie over de formele positie, de huurverhoging, aanpassing van de
servicekosten en de aankoop van Vestia-woningen in Den Haag. Na een klacht van Vulcanus kwam de Huurcommissie tot
de conclusie dat DUWO op onderdelen de Wet Overleg Huurders Verhuurders geschonden heeft (de Vestia-aankoop had
vooraf voor advies voorgelegd moeten worden aan de huurdersorganisaties en de reactietermijn van DUWO in het kader
van het adviestraject Huurverhoging 2013 was iets langer dan de wettelijke 2 weken), maar dat dit geen rechtsgevolgen
heeft. Vulcanus werd door de Huurcommissie uitgenodigd om eventuele wensen ten aanzien van haar overlegpositie met
DUWO te delen, maar dit heeft in 2013 geen opvolging gekregen.
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Door zowel DUWO als de vier studenthuurdersorganisaties werd het co-producentschap, dat in kader van de fusie was
afgesproken, als zeer prettig ervaren. Dit heeft tot doel dat de huurdersorganisaties in een vroeg stadium mee kunnen
denken over belangrijke beleidsonderwerpen. In 2013 werd gesproken over het woonlastenbeleid. In 2014 staat het
duurzaamheidsbeleid op de agenda. Daarbij wordt ook Vulcanus betrokken.
De adviesaanvragen die DUWO in 2013 bij de huurdersorganisaties deed gingen vooral over de integratie en uniformering
van beleid als gevolg van de fusie. De meeste veranderingen betroffen de huurders(organisatie) van SLS Wonen.
De DUWO-brede adviesaanvragen waren:
Incassobeleid: positief advies van alle huurdersorganisaties onder voorwaarde van de vier
studenthuurdersorganisaties dat huurders niet worden verplicht een automatische incasso aan te gaan. DUWO
honoreerde het advies;
Afschaffen waarborgsommen bij Accommodate. Positief advies van de vier studenthuurdersorganisaties;
Huurverhoging 2014. Naar tevredenheid opvolging gegeven aan de adviezen van de vier studenthuurdersorganisaties,
negatief advies van Vulcanus ten aanzien van de boveninflatoire en inkomensafhankelijke huurverhoging. DUWO heeft
aangegeven dat deze noodzakelijk is voor het betalen van de overheidsheffingen (sanerings- en Verhuurdersheffing);
Werkplan 2013 en meerjarenbegroting 2012. Naar tevredenheid opvolging gegeven aan de adviezen van de vier
studenthuurdersorganisaties, negatief advies van Vulcanus;
Afschaffen mutatie-inspectie zelfstandige studenteneenheden. Naar tevredenheid opvolging gegeven aan de adviezen
van de vier studenthuurdersorganisaties;
Overrulen instemrecht om urgent woningzoekenden te plaatsen: negatief advies van de vier
studentenhuurdersorganisaties, overgenomen door DUWO.
De huurdersorganisaties zijn daarnaast geïnformeerd over de voorgang van de integratie DUWO-SLS Wonen, het project
DUWO2014 en het doorstromingsbeleid.
Op vestigingsniveau is met de afzonderlijke huurdersorganisaties overleg gevoerd over de begroting, het werkplan en het
jaarverslag van de vestiging. Ook kwamen de meer ‘lokale’ zaken van DUWO2014 en de onderhoudsbegroting aan de orde.
Elke vestiging heeft verder zijn specifieke onderwerpen besproken met de huurdersorganisaties. Voorbeelden zijn
stroomstoringen op Uilenstede, afsluiten parkeerplaats in Hoofddorp, servicekostenpost internet en televisie via Ziggo in
Delft, de technische schouw samen met de huurdersorganisatie Vulcanus in Delft.
In Leiden werden verschillende adviezen aan de Leidse huurdersorganisatie BRES gevraagd over het huurbeleid, het
campuscontract en het incassobeleid. Over deze onderwerpen kon BRES na nader overleg of nadere voorwaarden positief
adviseren.
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300 studentenwoningen in de TU-wijk in Delft geopend
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6. Dienstverlening
6.1 Producten en diensten
In 2013 lanceerde DUWO een compleet nieuwe dienstverlening. Die kwam voort uit het project DUWO2014, dat vergaande
modernisering beoogt. Het verslagjaar was fundamenteel voor het project. In 2012 lag de nadruk nog op de
voorbereidingen, maar vanaf het begin van 2013 werden de geplande nieuwe systemen uitgerold.
In dit jaarverslag is al verschillende keren aan de voortgang van dit grote project gerefereerd: de introductie van het Klant
Contact Centrum (KCC), de vernieuwde website, het huurdersportaal, de nieuwe telefooncentrale, de digitalisering van de
klantprocessen, het documentmanagementsysteem E-content, het nieuwe primaire systeem Xpand en het nieuwe beheer
vormen een onderdeel van dit project.
Doelstelling is dat klanten hun zaken veel meer zelf kunnen regelen (via huurdersportaal Mijn DUWO) en beter en sneller
informatie kunnen vinden op www.duwo.nl. Klanten kunnen contact opnemen met DUWO via een contactformulier op de
website of via het nieuwe algemene telefoonnummer. Alle contacten komen binnen en worden geregistreerd in het KCC,
waardoor de afhandeling van vragen en klachten veel beter gemonitord kan worden.
Net voor de zomer ging de website, inclusief huurdersportaal en KCC, live. De livegang viel samen met de drukke periode
van aankomsten en vertrek van studenten wat voor een grote werkdruk zorgde.
Via het huurdersportaal kunnen huurders rechtstreeks zaken doen met DUWO en daar werd veel gebruik van gemaakt (zie
hieronder). Voor de betrokken verhuurmedewerkers was de overgang naar deze digitale werkwijze groot. Tegelijkertijd
waren er enkele opstartproblemen. Zo bleken de koppelingen met het basisregistratiesysteem Xpand en het archiefsysteem
E-content nog niet altijd goed te werken en vertoonde ook het nieuwe telefoonsysteem de nodige haperingen. Door dit soort
aanvangsproblemen ontstond er veel extra klantcontact, maar met de hulp van een aantal uitzendkrachten konden alle
vragen worden beantwoord
Tijdens de overstap ontbrak vooralsnog de tijd om aan meer kennisoverdracht te doen. Interne trainingen daarvoor konden
vanaf de herfst weer worden opgepakt en aan het eind van 2013 werd het langzaam aan wat rustiger en konden de
vruchten van de enorme inzet worden geplukt.
Zo werd het streven om huurders zoveel mogelijk online hun zaken te laten regelen in de verdere loop van het verslagjaar
beloond. Van de start van het KCC in juni tot het einde van het jaar hebben in totaal 11.399 huurders voor de eerste keer
ingelogd. Het totaal aantal huurders van DUWO dat zou kunnen inloggen is 16.648, aangezien huurders van
Accommodate/SSH en DUWO Leiden nog geen inlogaccount hebben. Dit betekent dat in 2013 ruim 68% voor de eerste
keer heeft ingelogd.
Sinds de livegang van het KCC zijn in totaal 3.352 contracten getekend, waarvan 2.155 online. Hiermee komt het
percentage online getekende contracten op 64%. (Zonder de genoemde kinderziekten had dit percentage overigens hoger
kunnen liggen.)
In 2013 kwamen in totaal 34.038 telefoongesprekken binnen in het KCC.
De doelstelling is dat 95% van de contactformulieren binnen de vastgestelde tijd wordt afgerond. De SLA lag in 2013 op
63%. Dit is ruim onder de doelstelling van 95%. Opvallend is wel dat in december het percentage bijna 85% is. Dit is fors
hoger dan de maanden daarvoor, waarin het percentage tussen de 40% en 70% lag.
De ingeslagen weg van standaardisering van werkprocessen en producten is in 2013 verder gevolgd: zo werd het
internetsignaal van Ziggo en het online opladen van digitale waskaarten aan steeds meer huurders in alle vestigingen
aangeboden.
6.2 KWH huurlabel
De klanttevredenheid wordt bij DUWO gemeten op basis van de methode van het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties
Huursector (KWH). Bij de laatste meting in 2012 werden de KWH-normen voor één labelonderdeel niet gehaald. Aangezien
SLS Wonen in 2011 ook op één onderdeel geen voldoende haalde, was vestiging Leiden geen labelhouder meer. DUWO
zelf kon het label behouden door een voldoende meting in 2013.
In 2013 kon echter geen meting worden gedaan omdat de meetmethode van het KWH niet meer voldoet om het oordeel
over de klanttevredenheid in kaart te brengen. De methode kan immers geen oordeel geven over de waardering van
gedigitaliseerde klantprocessen en de nieuwe manier waarop de beheerders van DUWO op de complexen werken. In
overleg met KWH is in 2013 gewerkt aan een nieuwe meetmethode die de waardering van de digitale klantcontacten en de
klantcontacten op de complexen wel kan meten. In afwachting van de goedkeuring van de nieuwe methode kan DUWO
(excl. vestiging Leiden) zich labelhouder blijven noemen.
6.3. Branding Accommodate
In 2013 heeft DUWO de organisatie en inkoop van inrichting (wand- en vloerafwerking en inventaris) bij grote (nieuwbouw)
projecten voor Accommodate (buitenlandse studenten) geprofessionaliseerd. Gezien de omvang van Accommodate en de
bedragen die gemoeid zijn met de inrichting van nieuwbouw, was het noodzakelijk de inkoop onder de loep te nemen. In
2013 is naar analogie van een programma van eisen (PvE) voor nieuwbouw een PvE voor inrichting ontwikkeld. Dit PvE zal
de komende jaren verder worden uitgewerkt op basis van de ervaringen.
In 2013 is DUWO ook begonnen met branding van Accommodatecomplexen en -woningen. Het doel hiervan is om DUWO
als eigenaar/verhuurder van de woningen meer in beeld te brengen en de relatie tussen verhuurder en huurders te
bevestigen. Voor de branding zijn randvoorwaarden geformuleerd. Vanzelfsprekende dient branding in lijn te zijn met de
nieuwe corporate huisstijl.
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Voor deze nieuwbouwprojecten is een lijst van brandingselementen vastgesteld, in eerste instantie op het niveau van de
kamer en het gebouw. Zo zijn er krijtstickers in de vorm van het ‘DUWO-wolkje’ die de student in staat stellen te
communiceren met medebewoners en/of DUWO-beheerders (en andersom). Er is een groot memobord, wat de huurder
mogelijkheden biedt om foto’s, reminders, posters etc. op te hangen. Indien nodig worden posterlatten aangebracht zodat de
student persoonlijke dingen kan ophangen. Achter het bed is een bedwand in de vorm van een fotoprint van een gebouw,
skyline of ander kenmerk van de stad waarin de kamer staat (voor Amsterdam bijv. de grachten). Dit geeft levendigheid aan
de kamer en is direct functioneel in het beheer, omdat de wand achter het bed beschermd is. Ook is vanuit het oogpunt van
duurzaamheid nadrukkelijk gekozen voor LED-verlichting.
6.4 Informatievoorziening
De eerste werkzaamheden in 2013 stonden in het teken van de fusie met SLS Wonen per 1 januari van het jaar. Ook later in
het verslagjaar keerde de fusie terug op de communicatie-agenda: de officiële naamsverandering van SLS Wonen per 1
januari 2014 vereiste aanpassing van de Leidse middelen naar de nieuwe DUWO-huisstijl en ondersteuning van de
voorbereidingen van de overgang van de SLS Wonen-website naar de DUWO-site, die eind van het jaar plaatsvond.
De rest van het jaar werd vrijwel volledig in beslag genomen door werk voor de vele DUWO 2014-projecten die in de loop
van het jaar werden ingevoerd. Zo zorgden de implementatie en migratie van nieuwe telefonie en Xpand voor een grote
frequentie aan voorlichting aan medewerkers en externen, evenals de voortgang van de voorbereidingen voor de livegang
van de nieuwe website, het KCC, de Kennisbank en het huurdersportaal (‘Mijn DUWO’).
In het eerste deel van 2013 werden de voorbereidingen van de livegang ondersteund, onder meer met testen, voorlichting,
webredactie en vulling, voorbereiding persbenadering, organisatie van medewerkersbijeenkomsten, vertalingen,
ontwerpbegeleiding en fotovoorziening.
Het volledige nieuwe online systeem ging in juni per vestiging gefaseerd de lucht in. Na deze kleine aardverschuiving bij
DUWO ging het verder met de gefaseerde invoering van de nieuwe huisstijl.
De website zelf vraagt uiteraard permanent beheer en biedt de mogelijkheid dagelijks actuele nieuwsberichten over DUWO
te plaatsen. Die mogelijkheid zorgde sinds juni voor een frequente stroom aan nieuwtjes, variërend van een brandje in een
studentenflat tot nieuwe studentenkamers, nieuwbouw en opmerkelijke projecten en activiteiten van onze studenten.
De overstap naar het online systeem leverde niet alleen al snel resultaten op, maar ook veel belangstelling van
collegacorporaties. Voor hen organiseerde DUWO drukbezochte demo-bijeenkomsten, waar de werking van het systeem
werd gedemonstreerd. Ook waren er demo-bijeenkomsten voor DUWO-medewerkers. Ons nieuwe systeem is ook
onderwerp van enkele filmpjes van ZIG Websoftware.
Een bijzonder fotoproject leverde DUWO een voorraad nieuwe illustraties op. Fotograaf Henny Boogert maakte foto’s van
studentenkamers over de hele wereld en exposeert daarmee in onder meer universiteitsbibliotheken. DUWO betaalde mee
aan de expositie in de TU-bibliotheek in Delft, in ruil waarvoor Boogert ook onze studentenkamers fotografeerde. De foto’s
worden gebruikt voor de nieuwe website en andere vormen van publiciteit.
Voor Accommodate is de branding vormgegeven, waarbij de studentencomplexen voor buitenlandse studenten worden
ingericht met accessoires in de nieuwe DUWO-huisstijl.
DUWO bracht verder nieuwsbrieven voor stakeholders uit, diverse persberichten, een concept voor een bedrijfsbrochure en
het jaarverslag.
Ook werd ondersteuning geboden bij de organisatie van evenementen, variërend van het fusiefeest, Kences-congres,
opleveringen/openingen (Spinozacampus, Michiel de Ruyterweg, Waldorpstraat, Anna van Buerenplein en hospice Xenia)
tot de start van een bouwproject (Röntgenweg).
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7. Transparante en maatschappelijke organisatie
7.1 Samenwerking met onderwijsinstellingen
DUWO overlegt jaarlijks met de – door haar opgerichte – Adviesraad Studentenhuisvesting, een adviesorgaan met
vertegenwoordigers van de onderwijsinstellingen. In 2013 kwam de Adviesraad bijeen om ons te adviseren over de
gevolgen van de overheidsmaatregelen op het inkomen van studenten en daarmee op de huisvestingsvraag. De raad
toonde zich bezorgd over het effect van een sociaal leenstelsel op de studiemogelijkheden van jongeren in kansarmere
milieus. Bij afschaffing van de ov-jaarkaart verwacht de Adviesraad dat reiskosten vaker zullen leiden tot de keus om op
kamers te gaan. Mede door de verwachte groei van buitenlandse studenten en de gunstig geprijsde woningvoorraad denkt
de raad niet dat dit voor DUWO tot (verhuur)problemen zal leiden.
De Adviesraad nam voorts afscheid van de heer P.M.M. Rullman, die daarbij een overzicht gaf van heden en verleden in de
ontwikkelingen rond studentenhuisvesting. Hij zat (als lid van het CvB van de TU Delft) al in de Adviesraad vanaf de
oprichting in 2005.
Voor het eerst was ook een vertegenwoordiging van Saxion Hogescholen uit Deventer bij de vergadering aanwezig.
Tabel 7.1 Samenstelling Adviesraad per 31 december 2013
Organisatie
Naam
Adviesraad studentenhuisvesting
De heer drs. R.H.T. Bleijerveld
Technische Universiteit Delft
Mevrouw A. Mulder
Haagse Hogeschool
De heer mr. R.K. Brons
Universiteit Leiden
De heer H.W. Te Beest
Hogeschool Leiden
Mevrouw A. Mur
Vrije Universiteit
Mevrouw drs. B.J.M. Langius
UvA/HvA
vacature
Saxion Hogescholen
Mevrouw Van Oldeniel
Inholland
De heer M.J.W.T. Nollen
Koninklijk Conservatorium

De heer H. van der Meulen

Gerrit Rietveld Academie
Amsterdamse Hogeschool vd Kunsten
UNESCO-IHE
studentenvakbond VSSD
studentenvakbond ASVA
studentenvakbond SRVU
Haagse Studentenvakbond

De heer S. Jongejan
Mevrouw drs. G.M.C. de Ranitz
Mevrouw drs. M.H. Vink
De heer R. Velhorst
De heer A. Peters
Mevrouw S. van Dijk
De heer J. Mohamed

Functie
Voorzitter
Vice-voorzitter College van Bestuur
Voorzitter College van Bestuur
Vice-voorzitter College van Bestuur
Lid College van Bestuur
Lid College van Bestuur
College van Bestuur
Lid College van Bestuur
lid College van Bestuur
Vice-voorzitter College van Bestuur
en Directeur
Secretaris College van Bestuur
Voorzitter College van Bestuur
Business Director
Voorzitter
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Voorzitter

Huisvesten buitenlandse studenten
In 2013 is de naam van de DUWO-vestiging die verantwoordelijk is voor de huisvesting van buitenlandse studenten van
‘Short Stay Housing’ (SSH) veranderd naar ‘Accommodate’. Met de onderwijsinstellingen in ons werkgebied werden
contracten afgesloten om hun buitenlandse studenten te huisvesten.
DUWO heeft de afgelopen jaren verschillende huisvestingsconcepten voor specifieke klantgroepen ontwikkeld en biedt
deze gegarandeerde huisvesting via de afspraken met onderwijsinstellingen aan aan hun studenten en gasten. Het gaat om:
a. Gemeubileerde en gestoffeerde huisvesting voor exchange studenten voor één of twee semesters;
b. Gemeubileerde en gestoffeerde huisvesting voor Bachelorstudenten als eerste opvang voor één jaar;
c. Gemeubileerde en gestoffeerde huisvesting voor Masterstudenten voor de officiële duur van hun programma met een
maximum van twee jaar. Bij een tweejarige master wordt een contract voor een jaar aangeboden, met de mogelijkheid
van verlenging (of een tweejarig contract met de eenmalige mogelijkheid om na één jaar op te zeggen);
d. Gemeubileerde en gestoffeerde huisvesting voor PhD-studenten en gasten als eerste opvang voor maximaal één jaar;
e. Gestoffeerd huisvesting (of helemaal kaal) voor PhD-studenten voor de duur van hun promotie met een maximum van
vijf jaar;
f. Gestoffeerde en/of volledige gemeubileerde huisvesting voor studenten van een University College (deels ook
Nederlands, in Amsterdam en Den Haag).
Vestiging Amsterdam heeft met achttien onderwijsinstelling contracten afgesloten voor de verhuur van ruim 2.300
eenheden. De vestiging Delft heeft met zes onderwijsinstellingen voor ruim 2.000 eenheden contracten, vestiging Den Haag
kent zeven contractpartners voor mee dan 1.400 eenheden en de Leidse vestiging heeft met zes onderwijsinstellingen voor
550 eenheden contracten lopen. De contracten variëren sterk in aantallen maar alle zijn actueel en hebben in veel gevallen
een langere doorlooptijd.
DUWO maakt met de onderwijsinstellingen afspraken voor gegarandeerde beschikbaarheid van eenheden. Tegenover die
gegarandeerde beschikbaarheid door DUWO staat een verplichting van de onderwijsinstelling om kosten van leegstand te
betalen.
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Het streven is de aantallen eenheden in vrije verhuur beperkt te houden. Van het totaal aantal van 6.700 eenheden binnen
Accommodate waren eind 2013 slechts 330 eenheden voor vrije verhuur beschikbaar.
Short Stay

Vrije verhuur eind 2013

Opmerkingen

Amsterdam

Ongeveer 130

Delft

Geen

75 daarvan is Sciencepark, overige eenheden gaan in 2014 onder contract
bij verschillende onderwijsinstellingen

Den Haag

Ongeveer 10

Leiden

Ongeveer 200

Totaal

330

Aantal eenheden wordt in 2014 omgezet naar regulier en aantal eenheden
wordt onder contract gebracht.

DUWO en de onderwijsinstellingen zijn niet alleen contractpartners maar ook partners bij de realisatie van
studenteneenheden. Vestiging Amsterdam is in gesprek met de VU over de ontwikkelingen op Uilenstede en op de Zuidascampus. De UvA ondersteunt DUWO bij de realisatie van het Zeeburgerpad. Met INHolland is overleg over ruim 500
eenheden voor het nieuwe Internationale College. In Deventer wordt met Saxion gesproken over het in beheer nemen van
240 woningen voor buitenlandse studenten.
De vestiging Delft en de TU Delft werken veel samen om de projectontwikkeling in de TU-wijk af te stemmen en om
studenten bij hun verblijf in Nederland zo goed mogelijk te ondersteunen (via het beheer van de woningen).
Vestiging Den Haag onderhoudt contacten met de Haagse Hogeschool en de Universiteit Leiden. In 2013 nam DUWO voor
deze universiteit het nieuwe complex Anna van Buerenplein in beheer. Rond dezelfde tijd kochten we studentenwoningen
van Vestia in het complex De Klok aan. Door beide activiteiten is DUWO nu de enige partner van de Leidse universiteit in
Den Haag.
In Leiden nemen de lokale onderwijsinstellingen deel aan de Taskforce. Met de universiteit werd afgesproken om de
studentenwoningen aan de Verlengde Wassenaarseweg gefaseerd te slopen. De eerste 150 eenheden zijn in 2013
gesloopt, de overige gaan in 2014 tegen de grond. Eerder werd reeds afgesproken dat het positieve exploitatiesaldo kan
worden aangewend ter dekking van de sloopkosten.
7.2 Samenwerking met gemeenten
DUWO wil met elke gemeente waar ze woningen bezit, samenwerken en prestatieafspraken over studentenhuisvesting
afsluiten.
DUWO Amsterdam
De prestatieafspraken met de gemeente Amstelveen liggen vast in de Samenwerkingsovereenkomst Uilenstede. Tot dusver
liggen de werkzaamheden op schema hoewel de planning naar het eind toe steeds krapper wordt.
De prestatieafspraken in Amsterdam betreffen de voorgenomen uitbreiding van het aantal studentenwoningen met 9.000.
DUWO is daarin voorloper. Met de gemeente en de collegacorporaties worden regelmatig zaken afgestemd via een
gestructureerd overleg studentenhuisvesting.
De vestiging Amsterdam heeft voorts het project Deventer onder zijn hoede. In het verslagjaar bereikten DUWO en de
gemeente Deventer overeenstemming over een samenwerkingsovereenkomst voor een project met goed georganiseerde
huisvesting voor studenten van de Saxion Hogeschool. Op verzoek van de verantwoordelijke wethouder wordt de
overeenkomst ondertekend bij de aanvang van het nieuwbouwproject (in 2014).
DUWO Delft
In Delft werden de prestatieafspraken geactualiseerd voor de periode 2014-2018. Voor de studentenhuisvesting in de stad
zijn de volgende afspraken gemaakt:

DUWO doet onderzoek naar de aard en de omvang van de woningvraag van kenniswerkers;

DUWO bouwt nog 2.600 eenheden voor studenten. Realistisch staan er 1.600 in productie en er ligt een restcapaciteit
van 1.000 in TU midden;

DUWO biedt 90% van de studenteneenheden aan op de goedkope markt;

70% van de woningvoorraad blijft betaalbaar.
Tijdens het verslagjaar was er ook overleg in de TaskForce Studentenhuisvesting, een bestuurlijk driehoeksoverleg met de
gemeente Delft en de TU Delft. Door de afnemende groei van het aantal studenten richtte het thema van het overleg zich
meer op een toekomstig evenwicht op de markt. Dat ontstaat naar verwachting ook door de vele nieuwe kamers in aantocht
en de restant productiecapaciteit.
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DUWO Den Haag
In Den Haag wordt regelmatig (ambtelijk) overleg gevoerd over zaken als woningmarktonderzoek en prognoses over de
ontwikkeling van de tekorten aan studenteneenheden, met name in relatie tot de activiteiten van de Universiteit Leiden in
Den Haag. DUWO sprak daarin haar haar zorg uit over de huidige programmering van nieuwbouw- of ombouwprojecten
voor studentenhuisvesting. De tekorten zijn niet zodanig dat een ongebreidelde groei mogelijk is. Vanuit de gemeente is
programmamanagement met een goede fasering van kansrijke huisvestingsprojecten noodzakelijk.
Concreet heeft DUWO afspraken gemaakt met de gemeente Den Haag over verlenging van de exploitatietermijn van het
complex Stamkartstraat. Tot slot was er met de gemeente ook intensief overleg over een voorzetting van de Foyer in een
andere organisatorische vormgeving (zie hoofdstuk 6).
DUWO Leiden
Vestiging Leiden voerde op bestuurlijk niveau vier maal overleg met de gemeente Leiden in de Taskforce
Studentenhuisvesting. Op uitvoerend niveau is er frequent overleg over de projecten Nieuweroord (mogelijke uitbreiding en
verlenging exploitatie bestaande complex), Verlengde Wassenaarseweg (sloop), Langebrug (monument en nieuwbouw) en
Xenia (jongerenhospice).
Tevens is er overleg met de gemeente en de andere Leidse corporaties over nieuwe prestatieafspraken (waaronder de
uitwerking van de recent vastgestelde Woonvisie). Omdat de uitwerking van het kabinetsbeleid nog niet duidelijk is, wordt
verwacht dat hierover pas in de loop van 2014 concrete afspraken kunnen worden gemaakt.
7.3 Samenwerking met collegacorporaties
DUWO werkt samen met andere studentenhuisvesters in Kences (brancheorganisatie studentenhuisvesters). In 2013 werd
meerdere keren overlegd met de partijen die bij het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting (LAS, 2011) zijn betrokken.
Eind 2013 was de stand van zaken als volgt:

