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VOORWOORD
We blikken terug op een jaar waarin we een mooie vooruitgang in de dienstverlening aan onze klanten konden
boeken en waarin het ook financieel goed bleef gaan. Tegelijkertijd bereikten ons de eerste signalen uit de markt die
de uitvoering van onze ambities voor renovatie, verduurzaming en nieuwbouw dreigen te bemoeilijken.
Even whatsappen om een reparatie te laten uitvoeren, met de DUWO App administratieve zaken regelen, chatten
met DUWO via de chatbot om vragen te stellen: al deze vormen van klantcontact zijn in 2021 hetzij volledig in
gebruik genomen, hetzij verder doorontwikkeld. Reparatieverzoeken appen kon al het hele verslagjaar, de nieuwe
chatbot is inmiddels druk in gebruik en aan de DUWO App werden nieuwe functionaliteiten en 114 studentencomplexen toegevoegd. Binnenkort is de app volledig beschikbaar voor alle Nederlandse en buitenlandse huurders.
Mét de chatbot erin. De eerste positieve geluiden (en beoordelingen) van onze klanten zijn al binnen en vertalen zich
ook in meer klanttevredenheid.
Om alle digitale transformatie voor de klant en onze administratieve bedrijfsprocessen optimaal te ondersteunen
werd heel 2021 gewerkt aan de ingrijpende vervanging van ons primaire systeem. De officiële overstap (naar
Axxerion) stond aanvankelijk gepland voor het eind van het verslagjaar maar vond uiteindelijk plaats in maart 2022.
Prettige faciliteiten voor klanten waren verder de 38 common rooms en gemeenschappelijke huiskamers die met hulp
van beheerders en inbreng van studenten werden ingericht. Dat gebeurt nu bovendien aan de hand van een begin
2021 ontwikkeld vast concept.
Brandveiligheid vroeg in 2021 veel aandacht, niet alleen door voorkomende gevallen van brand, maar ook door een
groot project dat we op dat gebied uitvoerden. Het ging om concrete acties met onder meer technische ingrepen,
aangescherpte werkinstructies, onderzoek naar hiaten in onderhoudsbeleid, maar ook bijvoorbeeld creëren van
bewustwording van het belang van brandpreventie bij eigen beheer, studentbeheer en huurders. Onderdeel van het
project is verder de grootscheepse plaatsing (of vervanging) van de ruim 33.000 rookmelders in onze complexen.
Behalve op de brand- en inbraakveiligheid van onze woningen hebben we ons in 2021 ook sterker gericht op de
sociale veiligheid in en rond onze huisvesting en op inclusiviteit en diversiteit bij onze huurders.
We hadden in 2021 twee grote nieuwbouwprojecten in uitvoering: Kolffpad in Leiden en (herontwikkeling van) De
Vest in Haarlem. Begin van het verslagjaar werd bovendien een nieuwbouwcomplex op de Leidse Schans
opgeleverd. Daarnaast rondden we de renovatie en verduurzaming van het monumentale pand Papengracht 17 in
Leiden succesvol af en zijn we met zo’n zelfde aanpak gestart aan de Hooigracht.
Onze gezonde financiële positie is niet alleen te danken aan een goede investerings- en financieringsstrategie, zoals
het Waarborgfonds Sociale Woningbouw concludeert (‘een solide corporatie’), maar ook aan kostenbeheersing en
achterblijvende uitgaven in projecten. En met dat laatste zijn we meteen bij onze zorg over de ontwikkelingen in de
markt. De eerste signalen zijn in 2021 merkbaar door de achterblijvende uitvoering van onze projecten voor
renovatie, verduurzaming en nieuwbouw. Onze ambities op dit terrein zijn groot en we delen die ambities met andere
corporaties en overheden. Helaas is er inmiddels groot tekort aan mensen en materialen (in de hele keten, dus te
beginnen bij DUWO, daarna de betrokken overheden en adviseurs en uiteindelijk de aannemers en toeleveranciers)
met enorme prijsstijgingen en grote vertragingen in de uitvoering tot gevolg.
DUWO heeft veel projecten voor nieuwbouw, renovatie en verduurzaming in ontwikkeling en een aantal staat zelfs in
de startblokken. We maken ons echter zorgen: het zou zo maar kunnen zijn dat straks blijkt dat die grote ambities
niet allemaal uitvoerbaar zijn … Dat zou gezien de kamernood en de klimaatopgave heel teleurstellend zijn.
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Blijft staan dat we het afgelopen jaar hard gewerkt hebben aan de voorbereiding van al die projecten. Bijvoorbeeld
als het gaat om bouwen in de regio, waar we steeds vaker actief zijn: een gemeentelijk akkoord in Almere maakte
ons daar tot de uitgekozen partner om de stadscampus te realiseren. En in Deventer kwam overeenstemming tot
stand over de aankoop van studentenwoningen aan de Kop van de Handelskade.
We gaan er in 2022 ook weer voor. Met zorg, maar ook met hoop voor de toekomst en met blijvende inzet voor
studenten en hun huisvesting.
Heleen de Vreese, voorzitter Raad van Bestuur
Barend Kuenen, lid Raad van Bestuur
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1 HET WERK VOOR DE KLANT
Elk jaar beginnen vele duizenden jongeren een belangrijk deel van hun leven als klant van DUWO: de studenten die
bij ons komen wonen. Studeren begint aan de universiteit of hogeschool. Maar het studentenleven zelf begint vooral
als je je eerste studentenkamer betrekt: kersvers van de middelbare school, verhuizen vanuit je ouderlijk huis, je
eerste kamer inrichten, je nieuwe huisgenoten en medestudenten leren kennen, je eerste afspraken in de kroeg, om
vervolgens de introductieweek en je studie in te duiken. Als studentenhuisvester staan wij aan het begin van die
belangrijke ontwikkelingsperiode, en ernaast tot ze afstuderen. Dat schept verantwoordelijkheid. Die nemen we
graag. In dit hoofdstuk laten we zien hoe we dat in 2021 hebben gedaan.

Inzet voor een eerlijk thuis in elk opzicht
Haar bestaansrecht ontleent DUWO al ruim 75 jaar aan de maatschappelijke taak om studenten hun hele studietijd
te voorzien van een betaalbare woning. Daarvoor zijn we wat we zijn en doen we wat we doen. Met alles wat we in
huis hebben willen we ons inzetten voor een eerlijk thuis voor alle studenten, zonder onderscheid, inclusief.
Betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van studentenwoningen zijn daarbij al jaren onze belangrijkste
kernwaarden. Maar in maatschappelijk opzicht zien we die taak graag breder. Het gaat dan vooral om de manier
waarop we het doen. Voor de aanpak daarvan in de komende vier jaar hebben we in 2021 een route uitgestippeld in
ons nieuwe ondernemingsplan (2022-2025) https://www.duwo.nl/en/over-duwo/publicaties/ondernemingsplan.
Die gaat over drie wegen, die je met recht onze kerndoelen kunt noemen:
- Studenten centraal stellen in al ons werk; een optimale klantbeleving en belangrijke voorwaarden voor
communityvorming bieden;
- Onze studentenwoningen (verder) verduurzamen en de voorraad uitbreiden;
- Vernieuwende en efficiënte samenwerking met onze klanten om een zo persoonlijk mogelijk product af te
leveren.
Daarmee hopen we al die studentenlevens die bij ons beginnen zo leuk mogelijk te maken en er een fijne
woonbeleving bij te geven. Zodat oud-bewoners misschien heel veel later, als ze ergens een mooie baan hebben,
zeggen: “Vroeger, toen ik nog op kamers woonde… dat was echt een geweldige tijd!” Goede herinneringen aan je
studententijd zijn immers voor eeuwig.
We hebben ruim 33.000 studentenwoningen in een groot werkgebied. Onze woningen staan in Amsterdam en
omgeving, Delft, Den Haag, Leiden, Wageningen en Deventer. In vier van die steden zijn DUWO-kantoren (die elk
een aparte vestiging aansturen). Ons algemene en lokale beleid maken we deels aan de hand van eigen en extern
onderzoek en samenwerking met en inbreng van stakeholders zoals onderwijsinstellingen, overheden en
studentenorganisaties.

De woningmarkt voor studenten
Waar het studentenleven begint als je voor het eerst op kamers gaat wonen, moet je die kamer wel eerst zien te
vinden. Het is algemeen bekend dat dat ronduit moeilijk is op de door tekorten geplaagde studentenwoningmarkt. Al
onze aanstaande klanten moeten hun weg op die gespannen woningmarkt zien te vinden. Hieronder wordt de
huidige en toekomstige situatie op die markt weergegeven.
Landelijk
De situatie op de markt voor studentenhuisvesting is af te leiden uit de cijfers van de jaarlijkse Monitor
Studentenhuisvesting (Apollo 2021, uitgevoerd door ABF in opdracht van het ministerie van BZK en Kences).
Behalve een landelijk beeld, worden daarin ook lokale cijfers gegeven.
De vraag naar studentenkamers begint allereerst met de aantallen studenten. Die gingen in de afgelopen acht jaar
met 26% al aanzienlijk omhoog. Maar vooral het afgelopen collegejaar steeg de studentenpopulatie sterk. In het
studiejaar 2020-2021 hadden we in Nederland 756.900 studenten, waarvan 13% met een buitenlandse nationaliteit.
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Vanwege de coronapandemie hebben middelbare scholieren geen centraal eindexamen hoeven doen, hebben
minder scholieren voor een tussenjaar gekozen en zijn studenten langer blijven studeren. Ook zijn de internationale
diplomastudenten niet weggebleven. Dit alles leidde tot een toename van het aantal studenten van 6%. Wanneer
alleen kortetermijneffecten van corona op de studentenpopulatie worden meegenomen, groeit het aantal studenten
naar verwachting tot en met het collegejaar ’28-’29 met 8% (60.100 studenten). De stijging zit vooral bij universitaire
studenten. Het aantal hbo-studenten daalt in deze periode licht.
De druk op de woningmarkt wordt bepaald door het aanbod van studentenhuisvesting af te zetten tegen het aantal
studenten dat (binnen een half jaar) in de stad zou willen wonen. Daarbij is gekeken naar de druk in het voorjaar. In
2021 was in die periode landelijk sprake van een geschat tekort van 26.500 woonruimten in de negentien grootste
studiesteden in ons land.
In het werkgebied van DUWO
De landelijke trends zijn in het algemeen ook in het werkgebied van DUWO te signaleren. In onderstaande tabel zijn
de cijfers over het aantal studenten in het werkgebied van DUWO te vinden.
Nederlandse en internationale studenten in werkgebied van DUWO in 2021 en 2020 *)
studenten 2021 versus 2020

internationals 2021 versus 2020

2021

2020

2021

2022

123.500

113.510

9.990

9%

18.500

15.630

2.870

Haarlem

5.000

4.640

360

8%

200

220

-20

-9%

Almere

4.910

4.500

410

9%

50

40

10

25%

Delft

29.800

28.660

1.140

4%

6.000

5.690

310

5%

Den Haag

32.900

31.440

1.460

5%

6.800

6.380

420

7%

Leiden

37.500

34.980

2.520

7%

3.300

2.980

320

11%

Wageningen

13.000

12.390

610

5%

2.600

2.500

100

4%

Amsterdam

Deventer
DUWO werkgebied

groei

groei
18%

7.400

7.400

-

0%

350

350

-

0%

254.010

237.520

16.490

7%

37.800

33.790

4.010

12%

*) cijfer Deventer 2021 niet bekend

In ons werkgebied groeide het aantal studenten tussen 2020 en 2021 met 16.500 (7% groei, dus iets hoger dan in
heel Nederland waar de groei gemiddeld 6% was). Het aantal internationale (diploma)studenten daarbinnen steeg
met 4.000 (een groei van 12%, 11% in Nederland). Niet in de tabel opgenomen is het aantal short-stay studenten in
ons werkgebied: door de coronapandemie waren er daarvan in 2021 slechts 2.000, tegen 7.000 in het jaar ervoor.
In elke gemeente in ons werkgebied is sprake van een absolute toename van het aantal studenten. Dat is ook te zien
in het toegenomen aantal uitwonende studenten in onderstaande tabel.
Aantal uitwonende studenten in het werkgebied van DUWO in 2021 en 2020 en het tekort aan
studenteneenheden in 2021 en 2020*)
uitwonende studenten 2021 versus 2020