De verlenging van de tijdelijke ontheffing op bestemmingsplannen van vijf naar tien jaar is door het kabinet
geformaliseerd;

Het ministerie van BZK zegde ook in 2013 een bijdrage en inzet toe aan de landelijke monitor studentenhuisvesting
Apollo. Tijdens het Kences-congres in september werden de resultaten over 2013 bekend gemaakt;

Geconstateerd is dat nog steeds niet alle gemeenten uitvoering geven aan de LAS-afspraak om een maximale
parkeernorm van 0,1 te hanteren. Dit is aangekaart bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu;

Aan wettelijke verankering van het short stay contract (naar aard van korte duur) en het campuscontract voor
promovendi werd gewerkt, maar hiervoor zijn wetswijzigingen noodzakelijk waarvoor een lange adem nodig bleek.
Daarop is gekozen voor de weg van jurisprudentie. De minister verwacht begin 2014 nadere voorstellen te kunnen doen
richting de Tweede Kamer;

Er zijn verkennende gesprekken gevoerd door Kences, Vastgoedbelang en BZK over een landelijk investeringsfonds
voor studentenhuisvesting, waarbij ook nieuwe financieringsvormen zijn onderzocht zoals bv. toegepast bij het project
Spinozacampus van DUWO in Amsterdam-Zuidoost. Dit heeft nog niet tot concrete resultaten geleid;

De voortgang in een samenwerking met Studielink voor digitalisering van de gegevenscontrole bij het campuscontract
was voor DUWO gering. DUWO heeft besloten in 2014 deel te nemen aan een TNO-pilot met de Trusttester waarmee
ook op efficiënte wijze de controle op de status’ student’ van een huurder digitaal kan plaatsvinden;

Er zijn geen stappen gezet voor de gewenste verbetering van de energielabelsystematiek voor (on)zelfstandige
woonruimte. In de huidige systematiek komt studentenhuisvesting, met collectieve installaties, soms niet hoger dan een
C-label, terwijl de complexen wel aan de actuele EPC-normen voldoen.
Als nieuwe onderwerpen kwamen op de agenda: herziening van het WWS, de inkomenstoets bij buitenlandse studenten en
de uniforme registratie van woon-/studenteneenheden in de Basisadministratie Adressen Gebouwen (BAG). Behalve kritiek
op de voortgang aan het adres van de minister, lieten de LAS-partners een hartenkreet voor bestendiging van beleid
klinken.
Ook op vestigingsniveau werd in 2013 opnieuw met een scala aan collegacorporaties samengewerkt. DUWO-Amsterdam
werkt hecht samen met Rochdale in de DUWO Rochdale Combinatie (DRC), wat in 2013 leidde tot de verbouw van het
Elseviergebouw en de verdere voorbereiding van het project Zeeburgerpad.
In Deventer is met de corporaties Rentree en Ieder1 gesproken over de mogelijke aankoop van studentenbezit. In Den Haag
was de samenwerking met Woongoed2000 goed voor de oplevering van de twee nieuwbouwtorens aan de Waldorpstraat.
Met Vestia is de aankoop van 846 studenteneenheden en 7 overige eenheden in 2013 afgerond. In Leiden is verder
samengewerkt met corporatie De Sleutels aan het project ‘Student in de wijk’ dat als doel heeft om studenten korting op de
huurprijs van woonruimte te geven in ruil voor vrijwilligerswerk in de buurt.
7.4 Samenwerking met andere partijen
DUWO streeft naar uitbreiding van het woningbezit en daarbij worden twee lijnen gevolgd: uitbreiding door zelf in eigendom
woonruimte te realiseren en door in samenwerking met projectontwikkelaars en/of investeerders woningen te realiseren en
deze vervolgens in beheer te nemen. In 2013 werd met Bouwinvest overeenstemming bereikt over het beheer van 342
woningen in het Eenhoorngebied in Amsterdam. Axcellent en Plegtvos maakten samen met DUWO de bouw van de
woningen op de Spinozacampus mogelijk; met deze twee partijen is verder gesproken over de ontwikkeling van fase 2 en de
mogelijke ontwikkeling van eenheden in Deventer. In Leiden is het overleg met Syntrus Achmea en Vorm Ontwikkeling over
het beheer van de nieuwbouw op Lammenschans in een afrondende fase gekomen.
In Delft is met Bes de Blaay & Partners onderhandeld om de 665 eenheden die deze partij wil realiseren aan de Stieltjesweg
in de TU-wijk in beheer te nemen.
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Start project ‘Student in de wijk’ in Leiden
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8. Organisatie en personeel
8.1 Integratie DUWO en SLS Wonen
Met de fusie tussen DUWO en SLS Wonen per 1 januari 2013 begon een intensief integratietraject. De DUWO Den Haageenheden in vier Leidse complexen werden overgedragen aan de nieuwe collega’s. De werkprocessen werden in 2013 één
voor één ingericht conform de DUWO-processen. Onderdelen van processen van SLS Wonen werden overgenomen door
de andere vestigingen. De verschillende beleidsvelden zijn in overeenstemming gebracht met de DUWO-brede
uitgangspunten. Het ging onder meer om huurbeleid, woonruimteverdeling, tarieven, servicekostenbeleid, beleid
huurincasso en beleid campuscontract. Daar waar sprake was van beleidswijzingen zijn die voorgelegd aan de Leidse
huurdersorganisatie BRES. De digitalisering van de klantprocessen in Leiden en het aanbieden van woonruimte via SWW
werden in 2013 voorbereid. Dit alles maakte het mogelijk dat met ingang van 1 januari 2014 de vestiging Leiden als een
volwaardige DUWO-vestiging kan functioneren. Verschillende Leidse collega’s verrichten met ingang van 2013 hun
werkzaamheden in de Groep.
Voor de medewerkers was de integratie zonder meer een grote inspanning. De verwachting is dat in de loop van 2014 de
vruchten ervan geplukt kunnen worden. Met ingang van 2014 zal de naam DUWO-Leiden worden gebruikt voor de vestiging
in Leiden.
8.2 Werken aan DUWO
Koersdocument 2014-2016
De economische omgeving, de markt voor studentenhuisvesting en relevante wetgeving veranderen in rap tempo en
daarom is het logisch om de doelen en risico’s van DUWO tegen het licht te houden. Ook leidde de fusie tussen DUWO en
SLS Wonen tot meer aandacht voor de Leidse markt. Daarom werd het Ondernemingsplan 2011-2015 tussentijds
geactualiseerd. Het geactualiseerde ondernemingsplan is onder de naam ‘Koersdocument 2014-2016’ met de RvC
besproken en zal in 2014 worden vastgesteld.
Hoofdlijnen in het Koersdocument zijn:
 Er is extra aandacht nodig voor de interne organisatie om het project DUWO2014 en de integratie
DUWO-SLS in 2014 af te ronden;
 De financiële continuïteit blijft gegarandeerd door enkele nieuwe maatregelen, naast die welke eerder waren getroffen;
 Op delen van de woningmarkt in het werkgebied van DUWO is na het realiseren van de bouwprogramma’s sprake van
een consolidatie (Delft, Leiden). In Amsterdam kent de markt nog grote tekorten en in Den Haag is ook een
evenwichtssituatie in zicht, maar zal de groei van de Universiteit Leiden mogelijk toch leiden tot een extra uitbreiding;
 DUWO wil blijven groeien en constateert dat dit onder voorwaarden mogelijk is in Oost-Nederland (gebied Deventer,
Zwolle, Wageningen); hiermee kan DUWO de beheerkosten per vhe verder reduceren en voldoen aan een
maatschappelijke vraag;
 Het huisvesten van de doelgroep studenten blijft onverkort de corebusiness van DUWO; daarnaast wordt onderzocht of
ook de doelgroep kenniswerkers kan worden bediend.
DUWO2014
In de zomer van 2011 begon DUWO met het moderniseringsproject DUWO 2014. Het project heeft de volgende
doelstellingen:
 Werkprocessen rationaliseren en digitaliseren;
 Klantcontactmoment zoveel mogelijk digitaliseren;
 Processen efficiënter inrichten;
 Totale bezuiniging van 20% (prijspeil 2011), exclusief inflatie en stijging vhe’s;
 Beheerskosten per eenheid terugbrengen naar € 900.
In dit jaarverslag is in paragraaf 6.1 de voortgang van dit grote project beschreven: de introductie van het KCC, de
vernieuwde website, het huurdersportaal, de nieuwe telefooncentrale, de digitalisering van de klantprocessen, het
documentmanagementsysteem E-content, het nieuwe primaire systeem Xpand en het nieuwe beheer vormen een
onderdeel van dit project. Het resultaat aan het eind van 2013 was dat de beheerkosten per vhe ruimschoots onder de € 900
waren gekomen.
8.3 Werken bij DUWO
Het personeelsbeleid werd in 2013 vooral bepaald door de fusie tussen DUWO en SLS Wonen en het project DUWO2014.
Werkzaamheden waren onder meer: de (jaarlijkse) functionerings- en beoordelingsgesprekken opzetten en uitwerken, de
salarissen aanpassen (n.a.v. genoemde gesprekken), de uitvoering van het verzuimbeleid ondersteunen, de interne
organisatiewijzigingen en het overleg met de OR hierover ondersteunen, de jaarlijkse meerkeuzeronde arbeidsvoorwaarden
uitvoeren, overleg met de ondernemingsraad voeren en adviseren over diverse organisatiewijzigingen.
Met het project DUWO 2014 is de – al eerder geplande - interne mobiliteit nadrukkelijker aan de orde gekomen. De intentie
is daarbij om vacatures zoveel mogelijk intern op te vullen en medewerkers over te plaatsen naar andere functies. Los van
de verschuivingen in formatie vanwege DUWO2014 is dit ook nadrukkelijk aan de orde geweest door de fusie met SLS
Wonen.
De fusie zorgde in het personeelsbeleid voor meer aandachtspunten: het arbeidsvoorwaardenpakket moest worden
geharmoniseerd, er kwam één gezamenlijke OR en de personeelsinformatiesystemen van beide organisaties moesten
worden geïntegreerd. Daarnaast werden enkele afdelingen samengevoegd.
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Tabel 8.1 Personeelsformatie in FTE en aantal medewerkers in 2013
Onderdeel
Formatie
Eind 2012*
Eind 2013
FTE
Personen
FTE
Personen
FTE
Amsterdam
36,57
39
34,91
42
36,53
Delft
40,16
46
41,95
43
38,94
Den Haag
15,07
15
12,52
16
14,02
Leiden
40,57
56
50,20
43
38,52
Groep
33,46
30
27,18
39
32,23
Totaal
165,83
186
166,76
183
160,24
*DUWO en SLS Wonen samen op 31 december 2012
Eind 2013 inclusief tijdelijke contracten (6,78FTE) maar zonder uitzendkrachten.

FTE tov formatie
-0,04
-1,22
-1,05
-2,05
-1,23
-5,59

Evenals vorig jaar paste de formatie in 2013 binnen de begroting. Vanwege DUWO2014 werd wel meer uitzendpersoneel
ingezet dan gebruikelijk. Voor dit project werd immers een belangrijk deel van de vaste medewerkers ingezet; zonder de
uitzendkrachten zou dat ten koste zijn gegaan van de continuïteit van de dagelijkse werkzaamheden. Om piekdrukte goed te
kunnen verwerken is voorts incidenteel personeel van de ene vestiging ingezet in een andere vestiging.
8.4 Ziekteverzuim
Het verzuimpercentage lag in 2013 iets hoger dan de norm (5,3% versus 4,5%). Dit is iets lager dan in 2012 toen het
verzuimcijfer 5,6% was. De meldingsfrequentie is wel binnen de norm van 1,5.
Tabel 8.2 Ziekteverzuim in 2013
Onderdeel
Percentage
Frequentie
Amsterdam
6,7%
1,5
Delft
6,0%
1,6
Den Haag
2,8%
1,7
Leiden
3,3%
0,7
Groep
6,3%
1,5
Totaal
5,3%
1,5

In de vestigingen Amsterdam en Delft en in de Groep lag het ziekteverzuim hoger dan de norm. In Amsterdam was dat het
gevolg van de afwezigheid van een langdurig zieke, zwangerschap en verzuim i.v.m. een privé-situatie. In Delft speelden
werkdruk, spanning en verzuim vanwege langdurige ziekte een rol.
8.5 DUWO Academy
Tabel 8.3 Opleidingskosten in 2013
Opleidingskosten per
Gerealiseerd
vestiging
Amsterdam
€ 17.956
Delft
€ 22.834
Den Haag
€ 9.277
Leiden
€ 27.718
Groep
€43.250
Totaal
€121.035

Begroot 2013
€50.000
€41.000
€11.500
€ 101.000
€33.753
€237.253

% t.o.v. de
begroting
35,91%
55,69%
80,67%
27,44%
128,14%
51,02%

In totaal is iets meer dan de helft van het opleidingsbudget in 2013 besteed.
De grote werkdruk heeft ertoe geleid dat de opleidingsplannen niet altijd doorgang konden vinden en dit verklaart de
onderschrijding van de budgetten op vestigingsniveau. Daarentegen staat dat veel opleidingen die nodig zijn om de
medewerkers met de nieuwe systemen vertrouwd te maken, centraal zijn georganiseerd en op het budget van de Groep zijn
geboekt. Deze kent daardoor een overschrijding.
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8.6 De Ondernemingsraad
Vanwege de fusie met SLS Wonen was afgesproken dat het platform van de samengestelde ondernemingsraden na de
ingang daarvan aan zou blijven totdat de secondaire arbeidsvoorwaarden rond waren. Toen dat na de zomervakantie
daadwerkelijk het geval was, werden verkiezingen voor een nieuwe ondernemingsraad uitgeschreven.
Tabel 8.4 Samenstelling platform ondernemingsraden begin 2013
Naam
Functie
J. Mulder
Voorzitter
B. van de Lageweg
Voorzitter
M. van der Sluis
Secretaris
D. van den Tol
Secretaris
M. van Eck
2e secretaris
M. Fortes
Lid
J. Kruithof
Lid
N. Akin
Lid
S. Singor
Lid
K. Chaudron
Lid
A. Verhoog
Lid

Groep
Leiden
Groep
Leiden
Leiden
Delft
Amsterdam
Amsterdam
Delft
Leiden
Leiden

De directeur/bestuurder en de ondernemingsraad hebben in 2013 meerdere malen constructief
overleg gevoerd. In 2013 was er geen informeel overleg met een delegatie van de Raad van Commissarissen (RvC). Een
delegatie van de ondernemingsraad was toehoorder bij twee vergaderingen van de RvC.
Met de directeur/bestuurder zijn in het verslagjaar de volgende onderwerpen besproken en (grotendeels) afgehandeld.
 Secundaire arbeidsvoorwaardenpakket DUWO nieuw;
 Reorganisatie Financiële afdeling;
 Reductie groepsformatie (Reorganisatie Groep);
 Mobiliteitspool;
 Keuze nieuwe arbodienst;
 Outsourcing ICT;
 Vaststelling collectieve vrije dagen in 2014.
Na verkiezingen, eind oktober, werd een nieuwe ondernemingsraad geïnstalleerd.
Tabel 8.5 samenstelling van de Ondernemingsraad eind 2013
Naam
Functie OR
Functie DUWO
B. van de Lageweg
Voorzitter
Teamleider algemene zaken
M. van der Sluis
Secretaris
Medewerker strategie en beleid
A. Baart
Lid
Coördinator algemene zaken
D. de Boer
Lid
Medewerker verhuur en informatie
N. Homma
Lid
Sociaal beheerder
M. Rook-Snel
Lid
Netwerkbeheerder
M. Veenstra
Lid
Projectleider vastgoed

Leiden
Groep
Delft
Amsterdam
Amsterdam
Groep
Groep
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9. Financiën
Om een gezonde financiële positie te behouden stuurt DUWO op de cashflows voor de komende vijf jaren. Daarnaast zijn
de beoordelingen van de toezichthouders, Centraal Fonds en W.S.W., eveneens belangrijke graadmeters voor de financiële
continuïteit. Zowel het Centraal Fonds als het W.S.W. hebben de criteria ter beoordeling van de financiële positie van de
corporaties verder aangescherpt in het kader van hun risicomanagement. Daarvoor zijn deels nieuwe parameters opgesteld
of aangescherpt. Al met al wederom een verdere verzwaring van de administratieve last voor DUWO.
Het boekjaar 2013 is voor DUWO een heftig administratief jaar geweest. Er is gekozen voor een totaal nieuw primair
systeem, INCIT uit Zweden, waarbij de implementatie van dit systeem voor behoorlijke maar oplosbare problemen heeft
gezorgd. Gelijktijdig was per 1 januari 2013 de fusie met SLS gerealiseerd en ook die administratie moest in het nieuwe
systeem geïntegreerd worden.
9.1 Financiële continuïteit
a) Toezichthouders:
Jarenlang hanteerde het Centraal Fonds een minimum eigen vermogen op bedrijfswaarde van 18%-20% van het
balanstotaal op bedrijfswaarde. Daar werd ook op gestuurd door de corporaties en (aankoop)besluiten op genomen. In
december 2013 kwam het bericht af dat het Centraal Fonds heeft besloten om dit percentage op te hogen naar 22,5%. De
reden is dat sector breed het eigen vermogen afneemt en tot gemiddeld 25% is gedaald. Met name het vermogen om de
verhuurdersheffing te kunnen betalen en de angst voor komende rentestijgingen spelen hierbij een belangrijke rol voor het
Centraal Fonds.
Het WSW heeft ook haar risicobeleid bijgesteld en daarvoor een aparte risico-afdeling opgericht die de sector aan nieuwe
regels gaat onderwerpen. In feite dezelfde redenering als het Centraal Fonds met als cruciaal verschil dat het WSW borg
staat voor de leningen van de corporaties. Zij willen in essentie dat de corporaties meer gaan aflossen zodat de
leningsgraad ten opzichte van de materiele activa substantieel lager wordt. DUWO heeft inmiddels de nieuwe parameters
geïmplementeerd in de financiële huishouding en stuurt hierop in het kader van eventuele verdere investeringen of andere
financiële besluiten. DUWO voldoet aan de nieuwe vereisten maar ziet zich uiteraard hierdoor wel meer beperkt in de
investeringsmogelijkheden.
b) Overheid:
De verhuurdersheffing blijft onverminderd van kracht en wordt door DUWO volledig ingerekend in de jaarlijkse exploitaties.
De saneringsheffing was aanvankelijk ingerekend met 5% maar is door de verzwaring van de parameters van de
toezichthouders op de voorgeschreven percentages ingerekend. Dit betekent voor 2014 3%; 2015 3%; 2016 2% en voor
2017 1%.
De scheiding tussen DAEB en niet-DAEB activiteiten is door de overheid scherper gesteld. In feite is het doen van nietDAEB activiteiten (commerciële activiteiten) vrijwel onmogelijk geworden door de nieuwe regelgeving. Bijkomend probleem
is dat financiering van deze activiteiten door de banken nauwelijks tot stand komt in de corporatiesector.
Ingaande het boekjaar 2015 heeft de overheid voorgeschreven dat de materiele activa in de corporatiesector gewaardeerd
moet worden op een marktwaarde in verhuurde staat. Het argument hiervoor is dat de onderlinge vergelijkbaarheid vergroot
wordt. Bijkomend verschijnsel zal zijn dat de nieuwe marktwaardering tot een hoger activa zal leiden en derhalve tot een
ophoging van het eigen vermogen. Terwijl een corporatie, zoals DUWO, niet erop uit is om activa te verkopen. Daarnaast
wordt door de toezichthouders wel verlangd dat waardering tegen bedrijfswaarde en historische kostprijs blijvend moet
plaatsvinden in de toelichting van de jaarrekening.
Onduidelijk blijft nog hoe de overheid zal omgaan met de regelgeving omtrent de vaststelling van de huurprijzen voor de
sector. Duidelijk is wel dat de W.O.Z. waardering onderdeel zal uitmaken van de hoogte van de huurprijzen en dat de
huursombenadering nadere invulling wordt gegeven. Hoe dit voor de typische studentenhuisvesters zal uitpakken is nog
niet geheel duidelijk.
c) Financiële maatregelen:
Om de liquiditeit en het eigen vermogen op peil te houden past DUWO een huurverhoging toe gelijk aan de inflatie plus 1%
tot en met 2017. Daarna wordt het huurpercentage van het W.S.W. gevolgd van nu 2%. Er wordt ingaande 2014 een
structurele korting toegepast van € 350.000 op de salarispost. En het planmatig onderhoud wordt ingaande 2014 structureel
met € 500.000 verlaagd. Hiermee hoopt DUWO afdoende te voldoen aan de nieuwe eisen van de toezichthouders.
d) Investeringen:
Het W.S.W. heeft inmiddels voor het jaar 2014 de borging afgegeven maar niet voor de daarop volgende 2 jaren. Dit heeft
alles te maken met het risicoprofiel van DUWO in het licht van de investeringen die door DUWO gepleegd worden en dit
afgezet tegen het beeld van de nauwelijks nog aanwezige investeringsbereidheid van de corporatiesector. Daarnaast sluit
DUWO met potentiële investeerders beheercontracten af die eveneens de aandacht hebben van de toezichthouders.
e) Diversen:
DUWO heeft als beleid dat sponsering plaatsvindt bij hoge uitzondering en alleen als het betrekking heeft op de doelgroep:
studenten. In 2013 heeft DUWO de volgende uitgaven aan sponsering gedaan:
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Betreft
Sponsoring studentenorkest
Sponsoring studentenactiviteiten

Bedrag in €
Totaal

5.000,16.297.21.297.-

9.2 Jaarresultaat 2013
Het boekjaar 2013 is afgesloten met een positief resultaat van € 780.554. Begroot was een negatief resultaat van €
5.094.434. Door de fusie met SLS in Leiden per 1 januari 2013 zijn de begrotingen simpelweg bij elkaar geteld.
Vergelijkingen zijn hierdoor voor het boekjaar 2013 wat lastiger. De belangrijkste verschillen zijn als volgt:
Bedrijfsopbrengsten
2013
Huren
Vergoedingen
Geactiveerde eigen bedrijf
Verkoop onroerende zaken
Overige bedrijfsopbrengsten
Bedrijfslasten
Afschrijving
Erfpacht

Onderhoud

WERKELIJK
87.955.401
38.724
554.277
2.206.226
5.251.889

BEGROOT

AFWIJKING

88.095.271
0
0
26.046
4.812.792

139.870
-38.724
-554.277
-2.180.180
-439.097

19.990.633
252.000

16.765.366
213.000

-3.225.267
-39.000

13.210.328

15.966.469

2.756.141

- Planmatig onderhoud
- Niet planmatig onderhoud
- Leefbaarheid

8.635.210
4.478.196
96.922

9.407.089
4.939.380

771.879
461.184
1.523.078

Overige bedrijfslasten

31.623.147

36.211.319

4.588.172

-

8.164.154
3.343.380
525.822

12.018.223
3.105.000
429.000
294.000
15.050.803
85.000
5.229.293

3.854.069
-238.380
-96.822
294.000
2.617.240
19.122
-1.861.057

30.930.409
-1

23.777.955

-7.152.454

23.983.261
151.402

23.553.775
121.946

-429.486
-29.456

6.317.995

5.440.560

-877.435

780.554

-5.094.434

-5.874.988

Algemeen beheerkosten
Belastingen
Verzekeringen
Internet-aansluiting
Betaalde huren
Haalbaarheidsonderzoeken
Overig incl sectorheffing

BEDRIJFSRESULTAAT
Treasury
- Betaalde rente leningen
- Opbrengsten
Vennootschapsbelasting/Sanering
JAARRESULTAAT

12.433.563
65.878
7.090.350

1.620.000

Verkoop onroerende zaken
Om niet afhankelijk te zijn van de onzekere verkoopmarkt neemt DUWO nauwelijks opbrengsten op in de begroting.
de
Niettemin zijn in de 2 helft van 2013 toch een aantal woningen verkocht. Voor de volgende jaren heeft DUWO geen
woningen in de begroting als verkoop meegenomen.
Afschrijving
Vanwege de stelselwijziging bij fusiepartner SLS te Leiden is de historische kostprijs hoger uitgevallen dan vooraf verwacht.
Dit vindt onder andere zijn oorzaak in het terugnemen van afboekingen. Tevens is een waardeverandering van € 2,6 miljoen
meegenomen.
Onderhoud
Het cyclisch onderhoud is beduidend lager uitgevallen dan vooraf begroot. Met name de vestiging Leiden heeft hieraan
bijgedragen. Onder het onderhoud zijn, naast planmatig en niet-planmatig onderhoud ook de kosten voor serviceabonnementen, onderhoud aan VVE’s en tuinonderhoud meegenomen.
Algemeen beheer
Door verdere bezuinigingen op het algemeen beheer in de vestigingen zijn de kosten verder omlaag gebracht. DUWO
streeft naar een kostprijs van maximaal € 900 per verhuureenheid.