tekort 2021 versus 2020

2021

2020

2021

2022

51.700

49.500

2.200

4%

6.600

5.200

Haarlem

2.700

2.510

190

8%

300

340

-40

Almere

1.830

1.740

90

5%

350

150

200

Delft

16.400

16.170

230

1%

1.200

1.500

-300

Den Haag

19.100

18.140

960

5%

1.300

1.100

200

Leiden

15.000

15.100

-100

-1%

2.600

2.250

350

8.000

7.810

190

2%

-600

-800

200

Amsterdam

Wageningen
Deventer
DUWO werkgebied

groei

verschil
1.400

1.860

1.860

-

0%

300

300

-

116.590

112.830

3.760

3%

12.050

10.040

2.010

*) cijfer Deventer 2021 niet bekend
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Het aantal uitwonende studenten groeide in ons werkgebied met bijna 3.800. De groei is deels te verklaren doordat
vanwege corona wegblijvende short-staystudenten voor ruimte op de woningmarkt zorgden. Een gestegen aantal
studenten zocht en vond hun woningen. In elke stad (behalve Leiden) is sprake van een groei. (Leiden bleef min of
meer gelijk.) Niettemin was sprake van een lichte toename van het tekort aan studentenwoonruimte in ons werkgebied.
In het voorjaar van 2021 konden 12.000 studenten (met een verhuiswens van een half jaar of korter) geen woonruimte
vinden. In 2020 waren dat er nog 10.000. Het tekort in Delft is iets afgenomen naar 1.200. Het aantal studenten groeide
hier minder hard (1%). Ook was in 2021 de terugloop van het aantal short-staystudenten er fors (ruim 500 minder dan
het jaar ervoor).
Voor de komende jaren wordt verdere stijging van de tekorten verwacht: in ons werkgebied voorzien we voor 2029 een
behoefte van ca. 50.000 studenteneenheden. De prognoses voor het aantal uitwonende studenten in ons werkgebied
voorzien voor dat jaar in een stijging tot 148.00 (27% meer dan in 2021).
Aanbod op ROOM
Om het grote zoeken voor de (aanstaande) student makkelijker te maken en ervoor te zorgen dat het woningaanbod in
sociale studentenhuisvesting in elk geval op één centrale plek is te vinden, publiceert DUWO haar beschikbare
woningen sinds drie jaar op ROOM.nl. Op dit aanbodplatform kunnen studenten tegen betaling van 35 euro
inschrijfgeld hun hele studietijd op woonruimte reageren. De selectie voor zelfstandige woningen gebeurt op basis van
inschrijfduur en in bepaalde perioden ook volgens voorrangscriteria. De doorlopende geldigheid van de inschrijving
maakt dat studenten altijd kunnen doorverhuizen, bijvoorbeeld van een studentenhuis naar een zelfstandige woning.
Met kans op succes, omdat hun inschrijfduur annex wachttijd daarvoor inmiddels misschien lang genoeg is. Ook
internationale studenten die hun hele studie in Nederland doen, kunnen op deze manier een woning op ROOM zoeken.
In 2021 werden belangrijke stappen gezet om van ROOM een landelijke platform voor aanbod van
studentenhuisvesting te maken. Per 1 april 2021 sloot de Groningse woningcorporatie Lefier zich aan met alle ruim
3.000 studentenkamers. Daarmee doen nu drie studentenhuisvesters mee: behalve DUWO en Lefier ook Idealis uit
Wageningen. Met drie andere studentenhuisvesters zijn via brancheorganisatie Kences gesprekken gaande om het
platform in 2022 of 2023 landelijk te lanceren.
Alle kamers nu op ROOM
Behalve zelfstandige woningen met inschrijfduur biedt DUWO op ROOM ook kamers (met gedeelde voorzieningen)
aan, waarvoor geen wachttijd geldt. Ze worden vaak toegekend door middel van hospiteren. Bewoners die een
huisgenoot zoeken, kunnen er zelf foto’s en wervende teksten bij plaatsen. Zo maken ook kamerzoekenden met weinig
of geen inschrijfduur kans op woonruimte. De huidige bewoners kunnen via ROOM volgens de geldende regels
bovendien zelf een woningzoekende voordragen.
University Housing
Ook internationale studenten die via hun onderwijsinstelling een woning bij DUWO huren kunnen op ROOM terecht.
Zowel zelfstandige als onzelfstandige woningen (kamers) zijn voor hen in een apart contingent beschikbaar: University
Housing. Daarvoor gelden afspraken met de onderwijsinstellingen. Internationale studenten kunnen op ROOM vooraf
kiezen uit het voor hen gereserveerde aanbod (afhankelijk van de onderwijsinstelling). Dat geldt ook voor PhD’ers, die
we eveneens als student zien. Na meer toevoegingen in 2021 zijn de kamers van de meeste grote onderwijsinstellingen
inmiddels in ROOM University Housing opgenomen. Daardoor kan tijdens de zomerinstroom van 2022 de verhuur van
de kamers van alle onderwijsinstellingen volledig via ROOM University Housing verlopen.
Direct Offers
Sinds het vorige verslagjaar bieden we op ROOM ook onze Direct Offers aan. Dat zijn gemeubileerde tijdelijke
woningen die direct beschikbaar zijn voor iedere student, Nederlands of internationaal. In 2021 nam het aanbod van
deze woonruimte zelfs een grote vlucht, vooral door de coronapandemie. Door de afnemende aanwezigheid van
buitenlandse short stay studenten hadden we er meer beschikbaar. Ze konden voor een groot deel weer worden
verhuurd aan reguliere studenten.
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Lange wachttijd
Bij de zelfstandige woningen leidt de kamernood tot een lange inschrijfduur, wat in de praktijk neerkomt op een
langdurige wachttijd. De wachttijden waren hoger dan in 2020. De gemiddelde wachttijd op ROOM voor een
zelfstandige woning liep in 2021 op tot ruim 48 maanden (40 in 2020). In Leiden is zelfs sprake van ruim 63 maanden
(58 in 2020). Ook Amsterdam en Delft kennen lange wachttijden. In beide steden ligt die op ca. 53 maanden. In Den
Haag is de wachttijd aanmerkelijk korter, maar was niettemin sprake van een toename: 27 maanden (19 in 2020).

Verhuur
Ondanks de kamernood zijn we elk jaar in staat om een zeer groot aantal studenten goed onder dak te brengen. In
heel 2021 verhuurden we bijna 18.000 keer een woning. In de zomerperiode werden ruim 9.500 studenten voor het
nieuwe studiejaar aan een woning geholpen. Daarmee was deze zomerinstroom bijna terug op het niveau van het
voor-coronajaar 2019, toen bij de aanvang van het collegejaar 9.800 studenten een huurcontract bij ons afsloten.
Van die instroom voor het nieuwe studiejaar kwam traditioneel bijna twee derde uit het buitenland (Nederlandse
studenten komen het hele jaar): bijna 6.400. De internationale student was daarmee weer helemaal terug. Eerder liet
onderzoek door het Nuffic al zien dat internationale studenten na corona graag naar Nederland wilden blijven komen.
De 18.000 verhuringen zorgden voor een gemiddelde mutatiegraad van 53%. Dat enorme aantal verhuizingen hoort
bij onze doelgroep. Studenten verhuizen omdat ze wisselen van studieplaats, elders stages doen, naar een grotere
kamer in hun studentenhuis gaan, van een kamer naar een zelfstandige woning overstappen of gewoon ergens een
leukere, mooiere woonstek vinden. In veel van de woningen voor internationale studenten wordt nog veel vaker
verhuisd, omdat het grootste deel van die doelgroep slechts tijdelijk in ons land is. We zijn eraan gewend en we zijn
erop ingespeeld. Het mutatiepercentage was in 2021 wel 4% lager dan in 2020. Ook bij de woningen voor
internationale studenten, University Housing, was de mutatiegraad lager: 95,3% tegen 105,5% in 2020.
Aantal nieuwe verhuringen en mutatiegraad in 2021
Zelfstandige woningen

Onzelfstandige woningen

Totaal aantal eenheden

Mutatiegraad %

Woningen en kamers

3.988

6.158

25.586

39,7%

University Housing

4.427

3.301

8.110

95,3%

Totaal

8.415

9.459

33.696

53,0%

Betaalbare studentenwoningen mogen niet aan iedereen worden verhuurd. Studentenhuisvesters moeten zich
houden aan de Woningwetregels voor een passende toewijzing van woningen. DUWO voldeed in 2021 ruimschoots
aan die regels (Europanorm en passendheidsnorm).
Invloed van corona op verhuur
De invloed van de coronapandemie op de verhuur was, in vergelijking met 2020, beperkt. Waar het aantal
inschrijvingen op aanbodplatform ROOM vorig jaar nog een dalende lijn liet zien, stegen de inschrijvingen in 2021
aanzienlijk: van 20.242 in 2020 naar 26.858 in 2021. Dat was voor een deel te danken aan de toetreding van Lefier
uit Groningen tot ROOM.
Het effect op het aantal huuropzeggingen van reguliere studentenwoningen bleef wel aan de hoge kant. In 2020 was
er nog sprake van een stijging van bijna 18% in het aantal opzeggingen ten opzichte van de jaren vóór corona. Dat
aantal lag in 2021 iets lager, maar nog steeds ruim 12% hoger dan in 2019.
De toestroom van internationale studenten verliep weer bijna normaal.
Huurachterstand
Met 0,6% was de huurachterstand in het verslagjaar 0,2% hoger dan in 2020. Dit werd veroorzaakt doordat een
onderwijsinstelling eenmalig te laat is gefactureerd. Voor reguliere huurders was het percentage gelijk aan het jaar
ervoor. Weinig huurders kwamen echter in de problemen en ernstige huurachterstanden en ontruimingen bleven
beperkt. Feit is dat we dat we zowel in 2020 als in 2021 actiever en coulanter omgingen met betalingsregelingen,
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gedeeltelijk geen incassokosten rekenden, hulp boden om budgetinstanties in te schakelen en meekeken bij
huurtoeslagaanvragen. In veel gevallen werd ook op de persoonlijke situatie gericht maatwerk geleverd. Zo konden
door goed contact veel regelingen worden getroffen.
Huurachterstand eind 2021
Norm

Huurachterstand (€)

Jaarhuur incl SK (€)

%

Amsterdam

0,7%

303.237

64.461.436

0,5%

Delft

0,4%

168.182

59.934.768

0,3%

Den Haag

0,8%

234.531

24.700.837

0,9%

Leiden

0,3%

454.897

43.277.904

1,1%

Midden-Nederland

0,3%

23.615

5.720.884

0,4%

Totaal

0,6%

1.184.461

198.095.829

0,6%

Vroegsignalering huurachterstand
Vanuit de nieuwe regels rond vroegsignalering (een wijziging in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, waarbij
instanties cliënten met betalingsproblemen bij de gemeente mogen melden) worden huurders met huurachterstand
actief benaderd. In Amsterdam bestaat een intensieve samenwerking tussen onze afdeling verhuur en beheer in het
vroegsignaleringsproject Vroeg Eropaf en in Delft en Amsterdam wordt de vrijwilligersorganisatie voor
schulphulpverlening SchuldHulpMaatje gepromoot onder huurders. De vroegsignalering is voor zowel de klant als
voor de medewerker een prettige en effectieve manier om huurachterstand te beperken.
BOG
De huurders van onze BOG-panden hadden door de coronamaatregelen fors minder inkomsten en kwamen
daardoor in de problemen bij de huurbetaling. De enorme impact van de pandemie op deze groep was duidelijk terug
te zien in de aanvragen voor betalingsregelingen die we ontvingen. In het verslagjaar zijn uiteindelijk 35 regelingen
getroffen. Veel betalingen zijn opgeschort en daarnaast is soms een huurvrije periode gegeven.
Zorgen voor betaalbaarheid
Studentenhuisvesting sociaal verhuren betekent altijd rekening houden met het bescheiden inkomen van de student.
Ons woonlastenbeleid was daarom ook in 2021 op betaalbaarheid gericht. Een groot deel van de studentenwoningen
met huurtoeslag (zelfstandige en ‘aangewezen’ onzelfstandige woningen) werd betaalbaar gehouden voor studenten
tot 23 jaar door huren af te toppen op de jongerengrens voor huurtoeslag. De norm die bepaalt hoeveel van onze
woningen betaalbaar voor studenten moet zijn varieert per vestiging en ligt tussen 75 en 85 procent van onze
woningen. We proberen ook bijkomende woonlasten te beperken. Servicekosten zijn kostendekkend conform het
beleid van de Huurcommissie. We streven naar afspraken met gemeenten en waterschappen over tegemoetkoming
bij heffingen en belastingen voor studenten. Dergelijke afspraken bestaan in Leiden en Delft.
Nieuw huurprijsbeleid
De betaalbaarheid van onze studentenwoningen is voor ons een belangrijk goed. Maar onze zorg ervoor wordt
vandaag de dag op de proef gesteld door de steeds hoger wordende kosten voor nieuwbouw en grote investeringen
in duurzaamheid. Desondanks willen we ons huidige betaalbaarheidsbeleid niet graag loslaten. Met dat uitgangspunt
werd in 2020 een nieuw huurprijsbeleid opgesteld en intensief met de huurdersorganisaties besproken. Het biedt
mogelijkheden voor een verhoging van de huurinkomsten met nauwelijks effect op onze bestaande richtlijnen voor
betaalbaarheid. De studentenpopulatie bestaat voor een groot deel uit studenten die 23 jaar of ouder zijn. Dit zijn
vaak studenten die iets meer kwaliteit zoeken en minder vaak de voorzieningen willen delen. Deze groep komt in
aanmerking voor huurtoeslag bij woningen met een huur tot de laagste aftoppingsgrens. Dit stelt ons in staat om in
onze woningvoorraad meer differentiatie in kwaliteit en huurprijs te hebben en toch de betaalbaarheid te garanderen.
Met verschillende knoppen om aan te draaien is het een instrument dat we – in overleg met de huurdersorganisaties
- kunnen inzetten bij nieuwbouw en renovatie als het noodzakelijk is.
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In 2021 werd dit nieuwe huurprijsbeleid met positief advies van de huurdersorganisaties ingevoerd en ook toegepast.
Eveneens in overleg met de huurdersorganisaties maakten de vestigingen een keuze bij welke woningen de huur
voor nieuwe huurders naar een niveau wordt verhoogd dat betaalbaar is voor studenten van 23 jaar en ouder.
Uiteindelijk is dit bij 1.575 woningen gebeurd.
Aandeel betaalbare woningen eind 2021
studentenwoningen