specialist in

.NL studentenhuisvesting

42

42

Betaalde huren
In de begrotingspost was ook de af te dragen huur voor de Spinozacampus meegenomen. Begin 2013 is vastgesteld dat
deze als financial lease moet worden opgenomen in de balans, waardoor deze niet in de realisatie van de betaalde huren
staan. Dit verklaart een verschil van € 2,4 mln.
Jaarresultaat en incidentele posten
Het jaarresultaat 2013 is beïnvloed door een aantal incidentele posten.
Ten eerste is dit de verkoopopbrengst van 2,2 miljoen euro positief. Er is voor de verkoopopbrengsten slechts een post
begroot van € 26.046. De reden hiervan is dat DUWO niet afhankelijk wil zijn van de onzekere opbrengst door
marktomstandigheden van de verkopen. Voor de komende jaren is niets voor verkopen begroot.
Ten tweede betreft dit de overige bedrijfsopbrengsten. Hierin is een post verwerkt van circa 750 duizend euro voor niet meer
te betalen energiebelasting. Aanvankelijk in 2012 was het wettelijk de bedoeling dat DUWO energiebelasting zou moeten
betalen voor de studentencomplexen als leverancier van energie. Daarvoor was in de balans een post opgenomen als te
betalen en vervolgens als verlies verwerkt. In 2013 is de wetgeving echter aangepast en bleek de energiebelasting niet
meer betaald te hoeven worden.
9.3 Ontwikkelingswaarden
De activa zijn in 2013 blijvend gewaardeerd op de historische uitgaafprijs minus afschrijvingen. Via een stelselwijziging is
deze waardering ook teruggerekend voor SLS te Leiden. De toetsing vindt plaats aan de bedrijfswaarden ofwel de indirecte
opbrengstwaarde. Hierbij wordt een aantal veronderstellingen in de financiële huishouding ingebracht en doorgerekend met
de volgende parameters:
De huurverhoging is aangepast aan de verwachtingen en de voorschriften (eerste 5 jaar corporatiebeleid) daarna CfV en
WSW voorschriften. In het kader van de te betalen verhuurdersheffing is voor de jaren 2014-2017 een extra huurverhoging
ingerekend van 1% boven de inflatie voor dat jaar. De verwachting is dat de inflatie van 2013 van 2,5% ook in de jaren
2014-2017 zal gelden.
De verwachting is verder als volgt:
2014: 3,5%
2015: 3,5%
2016: 3,5%
2017 e.v.:
2,0%
De harmonisatie bij mutatie is nagenoeg volbracht. Er worden geen extra verhogingen hiervoor meer ingerekend.
Inflatie:
Deze percentages lopen vanaf 2018 niet meer gelijk met de huurverhogingen. De voorschriften laten dit niet meer toe.
2014: 2,5%
2015: 2,5%
2016: 2,5%
2017: 2,5%
2017 e.v.: 3,0%
Het onderhoud is voor 2014 en 2015 3,25% en vanaf 2016 3%.
Vennootschapsbelasting/Verhuurdersheffing/Saneringsheffing
De Vennootschapsbelasting blijft gehandhaafd en wordt in de begroting maximaal ingerekend.
De Verhuurdersheffing wordt ingerekend ingaande 2014 en vervolgens oplopend tot het voorgeschreven maximum en
jaarlijks geïndexeerd. De verantwoording wordt opgenomen, als aparte post, in de exploitatie van elke vestiging gedurende
de looptijd omdat de heffing meetelt in de bedrijfswaarde berekening. De heffing wordt als aftrekpost meegenomen in de
bepaling van de vennootschapsbelasting.
De Saneringsheffing bedraagt een percentage van de huursom van woningen in eigendom en wordt ingerekend van 2014
tot en met 2017. Dit betekent voor 2014 3%; 2015 3%; 2016 2% en voor 2017 1%.
Derving
Er wordt gerekend met 1,5% derving evenals vorig jaar. Vooralsnog is er geen reden om met een hoger percentage te
rekenen vanwege de economische crisis.
Verkopen
Er zijn in de berekeningen geen verkopen meer ingerekend. Er is wel een beperkt verkoopprogramma maar uit
voorzichtigheidsbeginsel wordt met de eventuele opbrengsten geen rekening gehouden. De economische situatie geeft
geen optimisme voor de verkoopmarkt.
Als disconteringsvoet blijft het percentage 5,25%.
In de prognose zijn voor de komende jaren bedragen ingerekend voor investeringen van de beide fusiepartners in de
verschillende vestigingen.
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Per vestiging:
Investeringen Delft
Investeringen Amsterdam
Investeringen Den Haag
Investeringen Leiden
Totaal investeringen per jaar:

2.014

2.015

-28.964.836
-18.733.042
0
-7.293.134
-54.991.012

-40.399.888
-42.519.339
0
-11.378.253
-94.297.480

2.016

2.017

2.018

-6.705.441 -187.200
-1.473.481
0
0
0
-5.292.500
0
-13.471.421 -187.200

-3.425.946
0
0
0
-3.425.946

Bij deze investeringen is tevens rekening gehouden met het aantrekken van leningen om op die manier de rentelasten mee
te nemen in de cijfers. Deze veronderstelde leningen vallen binnen het faciliteringsvolume zoals door het WSW vooralsnog
voor 2014 afgegeven. In het kader van het nieuwe risicomanagement vindt in juni 2014 een uitgebreid gesprek plaats met
het WSW over de ambities van DUWO qua investeringsprogramma.
Met de nieuwe parameters zien de cijfers er als volgt uit:
Norm
Kasstroom over 5 jaren
EV Centraal Fonds in 2015
ICR Rentebetalingen
DSCR Rente + aflossingen (levensduur 28,4 jr)
LTV max.
Solvabiliteit WSW
Dekkingsratio t.o.v. WOZ

Prognose 2014 Prognose 2015 Prognose 2016 Prognose 2017 Prognose 2018

0
22,5%
1,4
1
75,0%
20,0%
50%

2.571.910
24,8%
1,9
1,1
66,5%
36,0%
44%

562.622
23,2%
1,8
1,0
62,6%
30,4%
44%

1.392.701
23,8%
1,9
1,0
67,0%
28,4%
49%

3.937.836
25,9%
2,0
1,1
60,3%
29,1%
48%

6.668.107
28,4%
2,1
1,1
57,9%
31,7%
46%

Impact normen en heffingen 2013
In het jaarverslag is een vooruitkijk gegeven over de verwachting van de financiële parameters voor de jaren 2014 tot en
met 2018. De cijfers over 2013 zijn als volgt:
Norm

Werkelijk 2013

0
22,5%
1,4
1
75,0%
20,0%
50%

Kasstroom
EV Centraal Fonds in 2015
ICR Rentebetalingen
DSCR Rente + aflossingen (levensduur 28,4 jr)
LTV max.
Solvabiliteit WSW
Dekkingsratio t.o.v. WOZ

13.743.846
29,1%
1,9
1,2
61,0%
32,0%
42%

Deze parameters voldoen aan de financiële eisen van de toezichthouders. Niettemin heeft met name het WSW te kennen
gegeven ook te kijken naar onder andere de grootte van de corporatie en de daarmee samenhangende risico’s. Hoe deze
risico’s meetbaar zijn is niet aangegeven door het WSW.
DUWO heeft in 2013 aan de vennootschapsbelasting een bedrag betaald van € 5.935.526. Daarnaast is aan heffingen een
bedrag betaald van € 4.114.600.
Fiscaliteiten
In 2013 heeft DUWO geen speciale afwijkende acties ondernomen op het gebied van de vennootschapsbelasting.
Er is echter wel een belangrijke afweging gemaakt tot de fiscale waardering van het vastgoed. Bij de start van de fiscale
waardering voor de vennootschapsbelasting is voor het materiële vastgoed een bepaalde waarde vastgesteld op basis van
de toenmalige WOZ- beschikkingen. Deze vaststelling dateert van voor de financiële crisis. Inmiddels is zoals bekend het
vastgoed behoorlijk in waarde gedaald door de financiële crisis. Om die reden is het mogelijk om het vastgoed fiscaal lager
te waarderen en derhalve van de fiscus een bedrag terug te vorderen (circa 20 miljoen). Dit is vervolgens een
liquiditeitsoverschot en geen toevoeging aan het eigen vermogen. Bij stijging van het vastgoed moet deze jaarlijks weer
aangepast worden in de aanslag en zal het bedrag weer terugbetaald worden aan de fiscus. En dan moeten de liquide
middelen wel aanwezig zijn in die tijd. Het WSW borgt uiteraard dan niet de terugbetaling aan de fiscus en dit financiële
risico is voor de toekomst te groot.
Om die reden heeft DUWO besloten om niet tot fiscale afwaardering over te gaan van het vastgoed.
De overige ratio’s zijn:
Solvabiliteit WSW nom inaal
Solvabiliteit CFV
Jaarresultaat als % van eigen verm ogen
Renterisico leningen (conversie)
Financieringsgraad t.o.v. m aterieel aktief
Gem iddelde rentevoet leningen
Current ratio
Nom inaal eigen verm ogen
Leningenportefeuille

2014

11,6%
24,8%
-1,7%
1,7%
91,0%
4,1%
1,1
83.418.626
568.573.079

2015

2016

10,4%
23,2%
-1,7%
2,1%
81,3%
4,7%
1,1
82.036.857
636.055.731

2017

2018

10,7%
11,5%
12,5%
23,8%
25,9%
28,4%
1,7%
3,8%
5,8%
0,7%
0,0%
2,6%
85,7%
83,5%
82,6%
4,3%
4,3%
4,3%
1,2
1,2
1,1
83.421.634 86.740.552
92.063.455
626.212.971 600.262.571 600.262.571

specialist in

.NL studentenhuisvesting

44

44

*De solvabiliteit WSW geeft het nominale eigen vermogen in een percentage van het balanstotaal weer. Hierbij is de
materiële activa gewaardeerd op historische kostprijs minus afschrijvingen.
*De solvabiliteit CFV is het nominale eigen vermogen vermeerderd met het verschil tussen de boekwaarden en
bedrijfswaarden afgezet tegen het balanstotaal op bedrijfswaarde. Er is met een onzekerheidsfactor rekening gehouden in
de bedrijfswaarde door deze te verlagen met 22,5%.
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De ontwikkeling van de WOZ waarden blijft ongewis ook al lijkt de extreme daling van de afgelopen jaren tot staan gebracht.
De schuldenpositie van DUWO mag niet hoger zijn dan 50% van de WOZ waarden. Vooralsnog wordt hieraan voldaan met
de aanmerking dat een aantal complexen nog in aanbouw zijn en waarvoor wel leningen zijn aangetrokken maar de WOZ
waarden nog niet in de cijfers mogen worden opgenomen.
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9.4 Treasury
Belangrijkste item op treasury gebied is de ontwikkeling van de derivaten positie. Na alle commotie rond de
derivatenportefeuille van collega corporatie Vestia zijn de regels omtrent de derivaten aanmerkelijk aangescherpt en ook
achteraf. Het Centraal Fonds heeft geëist dat DUWO (en alle corporaties met derivaten) een plan van aanpak zou opstellen
over hoe om te gaan met de risico belemmerende bepalingen in de diverse derivatencontracten. Na herhaaldelijk overleg
met de betreffende banken blijken deze niet bepaald bereid om de contracten op dit punt aan te passen.
DUWO heeft het plan van aanpak voor 1 april ingediend bij het Centraal Fonds.
Ook voor het jaar 2013 heeft DUWO geen derivaten meer afgesloten. De cijfers van de treasury portefeuille zien er als volgt
uit:

Treasury Cijfers
Uitgangspunten
Datum marktwaarde

31-dec-13

Datum rentecurve

31-12-2013 12:00

Discontovoet
Portefeuilleinformatie

5,25%
Leningen

Beleggingen

Swaps

Portefeuille

Uitstaande hoofdsom

-571.507.085

-

-125.800.000

-697.307.085

Marktwaarde

-632.625.598

-

-36.546.064

-669.171.661

-7.402.911

-

-2.264.336

-9.667.247

Marktwaarde bij 1% rentedaling

-

-

-54.478.421

-54.478.421

Marktwaarde bij 2% rentedaling

-

-

-74.251.632

-74.251.632

Marktwaarde o.b.v. 1% curve

-

-

-60.246.659

-60.246.659

109,40%

-

-

3,99%

4,66%

4,14%

9,4

10,1

9,5

Opgelopen rente

Koers
Gemiddelde vaste rente
Duration

De negatieve marktwaarde van de derivaten wordt niet door de banken opgevraagd hetgeen schriftelijk bevestigd is.
DUWO heeft in het afgelopen boekjaar geen financiële steun aan buitenlandse instellingen gegeven. DUWO voert geen
activiteiten uit op het gebied van beleggingen.
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10. Goed bestuur in 2013
10.1 Governancestructuur
Bij de fusie tussen DUWO en SLS Wonen op 1 januari 2013 werd een nieuwe Raad van Commissarissen (RvC) benoemd.
DUWO onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties en neemt die als uitgangspunt bij haar werkzaamheden. De
werkzaamheden, taken en bevoegdheden van de RvC zijn nader uitgewerkt in het RvC-reglement. Onderdelen daarvan zijn
de profielschetsen van de RvC-leden, de bemensing en het rooster van aftreden, de inrichting van de informatievoorziening,
het reglement van de financiële auditcommissie, het reglement van de selectie- en remuneratiecommissie en het reglement
van de auditcommissie projectontwikkeling.
Er is tevens een reglement van kracht voor de benoeming van de huurderszetel in de RvC.
Deze reglementen zijn begin 2014 alle door de RvC vastgesteld, waarna de relevante zaken op de website werden vermeld.
Met ingang van 1 januari 2013 is een reglement voor het bestuur van DUWO van kracht, dat is gebaseerd op de
Governancecode Woningcorporaties, laatst vastgesteld op 1 juli 2011.
Tenslotte beschikt DUWO over een integriteitscode en een klokkenluidersregeling, die in 2013 ook door de nieuwe RvC zijn
vastgesteld. De integriteitscode staat op de website. Daarnaast staat in het arbeidscontract van elke DUWO-medewerker
een clausule over hoe integer te handelen. De klokkenluidersregeling is niet volledig op de website te vinden; er wordt
volstaan met de melding dat DUWO erover beschikt. De regeling is immers een intern reglement en voor de medewerkers te
raadplegen op intranet.
DUWO beschikt over een klachtenreglement en is aangesloten bij de regionale Klachtencommissie. Het klachtenreglement
is via de DUWO-site na te lezen. De RvC wordt op de hoogte gebracht van eventuele klachten bij de klachtencommissie en
het verloop ervan.
DUWO volgt op twee onderdelen niet de governancecode:

Benoeming van de bestuurder voor een (her)benoemingsperiode van maximaal vier jaar. De huidige bestuurder is
benoemd voor invoering van de code en DUWO is gebonden aan arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. De
raad zal voor een nieuw te benoemen bestuurder bepalen in hoeverre zij de bestuurder benoemt voor een periode van
maximaal 4 jaar.

De woningcorporatie laat zich eens in de vier jaar visiteren. DUWO heeft in het kader van haar Ondernemingsplan
2011-2015 uitvoerig gesproken met al haar stakeholders (24 in totaal) en heeft ervoor gekozen niet aanvullend een
visitatie uit te laten voeren. DUWO voert een visitatie uit als die in het kader van de Herziening Woningwet wettelijk
verplicht wordt gesteld.
Een schematische weergave van de governancestructuur staat in de bijlage.
In 2013 vonden geen transacties met tegenstrijdige belangen voor het bestuur plaats. In het verslagjaar werden geen
transacties van materiële betekenis met mogelijk tegenstrijdige belangen van de bestuurder bij de RvC gemeld. De RvC
beschikt niet over aanwijzingen dat dergelijke transacties zich zouden hebben voorgedaan. Evenmin deden zich transacties
van materiële betekenis met mogelijk tegenstrijdige belangen ten aanzien van één of meerdere toezichthouders voor.
10.2 Risicomanagement en interne beheersing
Bij DUWO zijn de interne risicobeheersing en het controlesysteem met onderstaande elementen vormgegeven. Van belang
is om op te merken dat in 2013 het risicomanagementbeleid verder werd ontwikkeld en nieuw beleid eind 2013 door de RvC
is vastgesteld. In 2014 wordt op basis hiervan, in samenspraak met de accountant, het risicomanagement op meer
structurele wijze ontwikkeld en toegepast.
De risicobeheersing bij DUWO werd in 2013 uitgevoerd volgens een vast stramien.
Elk kwartaal stelt DUWO een complete rapportage op, die inzicht geeft in de strategische, maatschappelijke, financiële en
bedrijfsmatige resultaten van de organisatie. Hierin zijn de kritische prestatienormen verwerkt die uit het Ondernemingsplan
2011-2015 zijn af te leiden. Deze normen zijn opgenomen in de Balanced Scorecard (BSC) en worden jaarlijks op hun
actualiteit bekeken en zo nodig bijgesteld. De kwartaalrapportage laat zien in hoeverre de normen worden gehaald. Hierbij
wordt een onderscheid tot op vestigingsniveau gemaakt. Als een norm niet wordt gehaald, wordt de oorzaak daarvan
toegelicht en aangegeven welke maatregelen zijn genomen.
De RvC bespreekt deze kwartaalrapportages ieder kwartaal. Jaarlijks gebeurt dat ook met het jaarverslag.
DUWO kent ook een maandrapportage met daarin de maandcijfers van de kritische prestatienormen en de W&V-rekening
(op vestigings- en bedrijfsniveau). Het managementteam kan daarmee snel op negatieve ontwikkelingen reageren.
Een onderdeel van de kwartaalrapportage is het Projectenoverzicht, waarin de te ontwikkelen projecten staan. Bij elk project
staat het risicoprofiel vanuit verschillende invalshoeken beschreven: financieel, markt, procedureel e.d. De RvC-leden
worden met kleurcodes geattendeerd op aandachtspunten in de projectrapportage. De auditcommissie Projectontwikkeling,
bestaande uit drie RvC-leden, heeft vier keer per jaar overleg over het Projectenoverzicht. Zij maakt melding van haar
bevindingen in de RvC-vergadering.
Ook voor niet-vastgoedgerelateerde projecten werkt DUWO met projectkaders met een apart onderdeel waarin de mogelijke
risico’s van een dergelijk project worden benoemd en acties worden vastgesteld hoe met die risico’s om te gaan. Over grote
projecten rapporteert DUWO in de kwartaalrapportage aan de RvC.
Tenslotte bevat de kwartaalrapportage het treasuryrapport. Dit wordt eveneens met de RvC besproken, waarbij de twee
leden van de financiële auditcommissie het voortouw hebben. In 2013 werd tevens een nieuw treasurystatuut vastgesteld.
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Onderdeel van de interne risicobeheersing is ook de voorwaarde dat de directeur-bestuurder elke verwerving en
vervreemding van het bezit ter goedkeuring aan de RvC moet voorleggen. De RvC heeft in 2013 ‘het behouden van de Astatus conform de CFV-definitie’ als leidraad gehanteerd en beoordeelt besluiten van de directeur-bestuurder daarop
wanneer zijn goedkeuring wordt gevraagd.
Voorafgaand aan de opdracht voor de jaarlijkse controle door de accountant bespreekt de financiële auditcommissie welke
specifieke opdracht wordt gegeven. Deze opdracht heeft instemming van de RvC nodig. De managementletter, die de
accountant bij de controle van de jaarrekening opstelt, wordt door de RvC in principe overgenomen en als opdracht aan de
directeur-bestuurder gezien.
De Interne Controle werkt aan de hand van een toetsingskader dat in samenspraak met de accountant is opgezet. De
directeur-bestuurder en de interne controller bespreken een maandelijks IC-rapport. Eventuele problemen worden aan de
betreffende leden van het managementteam doorgegeven met de opdracht ze op korte termijn op te lossen.
De RvC-vergaderingen zijn twee maal per jaar openbaar, waarbij vertegenwoordigers van de huurdersorganisaties en de
Ondernemingsraad worden uitgenodigd. Onderwerpen tijdens deze vergaderingen zijn het werkplan, de jaar- en
meerjarenbegroting en het jaarverslag. Eén maal per jaar overlegt de RvC apart met de OR. In 2013 voerden de
huurderscommissarissen een aantal malen overleg met de huurdersorganisaties van DUWO. Met de directeur-bestuurder 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. De openbare stukken van de RvC-vergaderingen worden na
de vergadering aan de huurdersorganisaties gestuurd.
De belangrijkste stakeholders van DUWO - de hoger onderwijsinstellingen in het werkgebied en de studentenbonden - zijn
lid van de Adviesraad Studentenhuisvesting van DUWO. Het doel daarvan is advies te geven over actuele onderwerpen op
het terrein van studentenhuisvesting. DUWO neemt deze adviezen mee in haar beleid. De directeur-bestuurder informeert
de RvC over de adviezen van de Adviesraad. (Verslag van de bijeenkomst van de Adviesraad wordt gedaan in hoofdstuk 7,
‘Transparante en maatschappelijke organisatie’).
10.3 Verslag van de Raad van Commissarissen
Tabel 10.1 Samenstelling van de RvC per 31-12-2013
Naam / functies
D. Hoogstra (Douwe)

Geslacht
M

Geboortejaar
1945

Benoemd
30-06-2008

Voorzitter RvC
Lid Remuneratiecommissie

Hoofdfunctie
Nevenfunctie

T. Sminia (Taede)
Vice-voorzitter RvC
Lid Remuneratiecommissie

M
Hoofdfunctie
Nevenfunctie

K.P. van Dorst (Karin)
Lid RvC
Lid auditcommissie Financiën

V
Hoofdfunctie
Nevenfunctie

A.C. den Heijer (Alexandra)
Lid RvC
Lid auditcommissie
Projectontwikkeling
Op voordracht van
huurdersorganisaties
A.C. Koudijs (Ton)

V
Hoofdfunctie
Nevenfunctie

Gepensioneerd
- Voorzitter Raad van Commissarissen en voorzitter Remuneratiecommissie
van Stichting Lefier, Hoogezand*
- Lid Voordrachtcommissie VTW, Utrecht
- Voorzitter VvE Zuyder Zee Empire C, Huizen
1946
1-11-2006
01-11-2014 (tweede termijn)
Emeritus hoogleraar
- Voorzitter Pieter van Foreeststichting, Amsterdam*
- Voorzitter Raad van Toezicht IRIS, VOscholengroep*, Heemstede
- Voorzitter bestuur Stichting Topsport, Amsterdam
- Voorzitter BAVO Stichting, Heemstede
- Lid Maatschappelijke Adviesraad Waddenacademie,Leeuwarden
- Voorzitter bestuur Stichting Studiekeuze123, Utrecht
- Voorzitter Auditcommissie Technische universiteiten
- Voorzitter Sirius-programma Ministerie OCW
1966
26-09-2011
26-09-2015 (eerste termijn)
Directeur/eigenaar Karin van Dorst Interim Management BV, Amsterdam
- Lid Raad van Toezicht Stichting Samenwerkingsschool voor Algemeen
Bijzonder Voortgezet Onderwijs IJburg, Amsterdam
1970
21-09-2009
01-04-2016 (tweede termijn)
Universitair hoofddocent sectie Vastgoedbeheer & Ontwikkeling aan de TU Delft
- Lid Algemeen Bestuur (Stichting) Forum voor Stedelijke Vernieuwing

M

1953

Lid RvC
Lid auditcommissie
Projectontwikkeling

Hoofdfunctie
Nevenfunctie

Zelfstandig adviseur
- Commissaris Woningstichting Valburg

D.E.M. Kromwijk LL.M.
(Denise)
Lid RvC
Lid auditcommissie Financiën
Op voordracht van
huurdersorganisaties

V

1986

Hoofdfunctie
Nevenfunctie

Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek, Amsterdam
- Geen

01-05-2005

30-06-2008

Zittingstermijn
30-06-2016 (tweede termijn)

01-04-2015 (tweede termijn met
extra twee jaar verlengd i.v.m.
fusie en vinden adequate
opvolging)

30-06-2016 (tweede termijn)
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H. Nuij (Harry)
Lid RvC
Lid auditcommissie
Projectontwikkeling

M
Hoofdfunctie
Nevenfunctie

1948
01-02-2011
01-02-2015 (eerste termijn)
(vroeg)pensioen
- Voorzitter Steeds-Leven, Amsterdam
- Voorzitter Redactiecommissie Journaal Huur & Verhuur, Sdu Uitgevers, Den
Haag
- Lid bestuur Stichting Doras, Amsterdam
- Redacteur OpMaat Huurrecht, Sdu Uitgevers, Den Haag
- Voorzitter VvE Karthuizerdwarsstraat 13/15, Amsterdam
* Commissariaten en bestuursfuncties die, naast het commissariaat bij DUWO, meetellen voor het bepalen van het maximum van vijf
functies. Voorzitterschappen tellen daarbij dubbel.

Na de fusie begin 2013 zijn alle commissarissen opnieuw formeel benoemd, waarbij de zittingsduur bij de
rechtsvoorgangers is meegenomen vanuit borging van de maximale zittingstermijn van twee keer vier jaar, zoals vastgelegd
in de Governancecode Woningcorporaties en het reglement van de Raad van Commissarissen van DUWO.
De RvC past de honoreringsregeling voor commissarissen van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW)
toe, passend binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT). Doordat door een gerechtelijke uitspraak in de loop van 2013
de staffel in de WNT is komen te vervallen, heeft de RvC eind 2013 besloten hierop de beloning met terugwerkende kracht
voor 2013 aan te passen. De leden van de RvC krijgen een vergoeding van € 9.000 bruto per jaar (ex BTW), de voorzitter €
12.000,- bruto per jaar (ex BTW).
10.4 Accountantscontrole
De accountant wordt benoemd door de RvC. Het functioneren van de accountant wordt tenminste eens in de vier jaar
geëvalueerd door het bestuur en de financiële auditcommissie. De uitkomsten hiervan worden in de voltallige raad
besproken. Na evaluatie in 2013 werd besloten om de controlewerkzaamheden met ingang van 2014 door een nieuwe
accountant te laten uitvoeren. In een selectietraject is gekozen voor Deloitte.
De RvC gaf de accountant in het verslagjaar verschillende opdrachten. De controlewerkzaamheden voor de jaarrekening
2012 werden afgerond met een goedkeurende verklaring van de accountant. De accountant heeft wel een aantal
aanbevelingen gedaan naar aanleiding van de controle van de jaarrekening:

Het stelselmatig alle contracten op te nemen in het contractenregister om zo een actueel inzicht in de harde en zachte
verplichtingen te hebben;

Het opzetten van een procedure rondom het opstellen en screenen van een actuele groslijst. Een WKA-verklaring
alleen is niet afdoende en dekt niet alle risico’s af. Naast financiële criteria worden op de groslijst ook kwaliteits- en
ervaringscriteria opgenomen.