Stand eind tertaal

Norm

Amsterdam

85,9%

75%

Delft

83,1%

75%

Den Haag

91,8%

80%

Leiden

82,3%

80%

Midden-Nederland

96,3%

85%

Totaal

85,2%

*) Het normbedrag is gelijk aan de kwaliteitskortingsgrens (2021: € 442,46)

Huurverhoging in 2021
De zorg voor betaalbaarheid maakt dat die ook altijd uitgangspunt is voor de jaarlijkse (inflatievolgende)
huurverhoging per 1 juli. In 2021 zijn de huren echter niet verhoogd omdat het kabinet een huurbevriezing
afkondigde. Bovendien kregen 145 huurders met een relatief hoge huur en een relatief laag inkomen een eenmalige
huurverlaging.
Hoge gasprijzen
Bij veel van onze huurders bestaat bezorgdheid over de hoge gasprijzen en de invloed ervan op de energierekening.
Na de eerste berichten over de stijgende prijzen in de media kregen we veel vragen van bewoners. We konden de
vragenstellers vooralsnog gerust stellen met de mededeling dat ze in elk geval tot het voorjaar 2022 geen grote
prijsverhoging hoeven te vrezen, maar dat we nog niet weten hoe de situatie daarna zal zijn. Ook zijn veel tips voor
energiebesparing gegeven.
DUWO koopt jaarlijks ongeveer 12 miljoen m3 gas en 32 miljoen kWh stroom collectief in op verschillende
momenten in het jaar. Op de inkoopprijs komt nog een vergoeding aan de leverancier voor de opslag. De inkoop en
opslag samen leveren de gas- en elektriciteitsprijs. Door deze inkoopstrategie hebben schommelingen op de markt
normaal gesproken beperkte invloed, omdat de prijs voor de studenten een gemiddelde is van de verschillende
momenten van inkoop. Eind 2021 had DUWO nog vaste contracten tot het voorjaar van 2022. Dat betekent dat
bewoners die hun gas via DUWO ontvangen naar alle waarschijnlijkheid goed uitkomen met het nu betaalde
voorschot servicekosten en een tussentijdse verhoging niet nodig is.
De situatie daarna is uiteraard afhankelijk van de ontwikkeling van de energieprijzen. Als er in het voorjaar een
tussentijdse verhoging van het voorschot in de servicekosten noodzakelijk is, bijvoorbeeld om te voorkomen dat
huurders vanwege sterk stijgende gasprijzen bij de afrekening fors moeten bijbetalen, overleggen we daarover met
de huurdersorganisaties. Ten tijde van de productie van die jaarverslag is daarvan nog geen sprake. Wel is er met de
huurdersorganisaties al overleg geweest over deze mogelijkheid. DUWO heeft overigens geen invloed op de kosten
van huurders die zelf een contract met een energieleverancier hebben afgesloten.
Met campuscontract
We verhuren onze studentenwoningen met een campuscontract. Daarin is opgenomen dat studenten tot zes
maanden na het einde van hun studie in hun woning mogen blijven wonen. Zo komen de woningen op tijd vrij voor
de nieuwe eerstejaarsstudenten. Om te controleren of huurders nog studeren, moeten ze elk jaar een studiebewijs
van hun onderwijsinstellingen kunnen tonen. Dat gebeurt via deze instellingen en verloopt vandaag de dag uiterst
soepel. Voor elke huurder is duidelijk wat het campuscontract inhoudt. In 2021 zijn vrijwel alle controles (21.473)
uitgevoerd. Er zijn er nog 25 in procedure.
Met name in het grote complex aan de Opaallaan in Hoofddorp is een proef met extra strenge controle op de
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studiebewijzen gedaan, om te voorkomen dat hier met ongeldige formulieren woningen worden gehuurd.
In Leiden werd voor een vijftal huurders een uitzondering gemaakt vanwege persoonlijke omstandigheden.

Inclusiviteit en diversiteit
De toenemende maatschappelijke aandacht voor inclusiviteit en diversiteit zet ook DUWO aan tot een kritische
evaluatie van onze eigen bijdrage daaraan. Een belangrijk credo in onze missie is dat we ons willen inzetten voor
een eerlijk thuis voor alle studenten, inclusief, zonder onderscheid. Maar hoe divers is onze doelgroep? Hebben alle
studenten gelijke kansen op een woning? Sluiten we niemand uit? In hoeverre speelt ons hospiteer- en
toewijzingsbeleid een rol? Allemaal zaken waarvoor we in 2021 onderzoek begonnen en die de komende tijd verder
worden uitgewerkt.
In 2021 huisvestte DUWO diverse groepen studenten. Behalve reguliere en internationale studenten huisvestten we
in beperktere mate ook studenten met een verschillende maatschappelijke of psychische achtergrond, met een
studie die een gerichte huisvesting vraagt, urgenten en studerende statushouders.
Bijzondere doelgroepen
DUWO bood in 2021 in alle vestigingen woningen aan in totaal 557 studenten uit deze bijzondere doelgroepen.
Daarbij ging het om verhuringen aan zorgorganisaties die studenten begeleiden, verhuur in eigen studentenhuizen
voor bijzondere doelgroepen, bemiddelingen voor jeugdzorginstellingen, verhuringen via urgentiecommissies van
gemeenten en onderwijsinstellingen en via gemeenten aan statushouders. In Amsterdam ging het om 117 woningen,
in Delft om 90, in Den Haag om 252, in Leiden om 89 en in Deventer om 10 woningen.
Zo werden in Amsterdam bijvoorbeeld urgenten van de Vrije Universiteit en van het ROC Amsterdam Airport aan een
kamer geholpen. In Delft kregen urgenten van de Technische Universiteit en via begeleidingsorganisatie Jados
studenten met de diagnose autisme een kamer. In Den Haag werd veelvuldig bemiddeld voor woningen van cliënten
van het Jeugd Interventie Team, Stichting Mooi (jonge moeders) en Stichting Anton Constandse. Daarnaast heeft
DUWO een contract met de Stichting Studiefinanciering Curaçao, waarmee studenten uit de Nederlandse Antillen
een woning hebben in Amsterdam, Delft en Den Haag. Ook zijn er in deze stad twee bijzondere studentenhuizen: het
DUWO House of Music, speciaal aangepast voor studenten van het Koninklijk Conservatorium, en het Topsporthuis,
waar studerende topsporters wonen. In Leiden worden via jeugdhulporganisaties, zoals Cardea, Prodeba en
Binnenvest, woningen verhuurd. Via Stichting De Veste en Jados worden hier tevens studenten met autisme van
huisvesting voorzien. DUWO neemt hier bovendien deel aan een urgentiecommissie van de universiteit. Die bestaat
uit een studentendecaan, een DUWO-medewerker verhuur & informatie en een lid van onze huurdersorganisatie
BRES. Op die manier kunnen studenten met een medische of psychosociale achtergrond snel een studentenkamer
krijgen.
Balans tussen Nederlandse en internationale student
Voor een eerlijke en goede balans tussen Nederlandse en buitenlandse studenten in onze huisvesting proberen we
die laatste groep ook mogelijkheden te geven voor een zelfstandige woning of kamer in onze reguliere woningen
(dus geen University Housing). Dat is vooral prettig als ze hun hele studie in Nederland volgen en hier voor langere
tijd wonen. In 2019 begonnen we al met aanbieden van zelfstandige woningen op ROOM aan internationale
studenten (mede met de zomervoorrangsregels die we voor Nederlandse studenten gebruiken). Uit evaluatie bleek
dat internationals zeer over die mogelijkheid zijn te spreken en dat in 2019 bijna 250 van hen zo’n woning wisten te
krijgen. Daarna liep het aantal door corona fors terug tot 106 in 2021.
We willen internationals echter ook de mogelijkheid bieden om op kamers in studentenhuizen of -complexen te
wonen, iets waarvoor ze zullen moeten hospiteren. Dat is niet altijd even gemakkelijk, bijvoorbeeld omdat ze niet
goed weten hoe het werkt, omdat ze zich soms niet aangetrokken voelen tot de Nederlandse studentencultuur (veel
feesten) en omdat Nederlandse eenheden zich vaak niet op internationale studenten richten bij instemmingen.
Daarom werd afgelopen jaar een campagne gehouden onder kamerbewoners om ook internationale studenten als
huisgenoot in te stemmen.
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Uit gegevens over 2021 blijkt dat het inmiddels een klein aantal buitenlandse studenten lukt om een kamer te vinden:
270 internationals hospiteerden succesvol voor een kamer. Ook bleek dat het daarbij vooral ging om studenten uit
Europese landen en dat sommige eenheden meer dan eens voor een buitenlandse huisgenoot kozen. Ze hadden
daarin overigens in de meeste gevallen de volledige vrijheid om dat wel of niet te doen. In een Leids complex werd
als pilot instemming van een internationale student verplicht gesteld. Dat bleek echter geen succes. Er was
weerstand onder bewoners en er waren geen internationale studenten te vinden die in het bewuste complex wilden
wonen.
Hoewel de eerste resultaten van de inzet om internationals te laten hospiteren beter zijn dan verwacht en ook de
blijvende keuze voor diversiteit van gemengde groepen studenten positief is, zullen er meer oplossingen moeten
komen om de groeiende groep internationale studenten die hier de hele studie doet én de Nederlandse student
evenwichtig aan betaalbare woonruimte helpen. We onderzoeken daarvoor momenteel de mogelijkheden. Ook
proberen we de kansen(on)gelijkheid tussen beide groepen beter in beeld te krijgen.
Hoe inclusief is ons hospiteerbeleid?
Tegelijkertijd wordt ook het hospiteerbeleid in het algemeen onder de loep genomen. In de media wordt hospiteren
soms in verband gebracht met een uitsluiting op persoonlijke kenmerken. Omdat dat niet strookt met onze missie
voor ’een eerlijk thuis voor elke student’ onderzoeken we momenteel (in combinatie met bovengenoemd onderzoek)
of het huidige hospiteerbeleid wel de gewenste doelen dient. Aan de hand van de uitkomst willen we in 2022 met
onze huurdersorganisaties mogelijke aanpassingen van het hospiteerbeleid uitwerken.

Tevreden klanten
We proberen studenten een in alle opzichten fijne woning te bieden, die hun studententijd meerwaarde geeft. Een
woning waarin ze zich helemaal thuis voelen en waar het studentenleven zoveel mogelijk om de hoek ligt. De
campus, de onderwijsinstellingen, de stad, voorzieningen in complex en omgeving en natuurlijk mogelijkheden om
studiegenoten te ontmoeten. En vanzelfsprekend moet alles in en rond die woning goed geregeld zijn en de
veiligheid in alle opzichten zijn gewaarborgd. Ook de klantcontacten en administratieve processen rond verhuur en
huurbetaling moeten soepel verlopen.
Tegelijkertijd moesten we in het afgelopen jaar onze dienstverlening opnieuw aanpassen aan de coronabeperkingen.
De coronapandemie tastte het plezier in het studentenleven fors aan en zorgde voor mentale problemen onder
studenten. Als verhuurder kunnen we die niet oplossen, maar wel proberen zoveel mogelijk bij te dragen aan het
welzijn van onze huurders.
Net als in het eerste coronajaar deden we dat door aardige gestes voor studenten, de vinger aan de pols te houden
in de complexen en door de instroom en inhuizingen met maatwerk uit te voeren. Maar onze inzet was en is ook
gericht op een inrichting van studentencomplexen die contact met medebewoners zoveel mogelijk faciliteert, ook
binnen coronabeperkingen. Juist sociaal contact maakt het leven voor studenten immers leuker en zorgt voor meer
welzijn.
Lichte stijging klanttevredenheid
In onderstaande tabel is te zien hoe onze bewoners ons in 2021 beoordeelden. De metingen van vijf processen van
dienstverlening laten voor het verslagjaar een klanttevredenheidscijfer van 7,4 zien, een lichte stijging ten opzichte
van 2020 (7,3), die de norm van 7,6 nadert. Vooral het cijfer voor de reparatieverzoeken ging fors omhoog: van 7,6 in
2020 naar 8,5 in 2021. De metingen werden permanent over het hele verslagjaar gedaan en met een nieuwe
methode.
En bedrijfsonderdeel wat nog niet overal wordt gemeten is het onderhoud. In Delft werd daarmee in 2020 begonnen
en wordt inmiddels een cijfer boven de norm gescoord (7,1). In 2021 is ook in Leiden op grote schaal begonnen met
klanttevredenheid rond onderhoudsprojecten meten. Inmiddels zijn bewoners van 25 complexen bevraagd. De score
was hier vooralsnog 5,6. De enquêtes leverden kritische en leerzame feedback voor komende onderhoudsprojecten.
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Score klanttevredenheid eind 2021
Klantproces

Amsterdam

Delft

Den Haag

Leiden

Midden-NL

DUWO

score

norm

score

norm

score

norm

score

norm

score

norm

score

norm

Betrekken woonruimte

7,7

7,9

7,9

7,9

7,8

7,8

7,4

7,8

6,9

7,8

7,7

7,8

Vertrekken uit woonruimte

7,1

7,5

7,6

7,8

6,4

7,3

7,2

7,4

7,2

7,1

7,2

7,4

Reparatieverzoeken

8,5

7,7

8,6

8,0

8,7

8,0

8,3

7,8

8,6

8,5

7,9

Contact met DUWO:

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

7,3

7,4

Baliebezoek

8,3

7,9

9,1

8,6

-

7,0

8,6

8,0

n.v.t.

n.v.t.