Implementeren van mitigerende beheersmaatregelen om de activiteiten van de superusers in X-Pand te kunnen
monitoren. Een mogelijkheid betreft de loggingsrapporten uit X-Pand periodiek te beoordelen op mutaties en transacties
door superusers
De accountant voerde in 2013 een tussentijdse controle uit en rapporteerde hierover in november 2013. De aanbevelingen
in het rapport zijn direct door DUWO opgepakt of worden in 2014 opgevolgd. De RvC heeft ingestemd met deze aanpak.
10.5 De vergaderingen van de Raad van Commissarissen
De RvC vergaderde in 2013 zeven maal. De eerste bijeenkomst was een constituerend beraad na de fusie tussen DUWO
en SLS Wonen per 1 januari 2013, waarin de reglementen, rooster van aftreden, beloning voor RvC-leden en het
integriteitbeleid zijn vastgesteld. In de vier reguliere vergaderingen werden jaarverslag, kwartaalrapportages, projectkaders
en bijbehorende bestuursbesluiten besproken en in bijna alle gevallen voor akkoord verklaard. Daarnaast was er een
ingelaste telefonische vergadering specifiek ten behoeve van het project Xenia te Leiden.
Zoals eerder al is vermeld, hadden twee reguliere vergaderingen een openbaar gedeelte, waarbij Ondernemingsraad en
huurdersorganisaties aanwezig waren. Ten slotte was er in 2013 een themabijeenkomst waarin het gespreksthema de
ontwikkelingen in de vraag en het aanbod van studentenhuisvesting was. Deze bijeenkomst vond plaats met het voltallige
MT en de vertegenwoordigers van de student-huurderorganisaties.
In de bijlage zijn de RvC-besluiten opgenomen en is een overzicht te vinden van de onderwerpen waarover de RvC is
geïnformeerd.
Het toetsingskader voor de RvC bij de beraadslagingen en de besluitvorming werd vooral gevormd door
het risicomanagement, de voortgang van het fusietraject met daarbij aandacht voor de cultuuraspecten en de start van het
nieuwe Klant Contact Centrum; waarmee de klant/student praktisch alle zaken betreffende het wonen digitaal kan regelen.
Als onderdeel van het risicomanagement functioneert een auditcommissie Projectontwikkeling (naast de auditcommissie
Financiën). De commissie werd ingesteld op initiatief van de RvC, omdat in de projecten de belangrijkste risico’s worden
gelopen. In 2013 kwam de commissie drie maal bijeen. De samenstelling van de commissies is te vinden in tabel 10.1.
De RvC schonk voorts aandacht aan de totstandkoming van een wensportefeuille en het daaruit volgende
portefeuillemanagement. Dit alles is, zoals hierboven gemeld, gericht op de marktontwikkeling
voor studentenhuisvesting op langere termijn.
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10.6 Verslag van de auditcommissie Financiën
De financiële commissie kwam in 2013 vier maal bijeen. Daarin kwamen onder andere de Jaarrekening 2012, de Begroting
2013, de kwartaalrapportages over 2013 en de Meerjarenraming 2014-2018 aan de orde. In die besprekingen kregen de
volgende onderwerpen bijzondere aandacht (in willekeurige volgorde):

Nieuwe samenstelling en ‘hygiëne’, zoals scope, tijdlijnen en verslaglegging van de auditcommissie Financiën na fusie;

De complicerende factoren in het financiële toezicht in 2013, te weten de consolidatie van DUWO en SLS Wonen, de
invoering van een nieuw financieel administratiesysteem en de verzwaring in de normering en controle-eisen van zowel
het CFV/WSW als de accountant;

De geconsolideerde (meerjaren)begroting met daarin ingerekend de DUWO uitdagingen, te weten de:
impact van het (onzekere) overheidsbeleid (bijv. verhuurders- en saneringsheffing)
digitalisering
integratie SLS Wonen
verzwaring van diverse normeringen (bijv. dekkingsratio WSW)
aanscherping van het onderscheid tussen eigendom en beheer
effecten van de bezuinigingsoperatie c.q. het kostendekkend beheer
overname van Vestia-eenheden
verkoop van onroerende zaken
uniformering van de grondslagen (vooralsnog historische kostprijs, totdat….)
financial lease constructie inzake de Spinozacampus;

De financiële continuïteit en gezondheid van DUWO op de (middellange) termijn;

Het verkrijgen van borging – en daarmee investeringsruimte - op basis van het strenger WSW regime;

De aanscherping en opstelling van een nieuw Treasurystatuut;

De opstelling van een beleidskader risicomanagement en de effectuering daarvan;

De eerste aanzet tot het hanteren van de principes van portfoliosturing;

De naleving van de bevindingen accountant en interne audits;

De naleving van de Governance Code.
Bijzonderheden
Naast de reguliere bijeenkomsten was de auditcommissie Financiën betrokken bij:

het selectieproces en de keuze van een nieuwe accountant. In 2014 zullen zowel de controle werkzaamheden als het
fiscale advieswerk overgaan van PWC naar Deloitte;

De herijking van de toekomstige koers van DUWO. De diverse ontwikkelingen in de studentenmarkt, corporatiesector,
overheid, economie enzovoort nopen tot een herijking van de DUWO-koers. Vertaling van en naar de ‘financials’ is
hiervan een integraal onderdeel.
10.7 Verslag van de remuneratiecommissie
De algemeen directeur, mr. J.J. Benschop (1 juli 1950), is tevens enig bestuurder van Stichting DUWO. De heer Benschop
is op 1 januari 1993 in dienst getreden en is voor onbepaalde tijd aangesteld.
Het inkomen over 2013 kent de volgende opbouw:
Belastbaar loon
188.859
Voorziening op termijn
50.869
Totaal
239.728
Het betreft een, voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wet Normering Topinkomens overeengekomen, bezoldiging
die conform deze wet een maximale duur kent van vier jaar na inwerkingtreding van deze wet.
De pensioenregeling is conform de geldende CAO-regeling voor woningcorporaties. Er is geen financiële regeling
overeengekomen in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Het inkomen past binnen de salarisgrenzen van de
commissie Izeboud.
De heer Benschop heeft de volgende nevenfuncties:

Bestuurslid Kences;

Lid Anglo Dutch Directors Club;

Lid Raad van Directeuren Geschillencommissie Huursector;

Bestuurslid Stichting Vastgoed Service;

Bestuurslid Beheersstichting Muziekgebouw aan ’t IJ;
De renumeratiecommissie heeft in het verslagjaar vier keer overleg gevoerd. Hierbij kwamen de volgende onderwerpen aan
de orde:
1. Honoreringsregeling Commissarissen;
2. Evaluatie en deskundigenmatrix commissarissen;
3. Beoordeling functioneren bestuurder/directeur.
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Ad.1. Het advies voor de vergoedingen voor de voorzitter en de leden van de commissarissen is door de voltallige raad van
commissarissen vastgesteld voor zowel 2013 als 2014. Een en ander conform de VTW en de WNT.
Ad.2. In een separate vergadering van de raad van commissarissen, begin 2014, heeft de raad haar functioneren
geëvalueerd en is de deskundigenmatrix besproken en vastgesteld en in het dossier van de Raad opgeborgen.
Geconstateerd is dat op hoofdlijnen de Raad goed functioneert, als team optreedt en voldoende diversiteit in
deskundigheid heeft om haar rol adequaat te vervullen. Wel is afgesproken dat bij de eerstkomende vacature het
deskundigheidsgebied financiën (en al dan niet daaraan gekoppelde fiscale deskundigheid) versterkt zal worden. Er zijn
diverse aandachtspunten geformuleerd, waaraan in het kalenderjaar 2014 systematisch aandacht geschonken zal
worden. Tevens is afgesproken dat er een professionaliserings-/scholingsplan voor de leden van de Raad zal worden
opgesteld.
Ad.3. Het functioneren van de directeur/bestuurder is besproken en vastgelegd in zijn dossier. De algemeen directeur, mr.
J.J. Benschop is tevens enig bestuurder van de stichting DUWO. De heer Benschop is op 1 januari 1993 in dienst
getreden en voor onbepaalde tijd aangesteld. Het inkomen overeenkomstig de Wet openbaarmaking uit publieke
middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) over 2013 bedraagt € 188.474,- (belastbaar loon) . De
pensioenvoorziening is conform de geldende CAO-regeling voor woningcorporaties. Er is geen financiële regeling
overeengekomen in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst. In het licht van de bestaande opvattingen over
de hoogte van de inkomens in de corporatiesector is de commissie (en als afgeleide daarvan de RvC) met de bestuurder
overeengekomen geen salarisverhoging (inclusief indexering in het kader van de CAO-woondiensten) toe te kennen, tot
de geldende normbeloning volgens de WNT per 1 januari 2014 is bereikt.
Het hoofdthema van 2013 is de implementatie van de fusie tussen DUWO en SLS wonen geweest. In 2012 is zeer veel
werk verricht om de fusie tot een succes te maken. Dit is met veel deskundigheid, gedrevenheid, inzet en in een zeer goede
sfeer door de heer Benschop en zijn team ter hand genomen. De heer Benschop heeft de fusie en de verdere implementatie
daarvan als een zeer stimulerende ontdekkingsreis ervaren en het gezamenlijk optrekken met de RvC droeg er mede toe bij
dat met trots mag worden terug gekeken op het hele fusieproces. Met vreugde kan geconstateerd worden dat de integratie
van DUWO en SLS Wonen voorspoedig en in goede harmonie verloopt. Er kan dus positief worden teruggeblikt op 2013,
zeker als in ogenschouw wordt genomen dat veel lopende zaken voortvarend zijn opgepakt en uitgewerkt. Zo vordert het
grote (interne organisatie)programma DUWO2014 voorspoedig en is ondanks de economische recessie wederom veel
geïnvesteerd in nieuwbouw en renovatie. Daarmee blijft DUWO een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van de
kamernood onder studenten.
Samenvattend kan dus gesteld worden dat onder leiding van dhr. Benschop veel werk op een adequate wijze is verzet en
dat daarmee een nog steviger fundament voor DUWO is gegroeid (crisisbestendig en klaar voor de toekomst).
10.8 Verslag interne controle
De afdeling Control & Riskmanagement bestaat met ingang van 2013 uit de controller en assistent controller. In het
verslagjaar gaf de afdeling veel aandacht aan het opstellen van het beleidsplan risicomanagement dat aan eind 2013 in de
vergadering van de RvC werd goedgekeurd. In 2014 vindt verdere uitwerking plaats, in eerste instantie door middel van een
workshop, samen met de nieuw benoemde externe accountant en de leden van de RvC.
Binnen de werkorganisatie richtte de interne controle zich in 2013 met name op de risico’s bij projecten en bij treasury in
relatie tot de borgingseisen. Bovendien werden de eisen van het CFV inzake risicobeoordeling via scenarioberekeningen in
kaart gebracht.
In het Projectenoverzicht, waarin de te ontwikkelen projecten staan, wordt het risicoprofiel vanuit verschillende invalshoeken
benoemd. Bij de lopende projecten worden in de paragraaf ‘kansen en bedreigingen’ de risico’s onderkend die van invloed
kunnen zijn op de realisatie van het project.
Naast het risicomanagement is in 2013 in samenspraak met de externe accountant een auditplan opgezet, dat is
goedgekeurd door de leden van de RvC. De in het auditplan genoemde controles werden uitgevoerd en resulteerden in
auditrapportages met bevindingen, conclusies en aanbevelingen. Ze werden in het MT besproken en aan de externe
accountant verstrekt, mede als basis voor de uit te voeren interim controle 2013.
Ten aanzien van de processen binnen DUWO werd de nieuwe versie van het ondersteuningsprogramma Sensus
geïnstalleerd; de procesopzet voor actualisatie (met name als gevolg van KCC en DUWO 2014) inclusief planning is gereed.
Naast deze taken zijn op verzoek van de directie een aantal onderzoeken uitgevoerd; de uitkomsten daarvan zijn direct aan
de directie teruggekoppeld.
10.9 Managementteam
Het MT van de Groep heeft in 2013 21 maal vergaderd. De samenstelling van het managementteam was per 31 december
2013:
Tabel 10.2 Samenstelling Groeps-MT op 31 december 2013
Naam
Functie
J.J. Benschop
Algemeen directeur / bestuurder
R. Bouman
Directeur Financiën
A. Dolle
Directeur Vastgoed
G. Dijkstra
Directeur vestiging Delft
M. Ensink
Directeur vestiging Leiden
G. Mul
Directeur vestiging Den Haag en Accommodate
Mw. H. de Vreese
Directeur vestiging Amsterdam/plv. directeur-bestuurder
F. van der Zon
Manager Strategie en Beleid
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10.10 Treasurycommissie
Tabel 10.3 Samenstelling Treasurycommissie op 31 december 2013
Naam
Functie
J.J. Benschop
Algemeen directeur / bestuurder DUWO
R. Bouman
Directeur Financiën
R. Wamelink
Thésor
H. Hoestra
Extern adviseur

De treasurycommissie is in 2013 vier maal bijeen geweest. In de commissie zit een extern adviseur vanuit de behoefte bij
DUWO om ook kennis te kunnen nemen van actuele marktinformatie en –ontwikkelingen buiten de corporatiesector. De
periodieke rapporten van de Treasurycommissie worden aan de RvC verstrekt.
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10.11 Balanced Scorecard
De nummering links in de tabel verwijst naar de doelen uit het ondernemingsplan 2011-2015 van DUWO. De normen zijn
opgenomen in de BSC 2013, die is vastgesteld door de RvC.
Doel

KPI

1

Ontwikkeling van de voorraad

1A

Realistisch
investeringsprogramma

Aantal toe te voegen
eenheden per vestiging
(nieuwbouw en beheer)

Omzetten voorraad naar
studenteneenheden Delft
1B

Bouwen naar de vraag

Norm 2011-2015

Realisatie
t/m 2012 2013

Amsterdam, min. 1800 max. 3000

1604

688

Delft, min.1200 max. 3000

1078

35

117

1028

516
72 (w)
245 (k)

38
91(k)

Den Haag, min. 1000 max. 2000
Leiden, min. 1000 max. 2000
30 oorspronkelijke woningen per jaar

Actueel marktonderzoek per
vestigingsplaats

Jaarlijks 1 per vestigingsplaats

Ontwikkelen
studentenmonitor (i.s.m.
Kences)
Vraag gestuurde
productdifferentiaties

Gereed op 1-1-2012 (Apollo)

Geen onrendabel op
nieuwbouw

Beproefd rendabel bouwconcept
beschikbaar per 1-1-2014

Productcombinaties ontwikkelen met
bijbehorende PvE gereed op 1-12012

Delft, Den Haag,
Deventer gereed,
Amsterdam
voorbereid
versie 2013 in
september
opgeleverd
PvE gereed en wordt
gebruikt

1C

Goedkoper bouwen

2

Verhuur en beheer van de woningvoorraad

2A

Transparant
woningaanbod

2B

Toewijzen aan de
doelgroep

Eén digitaal DUWO-loket
Operationeel per 1-1-2012
voor vraag en aanbod van
studentenwoningen
Overwegend verhuur aan de
minimaal 90% passende toewijzing
primaire doelgroep van beleid o.b.v. inkomensgrenzen EU

2C

Doorstroming
optimaliseren

Verhuur studentenwoningen
met campuscontract

97% verhuur studentenwoningen met
campuscontract op 31-12-2013

Bekendheid studenten met
campuscontract

Stijgende bekendheid met
campuscontract, te meten met
digitale klantenenquêtes

Deel uitmakend van
klantinformatie op
website

Tastbare bijdrage aan de stap Informatiefolder over (stap na)
na campuscontract
campuscontract per 1-1-2012

Gereed, via website
in 2013

Minimaal 2 matchingsprojecten met
collega-corporaties gericht op pas
afgestudeerden
Maximaal 1% DUWO-breed

2D

Doelmatige verhuur

Weinig netto leegstand
(derving), exclusief gedekte
leegstand
Lage huurachterstand

2E

Aanvaardbare prijskwaliteitverhouding

Beperkte woonlastenstijging
voor zittende huurders

Netto huurstijging inflatievolgend
+1,5% en IAH (excl. harmonisatie)

Energiebesparing in de
woningvoorraad door
investeringen en
gedragsbeïnvloeding

Duurzaamheidsbeleid met concrete
doelen per 1-1-2013

Ontwikkelen nieuwe,
betaalbare verhuurvormen
voor Short Stay

Minimaal 1 nieuwe verhuurvorm per
1-1-2012

Realisatie planmatig
onderhoudsbegroting naar
budget en activiteiten
Verlenging
exploitatietermijnen deel
voorraad Delft

Activiteiten 100% realisatie
Budget binnen begroting

2F

Sober en doelmatig
onderhoud

0,58% DUWO-breed

Individuele bemetering in alle
nieuwbouwcomplexen

Plan van aanpak gereed op 1-1-2012

2014

Oktober 2011
opgeleverd, in Leiden
per 1-1-2014
96,7%

94,0%

Nog starten,
verkennende
gesprekken.
1,79%
1,26%
3,4%
Schuift door naar 2e
helft 2014,
voorbereiding i.o.m.
HO’s
Gereed, onderdeel
van PVE nieuwbouw
Gestart, 2
verhuurvormen,
negatief oordeel,
afgebouwd
Niet geregistreerd
92,3 %
4 complexen tot 2030
in exploitatie
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3

Organisatie en dienstverlening

3A

Uitbreiding werkgebied

Verkrijgen landelijke toelating

Uiterlijk 1-1-2012

3B

Op doelen toegespitste
organisatie

Actuele, uniforme
werkprocessen

Actualisatie gereed op 1-7-2011,
daarna periodiek actualisatie

DUWO-Academy

Opleidingsprogramma voorziet in
minimaal 50% van de
opleidingswensen uit persoonlijke
ontwikkelingsplannen

Herbevestiging DUWOwaarden
Tevreden medewerkers

Gereed 1-1-2012

3C

Welzijn medewerkers

Integraal personeelsbeleid

3D

Tevreden Partners

3E

Tevreden klanten

3F
3G

4
4A

Op doelgroep
afgestemd
communicatiebeleid
Vergroten efficiency
van de organisatie

Minimale score tweejaarlijks
tevredenheidonderzoek: 7
(opnieuw meten in 2013)
Gereed op 1-7-2013

Nieuwe
arbeidsvoorwaarden per
1-10-2013 van kracht.
5,3%
frequentie 1,5

Ziekteverzuim maximaal landelijk
gemiddelde (4,5%) en
meldingsfrequentie lager dan 1,5

Beheermodel ontwikkelen

Plan van aanpak gereed op 1-112

Student in de wijk

In Leiden in 2013 pilot

Positief oordeel van klanten

Jaarlijks het KWH-label halen

Moderniseren website

Gereed 1-7-2013

DUWO en SLS meting
2012 niet gehaald, 2013meting SLS loopt
Opgeleverd

Informatievoorziening van
DUWO is volledig tweetalig

Vertaling communicatiemiddelen
voor 1-7-2012

Loopt, is onderdeel
DUWO2014

Webpanel inrichten

Gereed op 1-1-2013

Pro- en interactief
communicatiebeleid

Communicatieplan komende 3
jaar gereed in 2013

Loopt, ingezet bij
huurdersportaal
Gestart, afronding in Q4

Sneller/efficiënter werken
door automatisering

Uitvoeren ICT-visie, gereed op 11-2014

Loopt, is project
DUWO2014

Kostennorm beheer en
onderhoud per vhe

€ 900 per 1-1-2014

Gerealiseerd

Eigen vermogen versus
balanstotaal: 18%

Gerealiseerd

Borgingsfaciliteit behouden
(WSW)

Som Cashflows (incl. normatieve
aflossing) over periode van 5 jaar
positief

Norm is gehaald en
borging voor 2013
ontvangen

Positief bedrijfsresultaat

Bedrijfsresultaat positief met
ingang van boekjaar 2012

Door stelselwijzigingen
doorgeschoven naar
2018
Beleid gereed, toegepast
in 2014

Financiële continuïteit
Financiële continuïteit
A-status behouden (CFV)
waarborgen

Kostendekkend beheer

Voorstel gereed, start
project begin 2014
Vierde meting start in
2014

Ziekteverzuim beperken

Versterken risicomanagement Beleid vastgesteld per 1-7-2013
4B

Landelijk toelating in
2012 gekregen. Deventer
en Wageningen in
ontwikkeling
Loopt, is vertraagd,
werkgroepen ingericht.
Primaire processen
gereed 31-12-2014
Loopt, met name
onderdeel van
DUWO2014

Resultaat op beheer van
woningen positief

Resultaat DUWO-breed is
kostendekkend in 2013

Raamwerk gereed in
2013, uitwerken
beheermodel in praktijk
Gestart

In voorbereiding
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5
5A

Maatschappelijk ondernemen
Betrouwbare partner
Goed functioneren als
toegelaten instelling
Actuele prestatieafspraken
met gemeenten over
studentenhuisvesting

Jaarlijks positieve beoordeling
door BZK

Positief oordeel over
2012

Amsterdam

Prestatie-afspraken tot
2015
Samenwerkingovereenkomst Uilenstede
Update prestatieafspraken in 2013
afgerond
Overleg is gestart, geen
nieuwe afspraken in 2013
Gesprek over actualisatie
in 2013, afronding 2014
DUWO heeft concept
geleverd, afronding in
2014
Actualisatie is continu
proces

Amstelveen
Delft
Den Haag
Leiden
Deventer

Samenwerkingsovereenkomsten met onderwijsinstellingen over huisvesting van
buitenlandse studenten

5B

Good Governance

5C

Actieve betrokkenheid
stakeholders en
huurders

5D

Actieve ondersteuning
van de kennisstad

(Actualisatie)
samenwerkingsovereenkomsten
met elke grote onderwijsinstelling
in het werkgebied (over
Accommodate)

Bewonersparticipatie op basis Actualisatie gereed per 1-10-2013 Geen ondertekening
van geactualiseerd
reglement mogelijk in
participatiereglement
2013, HO’s onderling niet
eens
Governancestructuur voldoet Heersende wet- en regelgeving
Gereed
aan de wet- en regelgeving
Vergadering van de
Adviesraad
studentenhuisvesting
beleggen
Bewonerskoepel

Minimaal 1x per jaar

Februari 2013
bijeengekomen,
voorbereiding 2014

Oprichting begin 2011

Uitgesteld,
onduidelijkheid door HO’s
Nationaal Akkoord
Studentenhuisvesting en
start lobby kabinet Rutte
II

Ondersteunend onderzoek en Met Kences lobby- en onderzoek
lobby met partners uitvoeren
agenda op 1-7-2011
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10.12 Kentallen DUWO 2013
Omschrijving

2013

2012

Gegevens Woningbezit
1.Woningen/ woongebouwen

27.095

25.058

a. In eigendom

20.831

19.520

b. DRC (50%)

1.851

2.004

c. In beheer

4.413

3.534

571

373

a. In eigendom

295

278

b. DRC (50%)

121

89

c. In beheer

155

6

145

116

2. Garages

3. Bedrijfsruimten
a. In eigendom

136

106

b. DRC (50%)

5

5

c. In beheer

4

5

87

95

a. In eigendom

87

95

b. DRC (50%)

0

0

c. In beheer

0

0

27.898

25.642

2.453

2.698

Opgeleverd

644

668

Aangekocht

853

0

0

77

1.283

895

64

109

4. Overige verhuureenheden

Totaal
5. In aanbouw/ ontwikkeling
Verklaring mutaties

Overig
In beheer genomen
Ombouw eigendom
Ombouw DRC
Gesloopt

-46

20

-251

-352

Verkocht

-33

-66

Beheer beëindigd

-39

-281

Overig (aanpassing SSH)
Totaal mutaties

-219

0

2.256

1.070

Kwaliteit (per woning)
Kosten NPO (per vhe excl. serviceabonnement)

161

180

Kosten PO (per vhe)

310

298

€ 302,84

€ 287,00

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

55,10%

6,27%

Huurachterstand

1,26%

0,63%

Huurderving in % jaarhuur

1,79%

1,28%

11,41%

12,52%

Financiële continuïteit
1. Solvabiliteit (ev/bt)
2. Current ratio

0,73

0,62

3. Rentabiliteit e.v.

0,95%

2,32%

4. Rentabiliteit v.v.

0,14%

0,38%

5. Rentabiliteit t.v.

0,11%

0,38%

837

896

6. Cash-flow per vhe
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Omschrijving

2013

2012

BALANS EN W. EN V. REKENING (per woning)
1. Eigen vermogen

2.957

3.187

2. Voorziening onderhoud

0

0

3. Overige voorziening

8

9

4. Totaal opbrengsten

4.800

4.794

5. Kapitaalslasten

809

756

6. Algemeen Beheer

308

481

7. Renteresultaat

854

794

28

74

5,91

6,65

8. Jaarresultaat
Personeelsbezetting
Formatieplaatsen per 1.000 woningen
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Vernieuwing van de buitenruimte Uilenstede (Amsterdam) officieel van start
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Jaarrekening
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DUWO start bouw studentenflat Nieuw Delft
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Uilenstede Oost (Amsterdam) wint architectuurprijs
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1. Balans per 31 december 2013
(na voorgestelde resultaatbestemming, bedragen x € 1, -)
Ref.

2013

2012

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Sociaal vastgoed in exploitatie

10.1

593.461.587

507.870.451

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

10.1

32.121.125

62.126.022

Onroerende en roerende zaken t.d.v. de exploitatie

10.1

9.655.035

6.937.137

635.237.746

576.933.611

Vastgoedbeleggingen
Commercieel vastgoed in exploitatie

10.2

35.656.705

25.828.381

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

10.2

109.515

1.369.303

35.766.220

27.197.684

Financiële vaste activa
Andere deelnemingen

10.3.1

26.000

8.000

Overige effecten

10.3

15.000

15.000

Latente belastingvordering

10.3.2

1.668.139

2.230.677

Overige vorderingen

10.3

737.391

889.036

2.446.530

3.142.713

Som der vaste activa

673.450.496

607.274.008

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen

10.4

Huurdebiteuren

10.4.1

1.506.041

513.951

Gemeenten

10.4.2

1.399

10.131

Overige vorderingen

10.4.3

1.089.258

842.689

Overlopende activa

10.4.4

5.301.409

4.101.568

7.898.106

5.468.339

41.728.456

39.742.776

Liquide middelen

10.4.5

Som der vlottende activa
TOTAAL ACTIVA

49.626.563

45.211.115

723.077.059

652.485.123
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Ref.
EIGEN VERMOGEN

10.5

2013

2012

82.490.683

81.710.129

222.894

231.779

Leningen kredietinstellingen

10.7.1 548.576.075

476.152.590

Financiële leaseverplichtingen

10.7.2

21.947.758

19.600.000

Waarborgsommen

10.7.3

2.194.194

2.291.968

572.718.027

498.044.558

24.059.961

37.004.959

7.282.178

5.813.265

12.147.305

5.979.356

28.273

135.046

VOORZIENINGEN
Overige voorzieningen
LANGLOPENDE SCHULDEN

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale verzekeringen

10.6
10.7

10.8

Schulden ter zake van pensioenen
Overige schulden
Overlopende passiva

1.360.378

1.211.865

22.767.360

22.354.165

67.645.455

72.498.656

TOTAAL PASSIVA

723.077.059

652.485.123
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2. Winst- en verliesrekening over 2013
(bedragen x 1, -)
Ref.
Bedrijfsopbrengsten
Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Overheidsbijdragen
Netto verkoopresultaat
vastgoedportefeuille
Geactiveerde productie eigen bedrijf
Overige bedrijfsopbrengsten

2013

2012

11.1
11.2
11.3

87.955.401
28.930.273
0

80.257.921
26.892.332
43.637

11.4

2.206.226

4.286.912

11.5
11.6

554.277
14.250.619

393.414
11.056.976
133.896.795

Bedrijfslasten
Afschrijvingen materiële vaste activa en
vastgoedportefeuille
Overige waardeveranderingen materiële
vaste activa
Erfpacht
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Onderhoudslasten
Leefbaarheid
Lasten servicecontracten
Overige bedrijfslasten

11.7

22.580.633

21.090.325

11.8

-2.590.000

3.629

11.9

252.000
8.643.093
1.165.034
1.601.678
13.113.406
96.922
28.891.549
29.212.072

261.862
9.058.430
1.251.110
1.654.298
12.258.561
79.172
26.318.911
22.681.251

11.10

11.11

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

122.931.192

11.13
11.13

102.966.386

94.657.549

30.930.408

28.273.643

151.402
23.983.261

425.185
22.589.856
23.831.859

22.164.671

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

7.098.549

6.108.972

Belastingen

6.317.995

4.214.682

780.554

1.894.290

11.14

Resultaat na belasting
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3. Kasstroomoverzicht 2013
(Indirecte methode) (bedragen x 1, -)
Ref.

2013

Kasstroom uit operationele
activiteiten
Bedrijfsresultaat

2012

30.930.408

28.273.643

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen

11.7

Overige waardeveranderingen

21.090.325

-2.590.000

Vrijval/dotatie egalisatierekeningen
Vrijval/dotatie voorzieningen

22.580.633

10.6

0

-43.636

-8.885

-4.956
19.981.748

21.041.733

Veranderingen in werkkapitaal:
Voorraden
Vorderingen
Effecten
Kortlopende schulden (excl.
bankkrediet)

10.4
10.8

0

389.949

-2.429.767

4.424.717

0

0

8.289.797

1.879.522

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

5.860.030

6.694.188

56.772.186

56.009.564

Ontvangen interest

11.13

151.402

425.185

Betaalde interest
Ontvangen/ betaalde belasting naar
winst

11.13

-23.983.261

-22.589.856

11.14

-6.317.995

-4.448.256

Kasstroom uit operationele activiteiten

-30.149.854

-26.612.927

26.622.332

29.396.637

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa

10.1/2

-93.468.533

-28.881.997

Ontvangen investeringssubsidies
materiële vaste activa

10.1/2

5.460.949

1.707.085

Desinvesteringen materiële vaste activa

10.1/2

1.144.278

3.768.476

Investeringen in financiële vaste activa

10.3

-18.000

-274.225

Desinvesteringen financiële vaste activa

10.3

714.183

576.346

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit
financieringsactiviteiten
Ontvangsten uit langlopende schulden
(klim & nieuw)

-86.167.123

10.7

Mutatie leningen met een variabele
hoofdsom
Aflossing langlopende schulden
Mutatie financial lease
Mutatie waarborgsommen

10.7

-23.104.315

110.500.000

81.800.000

0

2.500.000

-51.219.513

-67.492.795

2.347.758

0

-97.774

-6.870

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Toename/afname geldmiddelen

61.530.471

16.800.335

1.985.680

23.091.657
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De toename van de geldmiddelen in het boekjaar sluit als volgt aan op de mutatie in de balanspost liquide middelen:
2013

2012

€ x 1.000, -

€ x 1.000, -

Stand per 1 januari
Liquide middelen
Schulden aan kredietinstellingen/ bankkrediet

39.743

16.646

0

0

39.743

16.646

1.985

23.097

0

0

1.985

23.097

41.728

39.743

Mutaties boekjaar
Liquide middelen
Schulden aan kredietinstellingen/ bankkrediet

Liquide middelen
Schulden aan kredietinstellingen/ bankkrediet
Stand per 31 december

0

0

41.728

39.743
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4. Algemene toelichting
4.1

Algemeen

Stichting DUWO is een stichting met de status van “toegelaten instelling volkshuisvesting”. Zij is landelijk toegelaten en is
werkzaam binnen de juridische wetgeving vanuit de Woonwet en het Besluit Beheer Sociale Huursector. De statutaire
vestigingsplaats is Delft, de feitelijke vestigingsplaats is Kanaalweg 4 te Delft. De activiteiten bestaan voornamelijk uit de
exploitatie en ontwikkeling van woningen voor de sociale huursector.
4.2

Fusiegrondslagen

DUWO is op 1 januari 2013 door middel van een juridische fusie samengegaan met Woningbouwvereniging SLS Wonen. Bij
deze fusie was DUWO de verkrijgende instelling en was laatstgenoemde corporatie de verdwijnende instelling. Ten gevolge
van de fusie heeft DUWO onder algemene titel het gehele vermogen van de verdwijnende instelling verkregen. De financiële
gegevens van de gefuseerde instellingen zijn verwerkt als een samensmelting van belangen. De activa en passiva van de
gevoegde rechtspersonen, alsmede hun baten en lasten zijn samengevoegd.
De waarderingsgrondslagen en winstbepalingsgrondslagen van de nieuwe organisatie zijn gebaseerd op de door beide
instellingen toegepaste grondslagen. Voor een beperkt aantal posten is een geharmoniseerde grondslag gekozen, dit is
verwerkt als een stelselwijziging en rechtstreeks in het beginvermogen van 1 januari 2013 gemuteerd. De vergelijkende
cijfers over 2012 zijn gebaseerd op financiële gegevens van de beide instellingen op basis van de jaarrekeningen 2012. De
effecten van de stelselwijzing in verband met de harmonisatie van grondslagen op het eigen vermogen per 1 januari 2013
zijn als volgt aan te geven:
x € 1.000
Eigen vermogen per 31 december 2012:
DUWO
56.078
SLS Wonen
78.541
Effecten harmonisatie:
134.619
- resultaat SLS 2012
-1.234
- complexgewijze afwaardering materiële vaste activa
-51.675
Eigen vermogen per 1 januari 2013
81.710
De volgende bedragen aan activa en passiva zijn door elk van de fusiepartners ingebracht (gebaseerd op de
geharmoniseerde grondslagen):
DUWO SLS Wonen
x 1.000
x 1.000
Materiële vaste activa
€ 478.336
€ 128.385
Financiële vaste activa
€ 2.218
€ 925
Vlottende activa
€ 34.332
€ 10.880
Totaal activa
€ 514.886
€ 140.189
Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Vlottende passiva
Totaal passiva

€ 56.078
€ 232
€ 406.833
€ 51.743
€ 514.886

€ 28.222
€0
€ 91.211
€ 20.756
€ 140.189

4.3
Schattingswijzigingen
Vanaf verslagjaar 2012 is de afschrijvingsmethodiek van de materiële vaste activa in exploitatie gewijzigd van annuïtair naar
lineair. Daarnaast is voor een aantal complexen de levensduur opnieuw beoordeeld en aangepast. Door deze
schattingswijziging verlopen de afschrijvingen vanaf heden lineair in plaats van progressief. Hierdoor zullen ook de komende
jaren de afschrijvingslasten hoger liggen dan onder de annuïtaire methode. Wel neemt het verschil ieder jaar af, om vanaf
ste
circa het 30 levensjaar van een complex om te slaan in een jaarlijks in omvang toenemende lagere afschrijving.
4.4
Presentatiewijziging
In de herziene Richtlijn 645 zijn aangepaste modellen voor de balans en resultatenrekening voorgeschreven. In de balans
zijn een aantal posten toegevoegd en voor de resultatenrekening biedt de herziene Richtlijn naast een uitgebreider
Categoriaal model tevens een functioneel model als alternatieve optie. DUWO kiest voor het categoriale model.
4.5
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de directie van DUWO zich
verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.
Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.
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5. Grondslagen voor waardering van activa en passiva
5.1
Regelgeving
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Besluit beheer sociale huursector, Titel 9 Boek
2 BW en Hoofdstuk 645 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en de stellige uitspraken van de overige hoofdstukken
van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen
specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de winst-enverliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de
toelichting. Toelichtingen op posten in de balans, winst-en-verliesrekening en kasstroomoverzicht worden in de jaarrekening
genummerd.
5.2
Vergelijking met vorig jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar,
met uitzondering van de toegepaste stelsel- en schattingswijzigingen zoals opgenomen in paragraaf 4.2 en 4.3.
5.3
Verwerken verplichtingen
In de jaarrekening wordt naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens rekening gehouden met feitelijke verplichtingen,
die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd”. Hiervan is sprake wanneer
uitingen namens de corporatie zijn gedaan richting huurders, gemeenten en overige stakeholders aangaande verplichtingen
inzake toekomstige herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het
besluitvormingsproces van de corporatie rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van een feitelijke verplichting is
sprake indien de formalisering van de definitief ontwerp fase en afgeleid het aanvragen van de bouwvergunning heeft
plaatsgevonden.
5.4

Materiële vaste activa

5.4.1
Algemene uitgangspunten
Tenzij bij de afzonderlijke balansposten iets anders wordt vermeld, gelden voor alle materiële vaste activa de volgende
algemene uitgangspunten.
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van alle direct toe te rekenen uitgaven onder aftrek van
afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur. Rente wordt niet geactiveerd. Op grond wordt niet
afgeschreven.
Voor zover verkregen subsidies kwalificeren als investeringssubsidie worden deze in mindering gebracht op de verkrijgingsof vervaardigingsprijs.
Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.
Indien grond gekocht is met opstallen, met de intentie de opstallen te slopen of teniet te laten gaan en vervolgens op de
grond nieuwbouw te realiseren, dan maken de eventuele boekwaarde van de opstallen en de gemaakte sloopkosten deel uit
van de verkrijgingsprijs van de grond.
Verwerking van groot onderhoud
DUWO verwerkt de kosten van groot onderhoud aan haar materiële vaste activa als onderdeel van de boekwaarde indien
wordt voldaan aan de criteria voor activering. De geactiveerde kosten worden als afzonderlijke component behandeld. Voor
zover sprake is van vervanging van onderdelen van het actief wordt de nog aanwezige boekwaarde van deze onderdelen
gedesinvesteerd. Indien de boekwaarde van deze te desinvesteren onderdelen niet afzonderlijk uit de activa registratie zijn
te herleiden, wordt deze benaderd op basis van de huidige uitgaven, teruggerekend naar de datum van oorspronkelijke
investering, en indien van toepassing rekening houdend met de naar benadering tot het moment van vervanging hierover
gepleegde afschrijvingen.
5.4.2
Sociaal vastgoed in exploitatie
Typering
Sociaal vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, het maatschappelijk vastgoed
en het overige sociale vastgoed. De huurtoeslaggrens is een algemeen huurprijsniveau dat jaarlijks per 1 juli door de
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (thans Minister voor Wonen en Rijksdienst) wordt vastgesteld.
Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat is verhuurd aan maatschappelijke organisaties, waaronder zorg-,
welzijn-, 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.
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Kwalificatie
Het beleid van DUWO is er primair op gericht de sociale vastgoedportefeuille aan te houden voor de doelgroep van beleid.
Slechts voor een deel van het sociale vastgoed vindt optimalisatie van het financiële rendement plaats. Daarmee kwalificeert
DUWO zich als vastgoed beheerder en is de laagste van de vervangingswaarde of de bedrijfswaarde de basis voor de
invulling van de actuele waarde.
Waarderingsgrondslag
DUWO waardeert haar sociaal vastgoed in exploitatie bij eerste verwerking tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs en
daarna tegen kostprijs verminderd met afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum
worden verwacht.
Na-investeringen
Uitgaven na eerste verwerking (de zogeheten na-investeringen) die leiden tot een waardeverhoging van het actief worden
aangemerkt als activeerbare kosten van vernieuwing.
Uitgaven die betrekking hebben op toekomstige herstructureringen, waarvan de feitelijke verplichtingen dan wel de in rechte
afdwingbare verplichtingen zijn aangegaan, worden in de waardering betrokken. Herstructurering onderscheidt zich van
renovatie door het verbeteren of vergroten van de oorspronkelijke capaciteit.
Onderhoud
De lasten van regelmatig voorkomend onderhoud waaronder renovatie onderscheiden zich van activeerbare kosten door het
feit dat er geen sprake is van een waardeverhoging van het actief. De lasten van onderhoud worden direct in het resultaat
verantwoord.
Componenten
Binnen het vastgoed worden componenten onderkend met een verschillende levensduur. Naast de grond (geen afschrijving)
en de opstal worden installaties en inventaris onderkend. Van een afzonderlijke component is sprake indien deze
component meer dan 10% uitmaakt van de waarde van het actief en/of indien de afschrijvingslast (als gevolg van een
afwijkende levensduur van de component ten opzichte van de opstal) meer dan 10% afwijkt van de situatie dat geen
component zou zijn onderkend.
Complexindeling
De indeling van de kasstroom genererende eenheden (complexen) is in overeenstemming met het interne beleid en de
bedrijfsvoering van DUWO. Jaarlijks vindt toetsing plaats van de boekwaarde en reële waarde. De toetsing geschiedt op
vestigingsniveau. Bij de bepaling of investeringen onrendabel zijn, wordt rekening gehouden met de overwaarde van de
vestiging waartoe de investering zal gaan behoren. Voor alle complexen is een bedrijfswaardeberekening opgesteld. Als
gevolg van de fusie per SLS Wonen zijn er een 2-tal extra kasstroom genererende complexen toegevoegd. In totaal zijn er
daarom 8 kasstroom genererende complexen gedefinieerd die gebaseerd zijn op de reguliere vestigingen Delft, Den Haag,
Amsterdam en Leiden en de splitsing in sociaal en commercieel vastgoed. Aansluiting is daarbij gezocht naar de manier
waarop DUWO haar begrotingen en voortgangsrapportages heeft ingericht.
Bepaling bedrijfswaarde
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.
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 2013 intern geformaliseerde meerjaren begroting en
bestrijken een periode van 5 jaar behoudens de verwachte kosten van groot onderhoud, erfpacht en overige contracten met
een werkingsduur van meer dan vijf jaar. De kosten van planmatig groot onderhoud worden gebaseerd op de in de
meerjaren onderhoudsbegroting onderkende cycli per component. Voor latere jaren wordt uitgegaan van de verwachte
gemiddelde groeivoeten voor inflatie, huurstijging en rente alsmede genormeerde lastenniveaus.
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Bij de bedrijfswaardeberekening gelden de volgende uitgangspunten:
– Inflatie 2014-2016 2,5% per jaar, vanaf 2017 2%
– jaarlijkse huurverhoging 2014-2016 van 3,5 % (voorgaand jaar: 3,5% Duwo; 2,5% SLS) en vanaf 2017 2%
(inflatievolgend).
– jaarlijkse huurderving van 1,5 % (voorgaand jaar: 1,5);
– geen huurharmonisatie ingerekend (voorgaand jaar: mutatiegraad van 25% en huurharmonisatie tot de maximaal
redelijke huur);
– jaarlijkse stijgingen van de vastgoed gerelateerde variabele lasten van 2,5% (voorgaand jaar:3,25% Duwo; 3,0%
SLS), met uitzondering van onderhoudslasten. Deze stijgen met 3,25% in 2014 en 2015 en vanaf 2016 met 3% (in
2012: 3,25% Duwo; 3,0% SLS)
– genormeerde lasten voor onderhoud en algemeen beheer) van € 900, - per verhuureenheid;
– een restwaarde op basis van geschatte grondwaarde aan het einde van de exploitatieperiode of de verwachte
opbrengstwaarde bij verkoop (voorgaand jaar: idem);
– een rekenrente van 5,25 % (voorgaand jaar: 5,25%) voor WSW-geborgde woningen;
– de periode waarover contant gemaakt wordt loopt parallel met de geschatte resterende levensduur van de
complexen (variërend van 15 tot 50 jaar) (voorgaand jaar: 15 tot 50 jaar). De minimale levensduur is gesteld op 15
jaar tenzij vanuit planvorming een kortere levensduur gerechtvaardigd is.
– de saneringsbijdrage van het Centraal Fonds Volkshuisvesting en de te betalen vennootschapsbelasting maken
geen onderdeel uit van de bedrijfswaarde.
– de verhuurdersheffing is ingerekend tot en met einde levensduur (voorgaand jaar: alleen voor 2013 meegenomen).
Bij de bepaling van de bedrijfswaarde zijn de volgende posten als niet vastgoed gerelateerde aangemerkt en buiten de
bedrijfswaarde gehouden:
– leefbaarheid
– haalbaarheid
– saneringsheffing
– projectmanagement
Bij de bepaling van de bedrijfswaarde wordt niet langer rekening gehouden met de rentabiliteitswaardecorrectie van de
bestaande leningenportefeuille en beleggingen. De rentabiliteitswaardecorrectie betrof het tijdelijke verschil tussen de
contante waarde van de verwachte kasstromen uit hoofde van leningen en beleggingen en de waardering van deze posten
op de balans.
De verwachte opbrengstwaarde van woningen geoormerkt voor verkoop wordt gedefinieerd als de contante waarde van het
maximale bedrag dat kan worden verkregen bij vrijwillige verkoop binnen een verwachte termijn, onder aftrek van
verkoopkosten die niet door de koper worden gedragen. Ter bepaling van dit bedrag worden taxaties uitgevoerd door
onafhankelijke externe deskundigen of worden vergelijkbare onroerende zaken als referentie gehanteerd. Gegeven het feit
dat verkopen hoofdzakelijk worden verricht in het kader van de financiering van onrendabele investeringen in nieuwbouw
worden deze verkopen voor een periode van vijf jaar in de waardering betrokken. Daarmee wordt recht gedaan aan het
voorwaardelijke karakter van de geoormerkte verkopen.
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 vierkante
meterprijs voor een sociale huurwoning. Deze kavelprijs wordt geïndexeerd naar het einde van de levensduur en verminderd
met verwachte sloopkosten en kosten van uitplaatsing. Indien feitelijke 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.
Bijzondere waardevermindering
DUWO beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het
actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de
realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere
waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare
waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.
Bijzondere waardeverminderingsverliezen worden ten laste van de winst- en verliesrekening verantwoord onder de
bedrijfslasten als ‘Overige waardeveranderingen immateriële vaste activa en vastgoedportefeuille’.
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Terugname van bijzondere waardevermindering
Indien wordt vastgesteld dat een in het verleden verantwoorde bijzondere waardevermindering niet meer bestaat of is
afgenomen, wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die
bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief was verantwoord. Het verschil in boekwaarde
van het actief direct voor herbeoordeling van de bijzondere waardevermindering en direct na deze herbeoordeling wordt als
terugname van eerdere afwaardering ten gunste van de winst- en verliesrekening verantwoord onder de bedrijfskosten als
‘Overige waardeveranderingen immateriële vaste activa en vastgoedportefeuille’.
Afschrijvingen
Vanaf 2012 zijn de afschrijvingen niet langer gebaseerd op de annuïtaire methode maar wordt per component lineair over de
geschatte resterende levensduur afgeschreven over het verschil tussen de boekwaarde per begin boekjaar en de geschatte
restwaarde van (de component van) het actief.
Indien sprake is van een afwaardering naar lagere bedrijfswaarde dan geldt deze lagere bedrijfswaarde vanaf dat moment
als basis voor de afschrijvingen in de toekomst. Een lagere bedrijfswaarde wordt in zijn geheel toegerekend aan de opstal
en overige componenten (op basis van het relatieve aandeel in de oorspronkelijke verkrijgings- of vervaardigingsprijs). Dit
impliceert dat over de oorspronkelijke verkrijgingsprijs van de grond geen afschrijving plaatsvindt. Zo nodig wordt de
verkrijgingsprijs van de grond zelfstandig op basis van impairment (af)gewaardeerd naar lagere sociale marktwaarde. Indien
sprake is van een terugname van een eerdere afwaardering dan geldt de na deze terugname resulterende boekwaarde als
basis voor de afschrijvingen in de toekomst.
Actuele waarde ten behoeve van de toelichting
In de toelichting is de actuele waarde van Sociaal vastgoed in exploitatie gebaseerd op de bedrijfswaarde zoals beschreven
in deze paragraaf.
5.4.3
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Typering
Dit betreffen complexen in aanbouw die zijn bestemd om te worden ingezet als vastgoed in exploitatie niet zijnde een
vastgoedbelegging.
Waarderingsgrondslag
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie wordt gewaardeerd tegen uitgaafprijzen en toegerekende kosten
van het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht en directievoering.
Bijzondere waardevermindering
DUWO beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien de verwachte realiseerbare waarde lager is dan de verwachte totale
geactiveerde kosten bij oplevering is sprake van een onrendabele top. Bij de bepaling of de onrendabele top leidt tot een
bijzondere waardevermindering worden de boekwaarde en de bedrijfswaarde van de kasstroom genererende eenheid
waartoe de onroerende zaken gaan behoren betrokken.
Indien en voor zover de onrendabele top groter is dan het verschil tussen de bedrijfswaarde en de boekwaarde van de
betreffende kasstroom genererende eenheid, is sprake van een bijzondere waardevermindering van het vastgoed in
ontwikkeling. Indien en voor zover de bijzondere waardevermindering hoger is dan de waarde van het vastgoed in
ontwikkeling, wordt het vastgoed in ontwikkeling op nihil gewaardeerd en wordt een voorziening aan de creditzijde van de
balans opgenomen.
Afschrijvingen
Op vastgoed in ontwikkeling wordt niet afgeschreven. Afschrijving vindt eerst plaats nadat de betreffende complexen in
exploitatie zijn genomen.
5.4.4
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en
bijzondere waardeverminderingen. In 2012 is besloten het hoofdkantoor te verhuizen in 2014. De resterende boekwaarde
van verbouwen en inventaris van het huidige kantoor wordt versneld afgeschreven over de resterende gebruiksperiode. Niet
aan de bedrijfsuitoefening dienstbare activa worden gewaardeerd tegen de verwachte opbrengstwaarde.
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5.5
Vastgoedbeleggingen
Vastgoedbeleggingen zijn onroerende zaken die worden aangehouden om huuropbrengsten, waardestijgingen of beide te
realiseren. Vastgoedbeleggingen worden geclassificeerd als ‘vastgoedbeleggingen in exploitatie’ indien ze beschikbaar zijn
voor verhuur. Vastgoedbeleggingen, daaronder begrepen vastgoedbeleggingen in ontwikkeling, worden gewaardeerd tegen
verkrijgings- of vervaardingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de
verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. De algemene uitgangspunten van Materiële
vaste activa (zie paragraaf 5.4.1) zijn ook van toepassing op Vastgoedbeleggingen, tenzij hierna anders is vermeld.

specialist in

.NL studentenhuisvesting

75

75

5.5.1
Commercieel vastgoed in exploitatie
Typering
Het commercieel vastgoed in exploitatie omvat woningen in exploitatie met een huurprijs boven de
huurtoeslaggrens, het bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed) en het overige commerciële vastgoed.
Waarderingsgrondslag
DUWO waardeert haar commercieel vastgoed in exploitatie bij eerste verwerking tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs
en daarna tegen kostprijs verminderd met afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.
Overige uitgangspunten
De overige uitgangspunten van Sociaal vastgoed in exploitatie uit paragraaf 5.4.2 zijn ook van toepassing op Commercieel
vastgoed in exploitatie, met uitzondering van het volgende:
• Als invulling van de actuele waarde geldt niet de bedrijfswaarde maar de reële waarde.
Reële waarde
De reële waarde welke wordt gehanteerd voor de toetsing van een eventuele bijzondere waardevermindering is gebaseerd
op de actuele marktsituatie en omstandigheden per balansdatum en geeft de meest waarschijnlijke prijs weer die
redelijkerwijs op balansdatum had kunnen worden verkregen. Toetsing van een eventuele bijzondere waardevermindering
vindt plaats indien er aanwijzingen zijn dat zich mogelijk een dergelijke waardedaling heeft voorgedaan. Aanwijzingen
kunnen zijn: daling van vastgoedprijzen, daling van exploitatieresultaten van vastgoed, mogelijk kortere levensduur dan
aanvankelijk geschat, hogere onrendabele investeringen dan aanvankelijk geschat e.d. Er hebben zich in 2013 geen
aanwijzingen voorgedaan die op een eventuele bijzondere waardevermindering duiden.
Actuele waarde ten behoeve van de toelichting
In de toelichting is de actuele waarde van Commercieel vastgoed in exploitatie gebaseerd op de bedrijfswaarde zoals
beschreven in paragraaf 5.4.2. DUWO hanteert deze invulling van actuele waarde omdat haar primaire doelstelling is het
beschikbaar stellen van huisvesting, en dat optimalisatie van het rendement van haar vastgoed slechts een ondergeschikte
plaats in neemt. De bedrijfswaarde wordt bepaald zoals beschreven in paragraaf 5.4.2 Sociaal vastgoed in exploitatie.
5.5.2
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Typering
Dit betreffen complexen in aanbouw die zijn bestemd om te worden ingezet als vastgoed in exploitatie zijnde een
vastgoedbelegging.
Waardering en verwerking
De waardering en verwerking van deze post is gelijk aan Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de eigen exploitatie niet
zijnde een vastgoedbelegging zoals beschreven in paragraaf 5.4.3.
5.6