8,6

8,0

Contactformulier*

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

7,3

7,5

Telefonisch contact**

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

6,8

6,9

-

7,0

7,1

7,0

-

7,0

5,6

7,0

-

7,0

6,2

7,0

7,6

7,5

8,0

7,7

7,5

7,5

7,2

7,5

7,6

7,5

7,4

7,6

Groot onderhoud
Totaal

*) Deze deelklantprocessen worden DUWO breed uitgevoerd en zijn daarom niet per vestiging onderscheiden
**) Op deze onderdelen zijn geen klanten bevraagd of was er onvoldoende respons voor een cijfer

Sociaal beheer en dienstverlening
Om onze huurders zoveel mogelijk welzijn en een fijne woontijd te bieden zijn in 2021 veel initiatieven vanuit het
sociaal beheer opgezet en uitgevoerd. Vaak met medewerking van bewoners zelf. Met studentenhuisvesting onder
het regime van de coronapandemie was in 2020 al veel ervaring opgedaan. Die manier van werken werd in 2021
goeddeels voortgezet.
Coronaproof inhuizingen
Dat was vooral ook van toepassing op de instroom en inhuizingen. Onze warm welkomfeestjes bij de grote instroom
van internationale studenten moesten we in 2020 al compleet anders doen vanwege de coronapandemie.
Mondkapjes, spatschermen, wegwijzers, posters, virtuele bezichtigingen en geen ontvangst met je medebewoners.
Het is niet wat je verwacht als je je nieuwe studentenkamer betrekt. Ook in het afgelopen jaar ontkwamen we er niet
aan. De zomerinstroom van 2021 evenaarde die van voor de coronatijd al bijna. Het ging dus om een groot aantal
studenten dat onder coronabeperkingen moest worden ontvangen. Het was voor ons een extra uitdaging om – met
de beperkingen - iedereen een zo hartelijk mogelijk welkom te bieden. Die ontvangsten werden overigens door
studenten goed ontvangen. Vooral de coronamanier voor sleuteluitgifte valt in goede aarde: studenten ervaren het
als prettig als een studentbeheerder de sleutel overhandigt en een eerste gezicht en aanspreekpunt is.
Kennismaken in de buitenhuiskamer
Deze studentbeheerders in internationale complexen, of Resident Assistents (RA’s), werden in 2021 nog meer dan
voorheen ingezet. Zij zorgden voor de sleuteluitgifte, maar her en der werden ook andere inventieve invalshoeken
voor een welkom gevonden. Nieuwkomers op campus Uilenstede in Amstelveen konden bijvoorbeeld met hun
vragen in door RA’s beheerde whatsappgroepen terecht, van waaruit ook kennismakingen en kleine
welkomstfeestjes konden worden georganiseerd. Op die campus werd zelfs een kleine buitenhuiskamer ingericht,
waar iedereen kon plaatsnemen voor een eerste kennismakingsbabbel.
Zomerinstroom
Uit een door 700 studenten ingevulde enquête over de zomerinstroom bleek dat bijna 87% (zeer) tevreden was over
de vriendelijke ontvangst en een kleine 80% content was over de kennis en expertise van RA’s en DUWOmedewerkers. Bij de ontvangst zijn er soms onduidelijkheden over de overhandiging van de sleutel (waar, wanneer,
hoe?). Klachten zijn er vooral over niet voldoende schoonmaak van kamers.
Welkomstgesprekken
Met alle Nederlandse studenten die een nieuwe woning betrekken willen we een welkomstgesprek houden. Opnieuw
ging dat in 2021 anders dan voorheen. De gesprekken gingen per telefoon of via FaceTime of Skype. In Delft werden
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bovendien RA’s bereid gevonden om welkomstgesprekken te voeren, ook buiten kantoortijd. Ruim driekwart van de
gesprekken kon zo worden gevoerd.
Community
De vorming van succesvolle communities in studentencomplexen en -huizen is voor ons een belangrijk doel. Een
verbonden groep bewoners, een hecht gezelligheidsnetwerk: het is enorm belangrijk om van je studiejaren een
onvergetelijke tijd te maken. Jaar- en studiegenoten kunnen immers een leven lang gekoesterde contacten zijn. In
een community maak je ze. Ook in je studentencomplex. Daarom proberen we op veel manieren het ontstaan ervan
te faciliteren. De belangrijkste zijn voor ons mogelijkheden voor ontmoeting in onze studentenhuisvesting creëren,
complexverbondenheid en samenwerking bevorderen door inzet van studentbeheerders en incidentele
ondersteuning van gezamenlijke activiteiten. In 2021 hebben we vooral veel aan studentbeheer gedaan en tientallen
common rooms en gemeenschappelijke huiskamers gerealiseerd of heringericht. Daarnaast waren er – met name in
Amsterdam – veel gerichte activiteiten in complexen.
Studentbeheer
Ze zijn al genoemd: de studentbeheerders. In 2021 kwamen er in totaal 50 bij. ‘Voor studenten door studenten’ is een
motto waarmee we twee jaar geleden begonnen door in alle vestigingsplaatsen studentbeheerders in te zetten. Het
was een logisch aanhaken op een ontwikkeling die al langer gaande was: we zetten in de uitvoering van ons werk al
jaren veel studenten in, als stagiairs en als medewerkers in bijbanen.
Vooral voor studentbeheerders geldt: ze kunnen bij uitstek de sociale cohesie bevorderen. En wie kent een complex
beter dan de student die er zelf al woont? Want dat is de insteek: studentbeheerders zijn bewoners van complexen
die tegen een vrijwilligersvergoeding meehelpen in het beheer. Ze heten nieuwkomers welkom, houden een oog op
veiligheid en hygiëne, beantwoorden vragen over de woningen en het gebouw, doen kleine reparaties en werken
samen met technisch en sociaal beheerders.
Het is een succesvol concept. Zowel de bewoners van het complex, de studentbeheerder, als wijzelf varen er wel bij.
Ook in de complexen voor internationale studenten hebben we inmiddels veel studentbeheerders, de eerder
genoemde RA’s. De vestiging Leiden was ooit de eerste die met de inzet van studentbeheerders begon. Daar zijn er
inmiddels 158. Amsterdam maakte in 2021 een grote inhaalslag door 41 studentbeheerders te werven, waarmee er