Financiële vaste activa

5.6.1
Andere deelnemingen
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs.
Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen de realiseerbare waarde;
afwaardering vindt plaats ten laste van de winst-en-verliesrekening.
5.6.2
Latente belastingvorderingen
Zie 5.9.2
5.6.3
Overige financiële vaste activa
De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en overige vorderingen.
Deze vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
5.7
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden
na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, veelal gelijk aan de nominale waarde. Een
voorziening voor oninbaarheid gebaseerd op een statische beoordeling per balansdatum wordt in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.
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5.7.1
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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5.8
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen en verliezen die op balansdatum
bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de hoogte redelijkerwijs kan
worden geschat. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om
de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de
uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
5.8.1
Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw
Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen nieuwbouw worden als bijzondere waardeverandering in
mindering gebracht op de boekwaarde van de vestiging waartoe de investeringen gaan behoren. Indien en voor zover de
verwachte verliezen de boekwaarde van de betreffende vestiging overtreffen, wordt voor dit meerdere een voorziening
gevormd. Onder verwachte verliezen wordt in dit verband verstaan de netto contante waarde van alle investeringsuitgaven
minus aan deze investering toe te rekenen ontvangsten.
5.8.2
Latente belastingvorderingen en -verplichtingen
Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde van de
activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de boekwaarden die in deze jaarrekening gevolgd worden
anderzijds. De berekening van de latente belastingvorderingen en -verplichtingen geschiedt tegen de belastingtarieven die
op het einde van het verslagjaar gelden, of tegen de tarieven die in de komende jaren gelden, voor zover deze al bij wet zijn
vastgesteld.
Latente belastingvorderingen uit hoofde van verrekenbare verschillen en beschikbare voorwaartse verliescompensatie
worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee verliezen
kunnen worden gecompenseerd en verrekeningsmogelijkheden kunnen worden benut.
Latente belastingen worden verantwoord voor tijdelijke verschillen inzake groepsmaatschappijen, deelnemingen en joint
ventures, tenzij DUWO in staat is het tijdstip van afloop van het tijdelijk verschil te bepalen en het niet waarschijnlijk is dat
het tijdelijke verschil in de voorzienbare toekomst zal aflopen.
Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder de financiële vaste activa, latente belastingverplichtingen zijn
opgenomen onder de voorzieningen. Belastinglatenties worden gewaardeerd op contante waarde, tenzij in de toelichting
anders is vermeld.
5.8.3
Voorziening persoonsgebonden opleidingsbudget
Het persoonlijke levensloop opleidingsbudget is een voorziening voor uitgaven aan opleidingen voor de
loopbaanontwikkeling van personeelsleden. De voorziening is gebaseerd op het aantal full-time equivalenten, de jaarlijkse
dotatie betreft de uitgaven die in een jaar ten laste van deze voorziening zijn gedaan.
5.9
Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Een eventueel verschil tussen
het ontvangen bedrag en de reële waarde van de lening wordt verantwoord op basis van de bij die transactie horende
economische werkelijkheid. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de
waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente
gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt.
Voor extendible/tijdvakleningen wordt de effectieve rente bepaald op basis van de gemiddelde contractuele rente over de
volledige looptijd van de lening, ervan uitgaande dat de vaste rente in het tweede tijdvak betaald moet worden.
De aflossingsverplichting voor het komend jaar van de langlopende schulden is opgenomen onder de kortlopende schulden.
In leningen besloten derivaten worden afgesplitst en separaat verantwoord. Duwo past hierbij ontwerprichtlijn oRJ290 toe.
5.10
Leasing
De stichting beheert activa voor een aantal partijen (beleggers) waarbij de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom
van deze activa als exploitatie gedeeltelijk aan de stichting toekomen. Waardestijgingen van deze activa blijven bij de
belegger. DUWO ontvangt voor het beheer een vergoeding voor klachten- en mutatieonderhoud en algemeen
beheerkosten. De eigenaar bepaalt in welke vorm planmatig onderhoud uitgevoerd wordt. Deze activa worden niet
geactiveerd in de balans. Deze vorm van beheren heeft DUWO al een tiental jaren in gebruik.
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5.10.1
Financial leasing
De stichting huurt soms activa waarvan de feiten en omstandigheden van de overeenkomst voor de jaarverslaggeving
kwalificeren als financial lease. Deze activa worden geactiveerd in de balans bij de aanvang van het leasecontract tegen de
reële waarde van het actief of de lagere contante waarde van de minimale leasetermijnen. De te betalen leasetermijnen
worden op annuïtaire wijze verdeeld in een aflossings- en een rentecomponent. De leaseverplichtingen worden exclusief de
rentecomponent opgenomen onder de langlopende schulden. De rentecomponent wordt gedurende de looptijd van het
contract verantwoord in de winst-en-verliesrekening met een vast rentepercentage over de gemiddelde resterende
aflossingscomponent. De relevante activa worden afgeschreven over de resterende gebruiksduur of, indien korter, de
looptijd van het contract.
5.11
Afgeleide financiële instrumenten (derivaten)
DUWO maakt gebruik van rentederivaten. Deze worden tegen geamortiseerde kostprijs opgenomen. De wijze van
verwerking van waardeveranderingen van het afgeleide financiële instrument is afhankelijk van of er met het afgeleide
financiële instrument hedge accounting wordt toegepast. Indien er geen kostprijs hedge accounting wordt toegepast, wordt
er door DUWO een voorziening getroffen voor een eventuele reële waarde van het derivaat die lager is dan de kostprijs.
DUWO past waar mogelijk kostprijs hedge accounting toe. Op het moment van aangaan van een hedge relatie, wordt dit
door DUWO gedocumenteerd. DUWO stelt middels een test periodiek de effectiviteit van de hedge relatie vast. Dit gebeurt
door het vergelijken van de kritische kenmerken van het hedge instrument met die van de afgedekte positie, of door het
vergelijken van de verandering in reële waarde van het hedge-instrument en de afgedekte positie. Indien de kritische
kenmerken van het hedge instrument en die van de afgedekte positie niet aan elkaar gelijk zijn.
Bij het toepassen van kostprijshedge-accounting is de eerste waardering en de grondslag van verwerking in de balans en de
resultaatbepaling van het hedge-instrument afhankelijk van de afgedekte post. Dit betekent dat DUWO derivaten tegen
kostprijs waardeert omdat de afgedekte leningen ook tegen kostprijs in de balans worden verwerkt.
Het ineffectieve deel van de hedgerelatie wordt direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt indien het hedge instrument
een negatieve reële waarde heeft.
5.12

Kortlopende schulden

5.12.1 Reserve binnenschilderwerk en glasfonds
Het fonds binnenschilderwerk berust op een ten behoeve van de bewoners van voorheen SLS Wonen overgenomen
activiteit. Gezien de over meerdere jaren gespreide uitgaven, betalen bewoners maandelijks een vast bedrag. Hiermede
heeft het fonds het karakter van een egalisatierekening.
Het glasfonds dekt de verwachte kosten van glasschade. Bewoners betalen maandelijks een vast bedrag i.p.v. een
verzekeringspremie, gebaseerd op de gedacht van kostenbesparing, doch in de wetenschap dat het risico nu zelf wordt
gedragen.
Op beide fondsen worden de werkelijke uitgaven in mindering gebracht. Tevens worden deze fondsen door voorheen SLS
Wonen en nu DUWO gedoteerd voor dekking van inflatie. DUWO treedt hierbij op als fondsbeheerder.
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6. Grondslagen voor bepaling van het resultaat
6.1
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere
lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd; verliezen al
zodra ze voorzienbaar zijn.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde
waardeveranderingen van op actuele waarde gewaardeerde vaste activa en afgeleide financiële instrumenten.
6.1.1
Opbrengstverantwoording algemeen
Opbrengsten uit de levering van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico’s met betrekking tot de
eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. Opbrengsten uit de levering van diensten geschieden naar rato
van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te
verrichten diensten.
6.1.2
Bijzondere posten
Bijzondere posten zijn baten of lasten die behoren tot de gewone bedrijfsuitoefening, maar op grond van de aard, omvang of
het incidentele karakter afzonderlijk worden toegelicht, teneinde een goed inzicht te geven in het resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening en vooral de ontwikkeling daarin. Bijzondere posten worden met het oog op de analyse en de
vergelijkbaarheid van de resultaten zoveel als mogelijk naar aard en omvang afzonderlijk en ongesaldeerd toegelicht.
6.2
Bedrijfsopbrengsten
6.2.1
Huren
De jaarlijkse huurverhoging is van rijkswege gebonden aan een maximum. Voor het verslagjaar 2013 bedroeg dit
maximumpercentage 4% voor huurders met een inkomen lager dan € 33.614,-.
6.2.2
Servicecontracten
Dit betreffen ontvangen bedragen van huurders en bewoners ter dekking van te maken en gemaakte servicekosten. Jaarlijks
vindt verrekening plaats op basis van de daadwerkelijke bestedingen. De kosten worden verantwoord onder de lasten
servicecontracten.
6.2.3
Overheidsbijdragen
Onder deze post zijn de volgende elementen opgenomen:
– vrijval uit de egalisatierekening rijksbijdragen;
– overige overheidsbijdragen.
Voor zover de overige overheidsbijdragen nog niet zijn ontvangen is de bijdrage berekend op grond van de regelingen,
waarbij rekening is gehouden met voorcalculatorische huurverhogingen en lastenstijgingen.
6.2.4
Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
Onder deze rubriek worden het boekresultaat van gerealiseerde verkopen van vastgoed in exploitatie opgenomen. De
boekwinst van gerealiseerde verkopen van vastgoed in exploitatie betreft het saldo van de behaalde verkoopopbrengst
minus de boekwaarde. Resultaten worden verantwoord op het moment van levering (passeren transportakte).
6.2.5
Overige waardeveranderingen materiële vaste activa en vastgoedportefeuille (Bedrijfsopbrengsten)
Dit betreffen waardeveranderingen voor zover deze niet de terugneming van eerder verantwoorde bijzondere
waardeverminderingen betreffen. Deze terugneming wordt via de regel onder de lasten verantwoord.
6.2.6
Geactiveerde productie van het eigen bedrijf
De toegerekende interne directe kosten ten behoeve van onroerende zaken in ontwikkeling worden hieronder verantwoord.
6.2.7
Overige bedrijfsopbrengsten
De overige bedrijfsopbrengsten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. De post
vergoedingen gebaseerd op roerende zaken die vooral in de SSH worden geëxploiteerd. De basis voor de doorrekening is
een vaste afschrijvingstermijn van gemiddeld 3 jaar.
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6.3

Bedrijfslasten

6.3.1
Afschrijvingen op materiële vaste activa en vastgoedportefeuille
De afschrijvingen op materiële vaste activa en goodwill worden gebaseerd op basis van de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de verwachte gebruiksduur. Met
een mogelijke restwaarde wordt rekening gehouden bij binnenstadspanden met een monumentale toewijzing; voor het
overige wordt geen rekening gehouden met een restwaarde. Over terreinen wordt niet afgeschreven.
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen
aangepast. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn
begrepen onder de afschrijvingen.
6.3.2
Overige waardeveranderingen (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille (Bedrijfslasten)
De onder deze post verantwoorde bedragen hebben betrekking op een afboeking uit hoofde van bijzondere
waardevermindering dan wel een terugneming daarvan. (Mutaties in) bijzondere waardeverminderingen ontstaan door een
jaarlijkse toets van de bedrijfswaarde ten opzichte van de waarde gebaseerd op historische kostprijs minus cumulatieve
afschrijvingen.
6.3.3
Erfpacht
Jaarlijks wordt door de gemeente voor het gebruik van de grond onder de verhuureenheden erfpacht in rekening gebracht
op basis van canons. De eenmalig afgekochte meerjarige erfpachtscontracten maken onderdeel uit van de
vervaardigingsprijs en zijn daarmee onderdeel van de materiële vaste activa in exploitatie en/of vastgoed beleggingen.
6.3.4
Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening
voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
6.3.5
Pensioenen
Werknemers hebben een recht op pensioen welke is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon over de gewerkte periode.
De middelloonregeling houdt in dat de werknemer elk jaar pensioen opbouwt over het loon van dat jaar. Het opgebouwde
pensioen in de middelloonregeling houdt zijn waarde door toeslagverlening.
De stichting heeft de verplichtingen welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel ondergebracht bij het
bedrijfstakpensioenfonds SPW en betaalt hiervoor pensioenpremies. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd,
indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar
financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo december 2013 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds
114%, ultimo januari 2014 115%. De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn.
Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien deze tot een terugstorting leiden of tot een
vermindering van toekomstige betalingen.
6.3.6
Lasten onderhoud
Onder deze post 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 uit de balans blijkende verplichtingen. De lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare kosten door het
feit dat er geen sprake is van een waardeverhoging van het actief.
6.3.7
Leefbaarheid
De hieronder verantwoorde kosten betreffen kosten van fysieke ingrepen niet zijnde investeringen en uitgaven voor
activiteiten in de omgeving van woongelegenheden van DUWO, die de leefbaarheid in buurten en wijken ten goede moeten
komen.
6.3.8
Overige bedrijfslasten
De overige bedrijfslasten wordt toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
6.3.9
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde
transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden
meegenomen.
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6.3.10
Belastingen
Vanaf 1 januari 2008 is DUWO integraal belastingplichtig geworden voor de vennootschapsbelasting. Corporaties zijn
sindsdien verplicht over hun integrale activiteiten vennootschapsbelasting te betalen. Een en ander is vastgelegd in een
vaststellingsovereenkomst (VSO). In deze VSO zijn specifieke bepalingen opgenomen met betrekking tot de waardering van
posten op de fiscale openingsbalans en de wijze van resultaatneming.
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.
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7. Financiële instrumenten en risicobeheersing
Gedurende het verslagjaar is het treasury statuut, waarin opgenomen het financieel beleid, vastgesteld door de financiële
commissie. In het treasurystatuut wordt het gebruik van niet complexe derivaten onder voorwaarden toegestaan. Binnen het
treasurybeleid van DUWO dient het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (‘derivaten’) ter beperking van inherente
financiële risico's. Op grond van het vigerende interne treasurystatuut is het gebruik van derivaten slechts toegestaan voor
zover er een materieel verband met de financieringspositie of het belegde vermogen kan worden gelegd. Derivaten mogen
niet worden gebruikt voor het innemen van een speculatieve positie.
Voor derivaten aangegaan na 1 oktober 2012 geldt dat DUWO zich volgens haar treasurystatuut onverkort houdt aan de
Beleidregels gebruik financiële derivaten door toegelaten instellingen volkshuisvesting.
Prijsrisico
DUWO loopt risico’s ten aanzien van de waardering van effecten, opgenomen onder financiële vaste activa en effecten,
opgenomen onder vlottende activa. De onderneming beheerst het marktrisico door stratificatie aan te brengen in de
portefeuille, en limieten te stellen.
Valutarisico
DUWO is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valutarisico.
Renterisico
DUWO loopt geen renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder financiële vaste activa, effecten en
liquide middelen) en beperkt risico op vastrentende langlopende en kortlopende schulden (waaronder schulden aan
kredietinstellingen). Dit risico concentreert zich op renteherzieningsmomenten van de leningportefeuille.
Voor schulden met variabele renteafspraken loopt DUWO risico ten aanzien van toekomstige kasstromen als gevolg van
wijzigingen in de rentestanden. Met betrekking tot bepaalde variabel rentende schulden (schulden aan kredietinstellingen)
heeft DUWO renteswaps gecontracteerd, zodat zij per saldo een vaste rente betaalt. Per financieringsbesluit maakt DUWO
een bewuste keuze over het aantrekken van een lening tegen vaste rente of van een lening tegen variabele rente onder
gelijktijdige afsluiting van een rente-instrument waarmee de variabele rente effectief in een vaste rente wordt omgezet. De
criteria op basis waarvan wordt gekozen zijn vastgelegd in het treasurystatuut en omvatten: (a) de financieringsbehoefte, (b)
de mate waarin de aan te trekken leningen passen in een zo gelijk mogelijk in de tijd verspreiden van betaaldata,
vervalkalender en renteherzieningsmomenten, en (c) de per saldo hiermee gemoeide kosten. Hierbij wordt uitsluitend
gekozen voor rentederivaten indien hierbij minimaal dezelfde onder (b) criteria worden gerealiseerd maar tegen per saldo
lagere kosten dan bij het aantrekken van leningen met een vaste rente. Bovendien dienen financiële instrumenten tot een
volledige effectieve hedge te leiden, dat wil zeggen dat betaaldata en hoofdsom van variabel rentende leningen gelijk zijn
aan betaaldata van de onderliggende waarde (notional value) van de derivaten, en de ingangs- en einddatum van het
derivaat gelijk zijn aan de ingangs- en einddatum van de variabel rentende lening, of volledig daarbinnen vallen.
Kredietrisico
Er zijn geen significante concentraties van kredietrisico. DUWO maakt gebruik van meerdere banken om over meerdere
kredietfaciliteiten te kunnen beschikken. Limieten zijn formeel vastgelegd in het treasurystatuut en naleving daarvan wordt
voortdurend gemonitord
Liquiditeitsrisico
Relevante indicatoren voor het liquiditeitsrisico wat DUWO loopt per balansdatum zijn als volgt:
31 december 2013
€
0
10.000.000
36.801.946
20.000.000
10.944.000

Bankschuld
Kredietlimiet
Lopende investeringsverplichtingen
Reeds vastgelegde nog op te nemen leningen o/g
Nog niet benutte borgingsruimte WSW (2014)

Investeringsverplichtingen worden uitsluitend aangegaan indien DUWO zeker heeft gesteld dat hiervoor financiering
beschikbaar is of is toegezegd.
Ter spreiding van het liquiditeitsrisico maakt DUWO gebruik van meerdere banken om over meerdere kredietfaciliteiten te
kunnen beschikken. Voor zover noodzakelijk, worden nadere zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare
kredietfaciliteiten. De vervalkalender van de bestaande leningportefeuille wordt constant gemonitord.
DUWO loopt geen liquiditeitrisico uit hoofde van haar derivatenportefeuille. Met één van haar derivatentegenpartijen is de
afspraak gemaakt dat indien de marktwaarde een afgesproken bedrag overtreft, er een afrekening zal plaatsvinden. Het
afgesproken bedrag wordt echter aangepast aan de marktwaarde, zodat er in de praktijk niet tot een afrekening zal komen.
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DUWO heeft voor een bedrag van € 106 miljoen afgesloten aan basisrenteleningen.
Voor deze leningen loopt DUWO een liquiditeitsrisico. Als op het moment van credit spread herziening geen akkoord wordt
bereikt met de kredietinstelling over de herziene spread, dan is de lening direct opeisbaar en dient er een break cost te
worden betaald gelijk aan de netto contante waarde tussen de dan geldende marktrente en de in de lening overeengekomen
basisrente.
Zie 10.7.1 voor een overzicht van de leningen en de credit spread herzienings data.
Reële waarde van financiële instrumenten
De reële waarde is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen
ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en onafhankelijk van elkaar zijn. Indien niet direct een
betrouwbare reële waarde is aan te wijzen, wordt de reële waarde benaderd door deze af te leiden uit de reële waarde van
bestanddelen of van een soortgelijk financieel instrument, of met behulp van waarderingsmodellen en
waarderingstechnieken. Hierbij wordt gebruikgemaakt van recente gelijksoortige ‘at arm’s length’-transacties, en van netto
contante waardemethodes waarbij rekening wordt gehouden met specifieke omstandigheden.
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8. Belangrijke inschattingen t.a.v. van waardering en resultaatbepaling
Het management dient daartoe bepaalde veronderstellingen en schattingen te maken die van invloed zijn op de waardering
van activa en verplichtingen, op de resultaatbepaling en de rapportage van voorwaardelijke activa en verplichtingen.
8.1

Waardering vaste activa

8.1.1
Materiële vaste activa, minimum waarderingsregel
Er is sprake van bijzondere waardeverminderingen wanneer de bedrijfswaarde lager is dan de boekwaarde zonder
bijzondere waardevermindering. Hierdoor hebben schattingen waarop de bedrijfswaarde is gebaseerd een belangrijke
invloed op de waardering van het Sociaal vastgoed in exploitatie en het resultaat over het boekjaar.
De kasstromen waarop de bedrijfswaarden zijn gebaseerd, hebben in het algemeen een redelijk voorspelbaar trendmatig
karakter. Het volgende aspect kent ten tijde van het opmaken van deze jaarrekening een grotere onzekerheid:
8.1.2
Timing en verwerking van onrendabele investeringen nieuwbouw
In de jaarrekening worden naast juridische afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen verwerkt die kunnen
worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd, 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 ontwerp fase en afgeleid het aanvragen van de bouwvergunning heeft
plaatsgevonden.
Op grond van de gehanteerde aannames heeft DUWO op het niveau van de gehanteerde complexindeling (zie 5.4.2) geen
onrendabele projecten.
De aannames gedaan bij de financiële impact van bovengenoemde feitelijke verplichtingen kunnen afwijken bij
daadwerkelijke realisatie van de projecten. Planvorming kan ondermeer wijzigingen in de tijd ondergaan door bewegingen in
het prijsniveau van leveranciers, wettelijk procedures en aanpassingen in de voorgenomen bouwproductie.
8.2
Verwerking fiscaliteit
Ten aanzien van de acute belastinglast en belastinglatenties in de jaarrekening heeft DUWO een aantal standpunten
ingenomen, die eerst bij de afwerking van de aangifte over de jaren 2006 tot en met 2008 in 2012-2013 door de fiscus zijn
getoetst. De belangrijkste standpunten betreffen:

Het onderscheid tussen de onderhoudskosten en investeringen;

Het vormen van een herbestedingsreserve.
Uit de controle van de Belastingdienst zijn, vooralsnog in concept, bevindingen over een drietal onderwerpen voortgekomen:
1. Een drietal tijdelijke complexen in Amsterdam moeten worden aangemerkt als onroerend goed waarbij mag worden
afgeschreven tot de bodemwaarde. Een complex was reeds gecorrigeerd in de aangifte na 2008. De twee overige
complexen zijn inmiddels volledig afgeschreven en leiden niet tot een correctie in verband met de economische
levensduur.
e
2. De deelneming Kristal NV is op de fiscale openingsbalans te laag gewaardeerd en wordt aangepast naar 1/6 deel van
de zichtbare intrinsieke waarde per 31 december 2007.
3. De verkoop van een viertal woningen aan de Haringstraat kunnen niet als gemengd project worden aangemerkt. Het
fiscaal verkoopverlies van € 74k dient te worden teruggenomen.
8.3
Effecten regeringsbeleid
DUWO wordt in haar bedrijfsvoering geconfronteerd met diverse (voorgenomen) regeringsmaatregelen voor de
gereguleerde huursector. Deze maatregelen betreffen onder meer de Wet verhuurdersheffing en een verruiming van het
huurbeleid. Daarnaast wordt de sector geconfronteerd met een door het CFV opgelegde extra heffing voor saneringssteun.
De voorgenomen verhuurdersheffing naar de kennis van heden loopt voor DUWO op van € 0,1 mln. in 2013 naar € 4,8 mln.
in 2017. Het aandeel in de saneringssteun bedraagt voor 2014 tot en met 2017 (uitgaande van 5% van de huursom
eigendom) € 19,7 mln.
Om te blijven voldoen aan kengetallen zoals die door externe partijen gehanteerd worden en relevant zijn voor
het behouden van toegang tot de kapitaalmarkt heeft DUWO een beperkte aanpassing in haar beleid ingezet. Deze bestaat
met name uit een extra huurverhoging van 1% boven inflatie voor de periode 2013-2017, een structurele verlaging van
planmatig onderhoud met € 0,5 miljoen vanaf 2014, een reductie van 5 fte vanaf 2014 en een verdere reductie in personele
lasten vanaf 2016 met circa € 0,4 miljoen.
Met deze maatregelen kan DUWO in financieel opzicht de gevolgen van de genoemde heffingen opvangen. Zij verwacht
blijvend te kunnen voldoen aan de WSW-kengetallen ICR en DSCR. De ontwikkeling van de Loan to Value (waarbij de
'Value' wordt gebaseerd op de WOZ-waarde) schommelt de komende jaren rondom de WSW-norm van 50%. DUWO is in
overleg met het WSW om toch voor de komende jaren de benodigde borging voor de investeringsplannen te kunnen
realiseren en verwacht dat dit overleg positief zal worden afgerond.
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8.4
Inbaarheid huurdebiteuren
De voorziening huurdebiteuren is voldoende om de oninbaarheid van de huurdebiteuren te dekken.
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9. Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt voor de
bepaling van de kasstromen uit operationele activiteiten het nettoresultaat aangepast voor posten van de
winst- en verliesrekening die geen invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar en voor
mutaties in de balansposten en posten van de winst- en verliesrekening waarvan de ontvangsten en
uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de operationele activiteiten.
De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit de liquide middelen, met uitzondering van
deposito’s met een looptijd langer dan drie maanden. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid
gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten.
De kasstromen uit hoofde van de financiering zijn gesplitst in kasstromen met betrekking tot mutaties in de
hoofdsom (opgenomen onder financieringsactiviteiten) en betaalde interest (opgenomen onder
operationele activiteiten). De investeringen in materiële vaste activa worden opgenomen rekening
houdend met de onder overige schulden opgenomen verplichtingen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom
uit operationele activiteiten. De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen
onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De
geldmiddelen die in de verworven groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs in mindering
gebracht. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder
financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit
hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als
een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de
interest als een uitgave uit operationele activiteiten.
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10. Toelichting op de balans per 31 december 2013
(bedragen x € 1,-)
10.1
Materiële vaste activa
De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het navolgende schema samengevat:
Sociaal vastgoed
in exploitatie
Stand per 31 december 2012
Verkrijgingsprijzen Duwo
Cumulatieve waardevermindering en
afschrijvingen Duwo
Bedrijfswaarde SLS
Aanschafwaarde SLS
Voorziening onrendabele
investeringen SLS
Verkrijgingsprijzen SLS
Cumulatieve waardevermindering en
afschrijvingen SLS
31 december 2012

Vastgoed in
ontwikkeling
bestemd voor
eigen exploitatie

Onroerende
en roerende
zaken ten dienste
van de exploitatie

Totaal

442.941.338
-43.099.205

54.354.450
0

16.233.677
-12.896.703

513.529.465
-55.995.908

174.808.478
0
0

0
8.441.448
-5.057.888

0
0
0

174.808.478
8.441.448
-5.057.888

0

0

4.934.646

4.934.646

0
574.650.611

0
57.738.010

-1.334.483
6.937.137

-1.334.483
639.325.758

-66.780.160

4.388.012

0

-62.392.148

507.870.451

62.126.022

6.937.137

576.933.611

43.852.821
0
-1.079.234
-20.813.209
0

40.145.608
-2.554.648
0
0
-1.482

6.517.001
-2.894.292
0
-904.812
0

90.515.430
-5.448.940
-1.079.234
-21.718.021
-1.482

-4.067.391

103.772

0

-3.963.619

67.698.148

-67.698.148

0

0

85.591.136

-30.004.898

2.717.897

58.304.134

Stand per 31 december 2013
Verkrijgingsprijzen
Cumulatieve waardevermindering en
afschrijvingen

690.637.589
-97.176.003

32.121.124
0

23.970.386
-14.315.351

746.625.328
-111.387.582

Boekwaarde per 31 december 2013

593.461.587

32.121.124

9.655.035

635.237.746

Stelselwijziging
Boekwaarde per 1 januari 2013
Mutaties 2013
Investeringen
Subsidies
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Afboekingen
Overboeking Sociaal naar
Commercieel Vastgoed
Overboekingen
Totaal mutaties

DUWO onderscheidt in het sociaal vastgoed in exploitatie de volgende componenten en
afschrijvingstermijnen:

Stichtingskosten
lineair
50 jaar

C.V. installaties
lineair
15 jaar

Liften
lineair
25 jaar

Isolatie
lineair
25 jaar

Garages
lineair
50 jaar

Overige zaken
lineair
5 tot 10 jaar

Grond
geen afschrijvingen
In de post Sociaal vastgoed in exploitatie zijn begrepen activa met een boekwaarde van € 22,3 miljoen die
worden gefinancierd door middel van financial lease. Tevens voor € 3,4 miljoen aan activa als
hypothecaire zekerheid gesteld voor desbetreffende leningen (oorspronkelijk € 6,3 miljoen). Alle overige
vaste activa zijn juridisch en economisch in vrije eigendom van de stichting.
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In de post sociaal vastgoed in exploitatie zijn 27.028 woningen en 482 niet-woningen opgenomen.
Voor de post onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden de volgende
componenten en afschrijvingstermijnen gehanteerd:
–
Grond
geen afschrijvingen
–
Opstal
lineair 50 jaar
–
Installaties
lineair 15 jaar
–
Liften
lineair 25 jaar
–
Isolatie
lineair 25 jaar
–
Inventaris
lineair 3 tot 10 jaar
In de post onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn geen posten begrepen, die
worden gefinancierd door middel van financial lease. Alle overige vaste activa zijn juridisch en economisch
in vrije eigendom van de stichting.
De activa zijn verzekerd tegen aanschaf-, c.q. voortbrengingskosten. Jaarlijks wordt de waarde aangepast
aan het indexcijfer voor nieuwbouwwoningen zoals dit door het CBS wordt berekend. Het onroerend goed
is nagenoeg in zijn geheel gefinancierd met rijksleningen of met kapitaalmarktleningen onder
overheidsgarantie. Per balansdatum waren verplichtingen aangegaan met betrekking tot materiële vaste
activa voor een bedrag van € 36.801.946,-. Ingebruikname zal in de volgende boekjaren plaatsvinden.
De actuele waarde van de onroerende en roerende zaken in exploitatie gebaseerd op bedrijfswaarde
bedraagt € 962 miljoen (2012 € 862 miljoen).
DUWO heeft geen verkoopplan ingerekend. In 2010 zijn woningen gekocht waarbij in de
koopovereenkomst is opgenomen dat DUWO deze woningen verplicht moet doorexploiteren tot 2020.
10.2
Vastgoedbeleggingen
De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het navolgende schema samengevat:
Commercieel
vastgoed in
exploitatie

Vastgoed in
ontwikkeling
bestemd voor eigen
exploitatie

Totaal

31 december 2012
Verkrijgingsprijzen Duwo

20.612.408

1.369.303

21.981.771

Cumulatieve waardeverminderingen
en afschrijvingen Duwo

-1.178.874

0

-1.178.874

5.862.848

0

25.296.382

1.369.303

26.665.685

531.999

0

531.999

25.828.381

1.369.303

27.197.684

1.765.910
0
-63.562
-862.614

1.187.193
-12.009
0
0

2.953.103
-12.009
-63.562
-862.614

4.067.390

-103.722

3.963.618

2.590.000
2.331.200

0
-2.331.200

2.590.000
0

9.828.324

-1.259.788

8.568.536

Actuele waarde SLS
31 december 2012

Stelselwijziging
Boekwaarden per 1 januari 2012
Mutaties 2013
Investeringen
Subsidies
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Overboeking Sociaal naar Commercieel
Vastgoed
Bijzondere waardevermindering
Overboekingen
Totaal mutaties

5.862.848

31 december 2013
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Verkrijgingsprijzen
Cumulatieve waardevermindering en
afschrijvingen

33.862.643
1.794.062

109.515
0

34.075.930
1.690.290

Boekwaarden per 31 december 2013

35.656.705

109.515

35.766.220

Voor vastgoedbeleggingen in exploitatie gelden de volgende componenten en afschrijvingstermijnen:

Stichtingskosten
lineair
50 jaar

C.V. installaties
lineair
15 jaar

Liften
lineair
25 jaar

Isolatie
lineair
25 jaar

Garages
lineair
50 jaar

Overige zaken
lineair
5 tot 10 jaar

Grond
geen afschrijvingen
De actuele waarde van de onroerende en roerende zaken in exploitatie gebaseerd op bedrijfswaarde
bedraagt € 57 mln. (2012 € 43 mln.).
10.3
Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd:
Deelnemingen
Stand per 1 januari 2013
Investeringen
Desinvesteringen
Stand per 31 december 2013

Latente
belasting
vordering

Effecten

Overige
vorderingen

Totaal

8.000

15.000

2.230.677

889.036

3.142.713

18.000
0
26.000

0
0
15.000

0
-562.538
1.668.139

0
-151.645
737.391

18.000
-714.183
2.446.530

10.3.1 Deelnemingen
De investering en het eindsaldo in de kolom deelnemingen heeft betrekking op het Warmtebedrijf Eneco
Delft BV te Delft. Het Warmtebedrijf Eneco Delft BV is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten
Delft en Midden-Delfland, de woningcorporaties Woonbron, DUWO en Vidomes en Eneco. Het
Warmtebedrijf is opgericht om een substantiële vermindering van de lokale uitstoot van CO2 in Delft en
Midden-Delfland te bewerkstelligen.
De deelneming betreft het bezit van 80 prioriteitsaandelen (11,1% van alle prioriteitsaandelen en 0,33%
van het totale aandelenkapitaal). DUWO kwalificeert deze vennootschap als deelneming, omdat kapitaal is
verschaft met het doel duurzaam verbonden te zijn ten behoeve van de eigen werkzaamheden van
DUWO. DUWO kan echter geen invloed van betekenis op deze deelneming uitoefenen. Daarom wordt
deze deelneming gewaardeerd op kostprijs en niet gekwalificeerd als verbonden partij.
Daarnaast is vanuit de liquidatie van Kristal BV Duwo BV ontstaan. Deze BV kent geen activiteiten slechts
een startkapitaal.
10.3.2 Latente belastingvorderingen
De samenstelling van verwerkte en niet-opgenomen beschikbare tijdelijke verschillen en compensabele
verliezen is als volgt:

Verrekenbare tijdelijke verschillen
Latentie voorziening PLOB
Latentie verkopen
Latentie schilder/glasfonds
Totaal latente belastingvordering

31 december 2013
1.288.998
55.724
0
323.417
1.668.139

31 december 2012
1.665.290
57.945
232.119
275.323
2.230.677

De onder financiële vaste activa opgenomen latenties zijn gewaardeerd tegen contante waarde, met
uitzondering van de latentie in verband met de voorziening persoonsgebonden levensloop
opleidingsbudget (PLOB). Deze is gezien het geringe bedrag gewaardeerd nominale waarde.
De op contante waarde gewaardeerde latenties zijn berekend tegen 5,25%. De post heeft betrekking op
langlopende leningen en op woningen bestemd voor verkoop binnen vijf jaar (de ‘verkoopvijver’).
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De looptijd van de leningen bedraagt 22 jaar. De nominale waarde van deze latenties bedraagt circa
€ 2.103.694.
De niet-opgenomen verrekenbare tijdelijke verschillen hebben betrekking op vastgoed en op
compensabele verliezen. Naar verwachting zal de latentie over het vastgoed niet tot afwikkeling komen
binnen een afzienbare termijn. Van de compensabele verliezen is het (nog) niet waarschijnlijk dat
toekomstige fiscale winst beschikbaar komt ter compensatie of dat verrekeningsmogelijkheden kunnen
worden benut.
10.4

Vorderingen

Huurdebiteuren
Vorderingen op gemeenten
Overige vorderingen en overlopende activa

31 december 2013
1.506.041
1.399
6.390.667
7.898.106

31 december 2012
513.951
10.131
2.134.026
2.658.108

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. De reële waarde van de vorderingen
benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter ervan en het feit dat waar nodig
voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.

10.4.1

Huurdebiteuren
31 december 2013

31 december 2012

2.356.041
850.000
1.506.041

746.605
232.654
513.951

31 december 2013

31 december 2012

1.399
0
1.399

6.464
3.667
10.131

31 december 2013

31 december 2012

438.546
51.531
25.302
25.185
284.540
264.154
1.089.258

266.559
154.031
39.491
10.346
0
372.262
842.689

Huurdebiteuren
Af : voorziening wegens oninbaarheid
Totaal huurdebiteuren
10.4.2

Gemeenten

Gemeente Delft
Gemeente Leiden
Totaal gemeenten
10.4.3

Overige vorderingen

Onderwijsinstellingen/TU/DISH/IHE
Rente lening Assen
Collega corporaties
Lijbrandt
Te vorderen BTW
Overige vorderingen
Totaal overige vorderingen

Onder de overige vorderingen zijn geen posten opgenomen met een resterende verwachte looptijd langer
dan één jaar. De reële waarde benadert de boekwaarde.
10.4.4

Overlopende activa
31 december 2013

31 december 2012

0
1.852.860
0
100.039
672.269
35.960

19.870
1.919.430
15.917
152.132
672.269
30.613

Nog niet vervallen te ontvangen rijksbijdragen
Fair value 'unwinding swap'
Te ontvangen rente swap
Vooruitbetaalde rente en aflossing lening u/g
Te vorderen vergoeding inspanningen Meelfabriek
Schade voor verzekeringen
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Te vorderen vergoedingen inrichtingskosten Waldorp
Toren II
Te vorderen energiebelasting 2012 Delft/Amstelveen
Vooruitbetaalde brand/glasverzekering 2014
Contract AUC
Diversen
Totaal overlopende activa

439.892

0

471.021
486.868
255.933
986.567

0
0
0
1.291.337

5.301.409

4.101.568

Onder de overlopende activa zijn geen posten opgenomen met een resterende verwachte looptijd langer
dan één jaar. Per 28 oktober 2011 is een bestaande, met ABN-AMRO overeengekomen, interest rate
swap met hoofdsom € 5 miljoen en looptijd van 1 november 2011 tot en met 1 november 2041 verkocht.
De negatieve martkwaarde ad € 1.986.000,- is niet afgerekend, maar verdisconteerd in een nieuwe lening
waarbij de looptijd is verlengd met 20 jaar (tot 1 november 2061). De fair value bij “unwinding” van de
swap en de daaropvolgende verdiscontering in de nieuwe aangegane lening is opgenomen onder
overlopende activa respectievelijk overlopende passiva. Amortisatie vindt lineair plaats tot en met 1
november 2041. Ultimo boekjaar resteert een nog te amortiseren bedrag van € 1.919.430,-. De onder
overlopende passiva opgenomen post wordt geamortiseerd in de periode 2 mei 2013 tot en met november
2061.
10.4.5

Liquide middelen
31 december 2013

31 december 2012

41.667.385
61.071
41.728.456

39.706.005
36.771
39.742.776

Kas/bank/giro
Kruisposten
Totaal liquide middelen
De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking van de stichting.

10.5
Eigen vermogen
Het eigen vermogen betreft wettelijke en statutaire reserves. Het verloop is als volgt:

Stand per 31 december
Gevolgen stelselwijziging
Stand per 1 januari
Uit resultaatbestemming
Stand per 31 december

31 december 2013

31 december 2012

81.710.129
0
81.710.129
780.554

131.490.948
-51.675.109
79.815.839
1.894.290

82.490.683

81.710.129

De stelselwijziging is een gevolg van de fusie van DUWO met SLS Wonen per 1 januari 2013 en wordt
veroorzaakt door het verschil in waardering van de activa in exploitatie. De activa worden na fusie volgens
de grondslagen van DUWO gewaardeerd, zijnde kostprijs minus afschrijvingen. Hierdoor dient er een
correctie op de waardering van deze activa plaats te vinden, welke tevens het eigen vermogen beïnvloed.
Dit bedrag is opgenomen als stelselwijziging.
Overeenkomstig het beleid van DUWO dient het gehele vermogen binnen de kaders van de woonwet en
afgeleid het BBSH te worden besteed.
10.6
Voorzieningen
Het verloop van de voorzieningen is als volgt:
Voorziening per 31 december 2012
DUWO
SLS
Stand per 31 december 2012
Effect stelselwijziging
Stand per 31 december 2012

231.779
10.184.988
10.416.767
-10.184.988
231.779
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Voorziening PLOB

Stand per 1
januari
2013
231.779

Dotaties
0

Onttrekkingen
8.885

Vrijval
0

Stand per
31
december
2013
222.894

De voorziening Persoonsgebonden Levensloop Opleidingsbudget (PLOB) komt voort uit de in 2009
afgesloten CAO voor woningbouwcorporaties. Deze voorziening is in zijn geheel als langlopend (langer
dan een jaar) aan te merken. Hierin is voor elke werknemer een bedrag gereserveerd van € 4.500, - per
fte voor een periode van 5 jaar ten behoeve van het persoonlijke levensloop opleidingsbudget.
10.7

Langlopende schulden

Leningen kredietinstellingen
Financiële leaseverplichtingen
Waarborgsommen

Stand per 31
december 2013
€
548.576.075
21.947.758
2.194.194
572.718.027

Resterende looptijd
> 5 jaar
411.288.690
18.001.000
0
429.289.690

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 langlopende schulden in de komende vijf jaar is hieronder weergegeven:

Leningen kredietinstellingen
Financiële leaseverplichtingen

Aflosbaar over
2 jaar
€
24.400.000
1.185.000
25.585.000

Aflosbaar over
3 jaar
€
40.995.596
1.254.000
42.249.596

Aflosbaar over
4 jaar
€
42.711.218
1.327.000
44.038.218

Aflosbaar over
5 jaar
€
29.180.571
1.402.000
30.582.571

De rentabiliteitswaarde (contante waarde van de uit hoofde van bestaande leningencontracten rente- en
aflossingsverplichtingen) bedraagt € 555,0 mln (vorig jaar € 503,2 mln). Hierin zijn ook de leningen
begrepen die pas na 2013 gestort worden, maar exclusief veronderstelde leningen.
10.7.1

Leningen kredietinstellingen

De mutaties in 2013 van de leningen kredietinstellingen kunnen als volgt worden toegelicht:
Leningen kredietinstellingen
Stand per 1 januari 2013 langlopend deel
Stand per 1 januari 2013 kortlopend deel
Totaal per 1 januari 2013
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen
Stand per 31 december 2013 totaal
Waarvan opgenomen onder kortlopende schulden
Stand per 31 december 2013 langlopend deel

476.152.590
36.073.959
512.226.549
110.500.000
51.219.513
571.507.036
22.930.961
548.576.075

Hieronder zijn begrepen leningen met een gemiddelde rente van 3,991% (2012: 4,23%).
Voor de variabele leningen is voor € 125.800.000,- aan renteswaps aangegaan om het variabele rente
risico op deze leningen af te dekken. De renteswaps hebben de volgende kenmerken (bedragen x €
1.000,-):
te
te
ontvangen betalen Marktwaarde Effectiviteit
Nominale
Ingangs
Eind
Renteswap Tegenpartij
rente
rente
31-12-2013
hedge
waarde
datum
datum
(var)
(vast)
IRS-112
ABN Amro
5.000
1-sep-06
1-sep-16 3M EUR
3,473%
-440
100%
IRS-113
ABN Amro
5.000
2-mei-06
1-nov-17 3M EUR
3,498%
-531
100%
IRS-197
ABN Amro
5.000
3-nov-08
1-nov-18 3M EUR
4,615%
-875
100%
IRS-256
BNG
7.500
1-dec-09 31-dec-35 3M EUR
4,470%
-2.366
100%
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IRS-257
IRS-352
IRS-353
IRS-354
IRS-355
IRS-356
IRS-357
IRS-409
IRS-415
IRS-433
Totaal

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

7.500
15.800
10.000
10.000
15.000
15.000
15.000
5.000
5.000
5.000
125.800

1-jul-10
4-dec-07
4-dec-07
4-dec-07
4-dec-07
1-feb-09
5-okt-09
1-okt-10
1-jul-10
1-jun-11

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

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

4,460%
4,700%
4,710%
4,770%
4,850%
4,860%
4,910%
4,785%
4,840%
4,915%

-2.783
-3.465
-2.520
-2.721
-4.643
-5.634
-5.626
-1.381
-1.338
-2.277
-36.600

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

De reële waarde van de derivaten bedraagt per balansdatum - € 36.600.109,- (2012 -/- € 48.094.085,-).
Onder de leningen zijn voor een bedrag van € 106.000.000,- aan zogenaamde basisrenteleningen
opgenomen. Op deze leningen wordt een vaste basisrente betaald van gemiddeld 3,17% (2012: 3,16 %).
De credit spread die op deze leningen wordt betaald, wordt periodiek herzien. Voor de huidige leningen is
de gemiddelde credit spread 0,38%. Het vervalschema van de credit spread herzieningen is hieronder
weergegeven (x € 1.000,-):
Tegenpartij
BNG
NWB BANK
BNG
NWB BANK
NWB BANK
BNG
BNG
NWB BANK
NWB BANK

Rente %

Jaar

3,64%
2,63%
4,05%
3,40%
3,45%
3,31%
3,37%
4,01%
4,89%

Maand
2015
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2017
2017

Totaal

Hoofdsom
12
7
5
9
9
1
4
9
5

Marktwaarde
31-12-2013

Einde

10.000
15.000
15.000
15.000
15.000
12.500
12.500
6.000
5.000

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

12.19514.57318.68615.63515.73412.75312.8737.3987.814-

106.000

-117.662

Als op het moment van 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.
Van de leningen overheid en kredietinstellingen is een totaalbedrag van € 555,6 mln opgenomen waarvoor
WSW-borging is verkregen. Voor één lening met een restschuld ultimo 2013 van € 3,4 miljoen zijn
materiele vaste activa als hypothecaire zekerheid gesteld. De lening kent een annuïtaire aflossing en loop
tot 15 augustus 2021.
10.7.2 Financiële leaseverplichtingen
31 december 2013

31 december 2012

19.600.000
2.347.758
21.947.758

0
19.600.000
19.600.000

Stand per 1 januari 2013
Mutatie leaseverplichtingen
Stand per 31 december 2013

Voor het complex Dennenrode is DUWO een huurovereenkomst overeengekomen met Axcellent
Studentunits I B.V. waarbij de contante waarde van de huurtermijn > 90% van de reële waarde bij
aanvang. Hierdoor kwalificeert deze overeenkomst als financial lease en is deze in jaarrekening als
zodanig geclassificeerd.
Het kortlopende deel van de financial leaseverplichting ad € 1,129 miljoen is opgenomen onder de
kortlopende schulden (schulden aan kredietinstellingen)
10.7.3 Waarborgsommen
Het verloop van de waarborgsommen is als volgt:
31 december 2013

31 december 2012

97

specialist in

.NL studentenhuisvesting

97

Stand per 1 januari 2013
Mutatie waarborgsommen
Stand per 31 december 2013

2.291.968
-97.774
2.194.194

2.274.375
17.593
2.291.968

De waarborgsommen worden uit hoofde van huurovereenkomsten met betrekking tot Short Stay Housing
van huurders ontvangen en dienen als eerste zekerheid voor de voldoening van eventuele verschuldigde
achterstallige huur en mutatiekosten. De waarborgsommen worden bij beëindiging van de
huurovereenkomst verrekend.
10.8

Kortlopende schulden

31 december 2013

31 december 2012

24.059.961
7.282.178
158.000
2.438.702
9.550.603
28.273
0
1.360.378
22.767.360
67.645.455

37.004.959
5.813.265
336.174
1.848.036
3.795.146
135.046
58.697
1.153.168
22.354.166
72.498.657

Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Nog te betalen BTW
Nog te betalen vennootschapsbelasting
Schulden ter zake van pensioenen
Schulden aan gemeenten
Reserve binnenschilderwerk en glasfonds
Overlopende passiva

Overlopende passiva
Niet-vervallen rente geldleningen
Fair value lening na unwinding swap
Te verrekenen met bewoners
Te betalen exploitatielasten
Vooruitontvangen huren
Uit te betalen beheerafrekeningen
Diversen
Totaal overlopende passiva

31 december 2013
8.786.510
1.958.701
3.691.992
618.723
2.732.432
2.632.488
2.346.514
22.767.360

31 december 2012
8.767.721
1.986.000
4.270.650
2.051.315
2.495.996
939.755
1.842.730
22.354.166

Voor toelichting op het in deze post opgenomen kortlopende deel van langlopende schulden verwijzen wij
naar de toelichting op de langlopende schulden. De schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.
10.9
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
10.9.1 Huurverplichtingen
Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerend goed bedraagt in 2014
in totaal € 15,3 miljoen. De huurverplichtingen lopen vanaf 2014 en bedragen in 2017 € 10,3 miljoen.
10.9.2 Erfpachtverplichtingen
Ten aanzien van onroerende zaken zijn er erfpachtverplichtingen aangegaan voor een bedrag van €
269.241,- per jaar tot het jaar 2020.
10.9.3 Investeringverplichtingen
Per balansdatum waren verplichtingen aangegaan met betrekking tot materiële vaste activa voor een
bedrag van € 36.801.946,-.
10.9.4 Obligo WSW
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 2013 bedraagt
dit obligo € 20.225.434,-. 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 door het nog niet benutte deel van het bestaande financieringskrediet (€ 10 miljoen) aan te
spreken, en zo nodig een aanvullende lening aan te trekken binnen het aanwezige faciliteringsvolume (€
10,9 miljoen).
10.9.5

Heffing saneringsfonds
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DUWO zal de komende jaren naar verwachting een percentage van de huursom moeten afdragen aan
door het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting opgelegde saneringsheffingen. Deze middelen worden
ingezet om noodlijdende corporaties financieel er weer bovenop te helpen. Vooralsnog wordt uitgegaan
van maximaal 5% van 2014 t/m 2017. Voor 2014 is € 4,526 mln. begroot.
10.9.6 Exploitatiebijdrage Laurentius
Laurentius betaalt aan DUWO een exploitatiebiidrage van in totaal € 1.500.000,- ter afdekking van
negatieve exploitatiekasstromen uit de exploitatie van het in 2011 van Laurentius gekochte complex aan
de Balthasar van der Polweg te Delft. Uitbetaling vindt plaats in vijf jaarlijkse betalingen ter grootte van €
300.000, - jaarlijks te voldoen uiterlijk op l juni van het betreffende jaar; de betaling is voor de eerst
ontvangen op l juni 2012 en zal voor het laatst op 1 juni 2016 worden voldaan.
10.9.7 Break clause verplichting
Voor een derivaat met een onderliggende waarde van € 15 miljoen en een marktwaarde van € 5,6 miljoen
negatief geldt een wederzijdse mandatory break clause per 5 oktober 2027. De looptijd van dit derivaat is
tot oktober 2033.
10.9.9 Procedure Haag Wonen m.b.t. Caland vd Kunstraat
Momenteel loopt er een procedure over de ontwikkelkosten van het project Caland van der Kunstraat. De
vordering is bij vonnis van 1 augustus 2012 integraal afgewezen, met veroordeling van Haag Wonen in de
kosten van het geding. Haag Wonen is in hoger beroep gegaan. De zaak staat nu voor het nemen van de
memorie van grieven bij het gerechtshof in Den Haag. Over de datum van een eindarrest valt nog geen
voorspelling te doen.
10.9.10 Stedenband Leiden – Juigalpa
In verband met de langdurige stedenband Leiden – Juigalpa zijn de vijf Leidse corporaties gevraagd om
een bijdrage te leveren aan een huisvestingsproject in Nicaragua. De corporaties zijn benaderd om via het
DIGH garant te staan voor een lening aldaar voor een periode van 20 jaar. Ymere treedt op als
hoofdgarantiegever en zal door middel van een onderlinge overeenkomst tussen de vijf corporaties de
garantie verdelen over de vijf partijen. Het jaarlijkse garantiebedrag zal maximaal € 50.000,- bedragen, wat
neerkomt op maximaal € 10.000,- per corporatie, per jaar.
10.9.11 Toezicht belemmerende bepalingen
De ministeriële richtlijn voor derivaten bevat aanwijzingen voor ‘toezicht belemmerende bepalingen’.
DUWO heeft de contracten voor financiële instrumenten beoordeeld. Uit deze beoordeling komt naar
voren dat in een aantal contracten toezicht belemmerende bepalingen zijn opgenomen. De ministeriële
richtlijn schrijft voor dat DUWO een plan van aanpak moet opstellen om deze contracten af te bouwen.
Hierover is DUWO in overleg met de externe toezichthouder. Het afbouwen van deze contracten kan
leiden tot het moeten verrekenen van een eventuele negatieve marktwaarde. In hoeverre dit daadwerkelijk
gaat leiden tot een uitstroom van middelen is afhankelijk van de ontwikkeling van de marktrente en de
looptijd van de onderliggende contracten.
10.9.12 Volmacht WSW
DUWO heeft een onvoorwaardelijke en onherroepelijke volmacht verstrekt aan het WSW, waarmee het
WSW de mogelijkheid heeft over te gaan tot het vestigen van hypotheek op (een deel) van het bezit van
DUWO.
10.10 Verbonden partijen
DUWO heeft één verbonden partij:

Stichting Vastgoed Service te Delft (onderhoudsbedrijf)
Bij Stichting Vastgoed Service is sprake van een 50% bestuurlijke vertegenwoordiging en een gezamenlijk
bestuur met een andere partij (en daarmee feitelijk van een joint venture). DUWO heeft als bestendige
gedragslijn om joint venture belangen niet te consolideren. DUWO neemt onderhoudsdiensten af van
Vastgoed Service. Deze diensten worden afgenomen tegen marktconforme condities.
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11. Toelichting op de winst- en verliesrekening
(Bedragen x €1, -)
11.1

Huuropbrengsten

2013
73.032.428
7.406.436
9.883.743
90.322.607
1.615.635
751.571
87.955.401

Woningen en woongebouwen in eigendom
Woningen en woongebouwen 50% eigendom
Woningen en woongebouwen in beheer
Af : huurderving wegens leegstand
huurderving wegens oninbaarheid

2012
64.061.039
7.228.510
10.011.068
81.300.617
878.000
164.696
80.257.921

De "te ontvangen nettohuur" is gewijzigd als gevolg van:

verhoging van de huren wegens algemene huurverhoging, huurharmonisatie en wegens
woningverbetering tot een bedrag van € 3.283.654,-.

het in exploitatie komen van nieuwe woningen en woongebouwen of van aangekochte woningen tot
een bedrag van € 6.147.561,-.
Van de woningen en woongebouwen 50% in eigendom, wordt het eigendom gedeeld met
woningcorporatie Rochdale. De woningen worden in zijn geheel beheerd door DUWO. Van deze
eenheden heeft DUWO recht op 50% van de huur.
De geografische onderverdeling van de nettohuuropbrengsten (exclusief derving) kan als volgt worden
weergegeven:
Gemeente Delft
Gemeente Den Haag
Gemeente Midden Delfland
Gemeente Oegstgeest
Gemeente Leiden
Gemeente Leiderdorp
Gemeente Haarlem
Gemeente Haarlemmermeer
Gemeente Amstelveen
Gemeente Amsterdam

11.2

Servicecontracten

Overige goederen, leveringen en diensten
Af : vergoedingsderving wegens leegstand
vergoedingsderving wegens oninbaarheid

11.3

2013
34.093.415
7.788.128
370.636
1.140.970
18.237.874
430.576
887.050
2.634.891
9.711.999
15.027.068
90.322.607

2012
32.379.210
4.952.682
360.833
1.629.996
16.909.967
417.983
771.271
2.534.858
9.147.997
12.195.821
81.300.617

2013
29.475.266
544.993
0
28.930.273

2012
27.194.343
302.011
0
26.892.332

2013
0

2012
43.637

2013
3.341.370
1.135.144
2.206.226

2012
7.307.282
3.020.370
4.286.912

Overheidsbijdragen

Vrijval egalisatierekening BWS-subsidie
11.4

Netto verkoopresultaat onroerende zaken

Netto opbrengst verkopen bestaand bezit
Af : Boekwaarde
Netto verkoopresultaat bestaand bezit
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11.5

Geactiveerde productie eigen bedrijf

2013
554.277

2012
393.414

2013
2.352.210
5.251.889
328.337
0
1.420.531
231.373
279.446
680.281
10.876
0
3.695.676
14.250.619

2012
2.578.907
5.404.079
66.803
112.733
478.150
209.745
346.262
806.636
11.027
134.133
908.501
11.056.976

2013
20.813.208
904.812
862.613
22.580.633

2012
18.198.321
2.326.050
565.954
21.090.325

2013

2012

Waardeverandering vastgoed in ontwikkeling

-2.590.000

3.629

Totaal overige waardeverandering

-2.590.000

3.629

2013
175.937
6.226
9.332
46.554
6.879
2.144
2.125
2.803
252.000

2012
197.683
6.098
0
43.796
6.879
2.144
2.260
3.002
261.862

2013
4.478.196
8.635.210
13.113.406

2012
4.627.464
7.631.097
12.258.561

2013
8.635.210

2012
7.631.097

Geactiveerde productie m.b.t. projecten huurwoningen
11.6

Overige bedrijfsopbrengsten

Beheerdiensten
Vergoedingen short stay housing
Doorrekening personeel
Inschrijfgeld
Administratiekosten huurders
Subsidie Foyer
Opbrengst wasmachinemunten ed.
Serviceabonnementen onderhoud
Huur rayonkantoren
Pro-rata opbrengsten BTW
Diversen
Totaal overige bedrijfsopbrengsten
11.7

Afschrijvingen materiële vaste activa en vastgoedportefeuille

Afschrijving sociaal vastgoed in exploitatie
Afschrijving (on)roerende zaken t.d.v. de exploitatie
Afschrijving commercieel vastgoed in exploitatie
Totaal afschrijvingen
11.8 Overige waardeveranderingen materiele vaste activa

11.9

Erfpacht

Korvezeestraat, Delft
Wittenburggracht, Amsterdam
Bagijnhof, Delft
Klikspaanweg, Leiden
Anthony Fokkerweg, Leiden
Hooigracht, Leiden
Overige panden (4) Leiden
v Musschenbroekstraat/Drapeniersgaarde, Den Haag
Totaal erfpacht
11.10

Lasten onderhoud

Onderhoudsuitgaven (niet cyclisch)
Onderhoudsuitgaven (cyclisch)
Subtotaal

De onderhoudsuitgaven zijn te verdelen in:
Planmatig onderhoud
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Mutatieonderhoud
Klein/ klachtenonderhoud
Tuin onderhoud
Totaal

1.082.537
3.395.658
0
13.113.406

1.337.487
3.215.272
74.705
12.258.561

2013

2012

Beheerskosten
Algemene beheer- en administratiekosten
Automatiseringskosten
Bestuurskosten
Subtotaal beheerskosten

3.807.333
1.787.146
158.600
5.753.079

3.893.528
978.878
129.283
5.001.689

Heffingen
Belastingen
Verzekeringen
Subtotaal heffingen

3.343.380
525.822
3.869.202

3.220.628
298.738
3.519.366

Overige bedrijfslasten
Betaalde huren
Vervanging goederen SSH
Haalbaarheidsonderzoeken
Heffing wijkaanpak
Inflatiecorrectie binnenschilderwerk- en glasfonds
Diverse bedrijfslasten
Subtotaal overige bedrijfslasten

12.433.563
542.378
65.878
4.194.165
34.595
2.319.212
19.589.791

11.278.473
524.679
267.847
277.476
29.331
1.782.390
14.160.196

Totaal overige bedrijfslasten

29.212.072

22.681.251

11.11

Overige bedrijfslasten

In de overige bedrijfslasten is een bedrag opgenomen van circa € 15.000 als gevolg van de fusie.
11.12

Accountantshonoraria

2013
109.600
36.428
54.281
200.309

Controle van de jaarrekening
Andere controlewerkzaamheden
Fiscale advisering
Totaal

2012
123.063
29.607
64.818
217.488

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).
11.13

Financiële baten en lasten

Rentebaten
Rente financiële vaste activa
- Te vorderen subsidie BWS
- Overige financiële vaste activa
Opbrengst uit effecten
Rente uit derivaten
Rente op vorderingen
Geactiveerde rente projecten
Doorbelaste rente over investeringen
Rente op liquide middelen
Totaal rentebaten

2013

2012

739
0

3.686
0

0
0
52.333
0
98.330
0
151.402

0
0
53.399
157.521
128.989
81.590
425.185

Rentelasten
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Rente langlopende schulden:
- Leningen overheid
- Leningen kredietinstellingen
- Waarborgsommen
- Derivaten
Amortisering fair value unwinding swaps
Rente kortlopende schulden
- Kredietinstellingen
- Gemeenten
- Leveranciers
- Overige schulden
Totaal rentelasten
11.14 Belastingen
De belastingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Acute belastingen 2013
Acute belastingen 2012
Acute belastingen 2011
Acute belastingen 2010
Acute belastingen 2009
Acute belastingen 2008
Mutatie actieve latente belastingen boekjaar

De acute belastinglast is als volgt bepaald:
Resultaat voor belastingen volgens de jaarrekening
Afschrijvingen
Correctie overige waardeverandering materiele vaste activa
Correctie overheidsbijdragen
Correctie heffing Centraal Fonds Volkshuisvesting
Fiscale rentecorrectie
Fiscale verliescompensatie
Liquidatieverlies
Aftrekbeperking gemengde kosten
Lagere fiscale boekwinst verkoop onroerende zaken
Aan Herinvesteringsreserve
Belastbaar bedrag
Te betalen vennootschapsbelasting

0
18.846.147
0
4.954.989
39.271

0
21.881.076
0
634.792
66.570

0
0
0
142.854
23.983.261

0
0
0
7.418
22.589.856

2013
5.755.457
0
0
0
0
0
562.538
6.317.995

2012
0
4.218.739
0
0
-64.547
-102.595
163.085
4.214.682

2013
7.098.549

2012
6.108.972

21.675.821

17.794.662

-2.590.000

-43.637

0
-950.888
0
0
34.572
-1.786.076
-420.150
23.061.829

213.447
-1.233.392
-265.740
-1.357.203
24.854
-3.161.284
-1.125.628
16.955.051

5.755.457

4.218.763

Het gemiddelde wettelijke belastingtarief bedraagt 25%. De lagere effectieve belastingdruk ad 21,95%
wordt veroorzaakt door het benutten van fiscaal vrijgestelde winstbestanddelen. Dit betreft ondermeer
verschillen in de verwerking van afschrijvingen op het vastgoed, de verwerking van interest en de fiscaal
niet aftrekbare heffing van het Centraal Fonds Volkshuisvesting en het fiscale liquiditeitsverlies van
voormalige deelneming Kristal.
Het toepasselijke belastingtarief is overeenkomstig voorgaand jaar.
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12. Overige informatie
12.1
Werknemers
Gedurende het jaar 2013 had DUWO gemiddeld 165,83 werknemers in dienst (2012: 168,92). Dit aantal
is gebaseerd op het aantal fulltime equivalenten. Geen van de werknemers is buiten Nederland werkzaam
(2012:0).
12.2
Bestuurders en commissarissen
Lasten ter zake van bezoldiging en ter zake van pensioenen van:

Bestuurders en voormalige bestuurders
€ 251.987,- (voorgaand jaar € 393.333-)

Commissarissen en voormalige commissarissen € 77.970,- (voorgaand jaar (€ 79.754,-)
De bezoldiging van bestuurders omvat:

periodiek betaalde beloningen (zoals salarissen, sociale lasten en vakantiegeld);

beloningen betaalbaar op termijn (zoals pensioenlasten);

uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband en;

winstdelingen en bonusbetalingen.
12.3

Verantwoording uit hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke
en semipublieke sector (WNT)
Toelichting bij het samenstellen van de WNT verantwoording.
Bij de samenstelling van de in deze paragraaf opgenomen verantwoording uit hoofde van de WNT zijn de
Beleidsregels toepassing WNT d.d. 26 februari 2014, inclusief de wijziging van 12 maart 2014, van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als uitgangspunt gehanteerd.
Stichting DUWO herkent de door de Minister van BZK in zijn kamerbrief d.d. 27 februari 2014 onderkende
uitvoeringsproblemen met betrekking tot externe niet-topfunctionarissen. In lijn met paragraaf 6 van de
(gewijzigde) Beleidsregels toepassing WNT legt de stichting geen verantwoording af over externe
niet-topfunctionarissen.
Bezoldiging topfunctionarissen & gewezen topfunctionarissen - met dienstbetrekking

Naam

beloning

belastbare
vaste en
variabele
onkostenvergoedingen

voorzieningen
ten behoeve
van
duur van het
beloningen
dienstverband
betaalbaar op
in het jaar
termijn
(in dagen)

omvang van
het
dienstverband
in het jaar
(fte)

J.J. Benschop

functie(s)
Algemeen
directeur

188.859

0

50.869

365

100%

D. Hoogstra

RvC voorzitter

12.000

0

0

365

n.v.t.

A. den Heijer

RvC lid

9.000

0

0

365

n.v.t.

T. Koudijs

RvC lid

9.000

0

0

365

n.v.t.

K. van Dorst

RvC lid

9.000

0

0

365

n.v.t.

H. Nuij

RvC lid

9.000

0

0

365

n.v.t.

D. Kromwijk

RvC lid

9.000

0

0

365

n.v.t.

T. Sminia

RvC lid

9.000

0

0

365

n.v.t.

De volgende zaken zijn in het kader van de WNT niet van toepassing voor DUWO, derhalve zijn hiervoor
geen gegevens opgenomen:

Bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen zonder dienstbetrekking

Bezoldiging overige functionarissen met dienstbetrekking of fictieve dienstbetrekking

Uitkeringen bij einde dienstverband topfunctionarissen & gewezen topfunctionarissen

Uitkeringen bij einde dienstverband overige functionarissen
Toelichting bij overschrijdingen van de van toepassing zijnde WNT normen
Bij de volgende persoon / functionaris bedraagt de totale bezoldiging méér dan de van toepassing zijnde
WNT-norm, waarbij de WNT-norm zo nodig is herrekend op basis van een dienstverband korter dan een
vol jaar en/of een dienstverband lager dan een voltijdsdienstverband.

Topfunctionarissen & gewezen topfunctionarissen - bezoldiging
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Naam
J.J. Benschop

totale
bezoldiging
239.728

WNT-norm
228.599

Motivering overschrijding
Het betreft een, voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wet Normering
Topinkomens, overeengekomen bezoldiging op basis van de destijds geldende
regeleing Izeboud, die conform deze wet een maximale duur kent van vier jaar na
inwerkingtreding van deze wet.
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Bestuur Stichting DUWO:
Delft, 7 juli 2014
Stichting DUWO

Origineel getekend door:
J.J. Benschop,
Algemeen directeur/bestuurder

Raad van Commissarissen
Stichting DUWO:
Delft, 7 juli 2014
Stichting DUWO

Origineel getekend door:
D. Hoogstra,
voorzitter

Mw. A.C. den Heijer

T. Sminia,
Vice-voorzitter

Mw. K.P. van Dorst

H.A. Nuij

Mw. D.E.M. Kromwijk

A.C. Koudijs

Over jaarverslag en jaarrekening heeft overleg plaatsgevonden tussen Raad van Commissarissen en
accountant buiten aanwezigheid van het bestuur van Stichting DUWO.
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Overige gegevens
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13. Voorstel resultaatbestemming
De resultaatbestemming is vooruitlopend op en onder voorbehoud van de goedkeuring door de Raad van
Commissarissen reeds in de jaarrekening verwerkt. Het gehele resultaat is aan de overige reserves
toegevoegd.

14. Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden.

15. 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 2013
De RvC heeft in het verslagjaar de volgende besluiten genomen:

Benoeming van de heer D. Hoogstra als lid en tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen
van Stichting DUWO voor de periode van 1 januari 2013 tot 30 juni 2016

Benoeming van de heer T. Sminia als lid en tevens vice voorzitter van de Raad van Commissarissen
van Stichting DUWO voor de periode van 1 januari 2013 tot 1 november 2014

Benoeming van mevrouw K. van Dorst als lid van de Raad van Commissarissen van Stichting DUWO
voor de periode van 1 januari 2013 tot 26 september 2015

Benoeming van mevrouw A. den Heijer als lid van de Raad van Commissarissen van Stichting DUWO
voor de periode van 1 januari 2013 tot 1 april 2016

Benoeming van de heer T. Koudijs als lid van de Raad van Commissarissen van Stichting DUWO
voor de periode van 1 januari 2013 tot 1 april 2014

Benoeming van mevrouw D. Kromwijk als lid van de Raad van Commissarissen van Stichting DUWO
voor de periode van 1 januari 2013 tot 30 juni 2016

Benoeming van de heer H. Nuij als lid van de Raad van Commissarissen van Stichting DUWO voor
de periode van 1 januari 2013 tot 1 februari 2015

Goedkeuring van het bestuursbesluit tot aankoop van het pand, gelegen aan de Kanaalweg 4 te Delft,
voor een bedrag van € 2.700.000,-- (2,7 miljoen euro) k.k.

Goedkeuring aan het Reglement Raad van Commissarissen inclusief alle bijlage (profielschets
omvang en samenstelling RvC, bemensing en rooster van aftreden RvC, reglementen commissies en
beloning leden RvC)

Goedkeuring aan het reglement Bestuur DUWO

Goedkeuring reglement benoeming huurderzetel

Goedkeuring Integriteitsbeleid (inclusief Klokkenluiderregeling)Goedkeuring aan het bestuursbesluit
tot ontwikkeling en realisatie van het project Xenia te Leiden onder de randvoorwaarden als gesteld in
bijgevoegd memo 58281-13 en tot vrijgeven van een budget van totaal € 1.639.981,-- (incl. BTW),
waarvan eerder al € 403.925,-- is vrijgegeven

Goedkeuring aan het bestuursbesluit tot vaststelling van de jaarverslagen 2012

Goedkeuring aan het bestuursbesluit tot vaststelling van de Balanced Scorecard normen voor 2013

Goedkeuring aan het bestuursbesluit tot vaststelling van het DUWO Treasury Jaarplan 2013,
waardoor de bestuurder mandaat wordt verleend tot het uitvoeren van de hierin voorgestelde acties

Goedkeuring aan het bestuursbesluit tot goedkeuring van de Aangepaste Integrale Meerjarenraming
2013-2017 en tot vaststelling van de begroting 2013 en het werkplan 2013

Goedkeuring aan het bestuursbesluit tot verkoop van de kapel van het Elisabeth Ziekenhuis voor een
minimale prijs van € 440.000,-- kosten koper en tot administratieve kadastrale splitsing van het pand
en de oprichting van een Vereniging van Eigenaren

Goedkeuring aan het besluit tot aankoop van 876 studenteneenheden van Vestia in Den Haag voor
een bedrag van € 38.740.000 k.k. onder voorwaarde van borging voor de aan te trekken leningen
door het WSW en een positief resultaat van het nog uit te voeren due diligence onderzoek, en aan het
besluit om kantoor Den Haag binnen de DUWO-organisatie de status van vestiging te geven

Goedkeuring aan het bestuursbesluit tot het in beheer nemen van 342 studentenwoningen, gelegen
op Kavel G aan de James Wattstraat 75 te Amsterdam

Benoeming van mevrouw Van Dorst als voorzitter van de Auditcommissie Financiën van de Raad van
Commissarissen van Stichting DUWO

Benoeming van de heer Koudijs als voorzitter van de Auditcommissie Projectontwikkeling van de
Raad van Commissarissen van Stichting DUWO

Benoeming van de heer Sminia als voorzitter van de Remuneratiecommissie van de Raad van
Commissarissen van Stichting DUWO

Goedkeuring aan het bestuursbesluit van 23 september 2013 tot aankoop van het Elseviergebouw
met 226 studenteneenheden van Rochdale in Amsterdam, voor een bedrag van € 16.434.852,-k.k.

Goedkeuring aan het bestuursbesluit van 23 september 2013 tot aankoop van het project “419
woningen Jacques Veltmanstraat Amsterdam” in Amsterdam, voor een bedrag van maximaal
€ 28.748.000,-- incl. BTW.

Goedkeuring aan het bestuursbesluit van 22 oktober 2013 tot het huren van Campus Plaza te
Wageningen met 400 studentenwoningen van Plegt Vos/Ten Brinke Slot voor een periode van 25 jaar
tegen een jaarlijkse huursom van € 1.224.000,= incl. BTW/prijspeil heden

Goedkeuring aan het bestuursbesluit tot goedkeuring van de Integrale Meerjarenraming 2014-2018
en tot vaststelling van de begroting 2014 en het werkplan 2014

Goedkeuring aan het bestuursbesluit tot ondertekening van de volmacht “Overeenkomst tot lastgeving
met privatieve werking/onherroepelijke volmacht”

Goedkeuring aan het bestuursbesluit van 22 november 2013 tot de nieuwbouw van 216
studentenwoningen op de locatie Langebrug te Leiden voor een totale investering van maximaal
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€ 12.932.226,- (inclusief 21% BTW, prijsvast einde werk) overeenkomstig de voorwaarden zoals
genoemd in het bijbehorende memo
Goedkeuring aan het bestuursbesluit van 22 november 2013 tot de ontwikkeling van 332
onzelfstandige eenheden aan de Schermerhornstraat in Delft voor een maximale investering van
€ 26.072.963 (inclusief BTW) overeenkomstig de voorwaarden als gesteld in het bijbehorende memo
Goedkeuring van het nieuwe Treasurystatuut
Goedkeuring aan het Auditplan 2013
Goedkeuring aan een nieuw rapportagesysteem op basis van trimesterrapportages
Goedkeuring aan het risicomanagementsbeleidsplan

Tenslotte is de RvC door de directeur-bestuurder geïnformeerd over:

Oordeelsbrief 2013 van BZK

Toezichtsbrief 2013 van CFV

Stand van zaken integratie DUWO en SLS

Stand van zaken DUWO2014

Adviezen van de huurdersorganisaties

Stand van zaken ten aanzien van de oprichting van een huurderskoepel

Geschil in kader van de Wet Overleg Huurders-Verhuurders met huurdersraad Vulcanus

Verslagen van het overleg van de bestuurder met de Ondernemingsraad

Verslag vergadering Adviesraad Studentenhuisvesting

Nieuwe arbeidsvoorwaarden DUWO

Conform afspraak, voorgangdocumenten projecten vernieuwing Uilenstede en Röntgenweg

Samenwerkingsovereenkomst met gemeente Deventer

Werking van nieuwe digitale dienstverlening met Klantcontactcentrum (presentatie)

Financiële stand van zaken van DUWO halverwege het jaar (presentatie)

Actueel marktbeeld studentenhuisvesting, waaronder resultaten uit monitor Apollo (presentatie)

Lobbyactiviteiten-/resultaten, zoals werkbezoek van minister Blok

DUWO in het nieuws (knipselkrant)
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Governancestructuur DUWO

1. sturen & planning
Ondernemingsplan
Meerjarenbegroting
Werkplan
Begroting
Balanced Scorecard (BSC)
met KPI's

2. beheersen
Budget
Maandrapportage
Monitor
Scenario's

Integriteitcode
Klokkenluidersregeling
3. verantwoorden
Kwartaalrapportage

Projectenoverzicht

Jaarverslag
Treasuryrapport
Activiteitenoverzicht
Verslaglegging prestaties

dVi en dPi

inhoud

termijn

schaalniveau

missie, visie, SWOT,
doelen
kasstromen, W&Vrekening, balans
interne en externe
jaardoelen
V&W-rekening, balans
in begrotingsjaar
normen in de vorm van
de kritische prestatieindicatoren uit het
Ondernemings- en
werkplan

5 jaar

DUWO

voortschrijdend
5 jaar
1 jaar

DUWO

1 jaar

DUWO en vestiging

5 & 1 jaar

DUWO en vestiging

budget op
(geaggregeerd)
kostensoortniveau
W&V-rekening tov
begroting
leegstand,
huurachterstand,
mutatiegraad
simulatie van
scenario's tav markt,
prijsontwikkeling,
economische
parameters

maand,
kwartaal, jaar

vestiging, afdeling,
medewerker

maand

vestiging

maand

complex

jaar

DUWO

BSC, uitleg afwijkingen
van norm,
marktontwikkelingen,
verantwoording op
BBSH-velden,
ontwikkeling interne
zaken, W&V-rekening
tov begroting
beschrijving van plan,
kosten, risico's
(financieel, markt,
procedureel)
zie kwartaalrapportage
liquiditeitsprognose,
financiering, renterisico
activiteitenoverzicht
voorgeschreven in
BBSH
rapportage over
voortgang prestaties
afgesproken in
prestatieafspraken
informatie tbv
prognoses en
verantwoording aan
CFV en WSW

kwartaal

DUWO en vestiging

kwartaal

nieuwbouw- of
renovatieproject

jaar
half jaar

DUWO en vestiging
DUWO

jaar

vestiging/gemeente

jaar

gemeente/regio

jaar

DUWO

DUWO en vestiging

medewerker
medewerker
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Klachtenreglement
Participatiereglement

Adviesraad

4. toezicht houden
Interne controle

RvC

Financiële commissie RvC

Remuneratiecommissie RvC
Controle accountant

Rapportage CFV
Rapportage WSW
Oordeelsbrief van minister
BZK
Vastgesteld op 18-2-2013

procedure voor
huurders om klacht in
te dienen
wijze waarop
bewonersorganisa-ties
invloed uitoefenen op
beleid van DUWO
(informatie-, advies-en
instemmings-recht)
Onderwijsinstelling-en
adviseren DUWO en
DUWO legt daarover
verantwoording af
toetsingskader met
controlestappen in
overleg met
accountant
bespreking kwartaal,
jaarrapportage,
treasuryrapport &
projectoverzicht,
opstellen van RvCverslag
rapportage over
interne
risicobheersings- en
controlesystemen,
naleving bevindingen
accountant en IC,
kwaliteit financiële
informatieverschaf
fing
rapportage over
beoordelings- en
bezoldigingsbeleid
controle jaarrekening,
tussentijdse controle,
specifieke opdrachten
van RvC,
managementletter

DUWO
DUWO, vestiging en complex

jaar

DUWO

maand

vestiging, Groep of afdeling

6 tot 8 maal per
jaar

DUWO en vestiging

half jaar

DUWO

jaar

DUWO

jaar en
periodiek

DUWO en vestiging

jaar
jaar
jaar

DUWO
DUWO
DUWO
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1.1

Verklaring bestuur

Het bestuur verklaart dat alle middelen zijn ingezet in het belang van de volkshuisvesting.
Delft, 7 juli 2014

Origineel getekend door:

Mr. J.J. Benschop
Algemeen Directeur/bestuurder
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