nu ruim 60 zijn. Delft kreeg er 6 bij en heeft nu totaal 83 studentbeheerders en RA’s aan het werk. Juist in coronatijd
zijn deze helpende handen uiterst belangrijk gebleken om zaken in goede banen te leiden.
Common rooms en huiskamers
Als ontmoetingsplek in onze studentenhuisvesting hebben we twee soorten voorzieningen. De gemeenschappelijke
huiskamers waar kamerbewoners in kleinere studentenhuizen hun huisgenoten kunnen ontmoeten en de common
rooms als ontmoetingsplek voor bewoners van zelfstandige woningen in grote studentencomplexen. De
gemeenschappelijke huiskamers bestonden altijd al in traditionele studentenhuizen (waar ze bekend staan als de GR
of de fusie), maar de grote complexen met zelfstandige woningen misten een dergelijke voorziening en boden
daardoor weinig mogelijkheden voor ontmoeting. De behoefte aan zo’n ontmoetingsplek is ook in de complexen met
zelfstandige woningen niettemin groot. Daarom richten we daar common rooms in. Terwijl bestaande huiskamers
opnieuw worden ingericht.
Begin 2021 werd daarvoor tevens een bedrijfsbrede visie met vast concept ontwikkeld, waarin de twee soorten
gemeenschappelijke ruimten duidelijk worden onderscheiden. In de kleinschalige living room kunnen studenten in
een kleinere woongroep (rond de 12) samenkomen om bijvoorbeeld te koken, te eten, tv te kijken of een feestje te
vieren. De grotere common room realiseren we in een gebouw waar tenminste 200 studenten wonen. De functie
daarvan is behalve ontmoetingsplek met loungeruimte en spelletjestafels, ook studieruimte, koffiebar en ruimte voor
grotere bijeenkomsten.
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De inrichting van de gemeenschappelijke ruimten gebeurt onder het motto ‘feeling home away from home’. Vaste
elementen zorgen voor herkenbaarheid. Tegelijkertijd kunnen bewoners door eigen creatieve inbreng voor eigenheid
zorgen. Ook duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt: het interieur is voor een groot deel afkomstig uit
kringloopwinkels. Bij de inrichting wordt samengewerkt met sociaal maatschappelijke partners. De common room
staat ook als verplicht onderdeel in ons standaard Programma van Eisen voor nieuwbouw van studentenhuisvesting.
In 2021 zijn met groot enthousiasme opnieuw vele common rooms en gemeenschappelijke huiskamers (her)
ingericht. Met inbreng en hulp van studentbeheerders, de DUWO-beheerders en individuele bewoners en/of
bewonerscommissies. In totaal werden in het verslagjaar 38 van dergelijke ruimten gerealiseerd. Hieronder zijn er
enkele uitgelicht.
Studentencomplex De Zeven Provinciën in Voorschoten: drie living rooms in dit 140 woningen
tellende studentencomplex werden in 2020 al ingericht. In het verslagjaar werd nóg een livingroom
met vintage meubilair en veel kamerplanten ingericht Daarvoor ging beheerder Lenny aan de slag
met de RA’s en Stichting De Inzet Zorggroep, mede naar aanleiding van een enquête onder de
bewoners.
Studentencomplex Mina Krusemanstraat in Delft: beheerders Ernst en Erin richtten hier met een
externe projectinrichter en gebruik van oud en nieuw drie sfeervolle uitnodigende woonkamers in voor
de 224 postdoc studenten van het UNESCO-IHE Delft Institute of Water Education die er wonen. Ze
worden inmiddels druk gebruikt.
Studentencomplex Science Park I in Amsterdam: 36 ongebruikte en rommelige livingrooms worden
via een prijsvraag onder de 750 studenten opgeknapt en heringericht. De zes winnaars mochten
met hun inrichtingsplan aan de slag. Voor verdere opknapbeurten zijn inmiddels per woongroep 44
vertegenwoordigers geworven. Ook werden vijf balkons van trendy steigerhouten meubilair voorzien.
DUWO House of Music in Den Haag: de 47 conservatoriumstudenten die hier wonen, klopten zelf bij
sociaal beheerder René aan voor een make-over van hun sobere gemeenschappelijke ruimte, waar
vaak repetities en concertjes worden gehouden. Samen met de enthousiaste bewoners werd een
ontwerp met nieuw en oud gemaakt en uitgevoerd. Er wordt druk gebruik van gemaakt en we zijn in
afwachting van het eerste concert.
Initiatieven voor welzijn en tegen eenzaamheid
Net als in het eerste coronajaar leidden online studeren, gebrek aan contact met studiegenoten en sluiting van de
horeca in de lockdowns bij onze bewoners vaak tot eenzaamheid en mentale problemen. Zowel Nederlandse als
buitenlandse studenten hadden het moeilijk. Die laatste groep heeft bovendien een klein sociaal netwerk, zeker kort
na aankomst. Bewoners zijn erg op zichzelf aangewezen.
Gelukkig waren er veel kleine en grote initiatieven om als lichtpuntje en ondersteuning te dienen of leven in de
brouwerij te brengen, door of met DUWO of dankzij studenten(verenigingen).
Studieruimten en koffie in Upper East
Niet (in je uppie online) op je kamer studeren, maar in een gezellige studieruimte waar je ook koffie en lunch kunt
krijgen. Dat kan in Upper East in Amstelveen. In maart kregen we daar het vlakbij Uilenstede gelegen voormalige
onderwijsgebouw Laan van Kronenburg 7 in eigendom. Eigenlijk bedoeld voor nieuwe studentenhuisvesting, maar
die laat nog even op zich wachten. Onder de naam Upper East zetten we in de oude schoolkantine samen met Il
Café (het Uilenstedecafé) en Earth Water een concept voor een tijdelijke studieruimte op. Aangezien het café er zelf
ook met een filiaal neerstreek, is het natje en droogje tijdens lange uren van studie gewaarborgd. In de oude
klaslokalen zitten nu startups. Het is inmiddels (buiten lockdowns) een populaire hotspot.
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BASE Festival
Het vereiste toestemming van de gemeente (en DUWO) en de nodige coronamaatregelen, maar toen had Delft aan
het begin van het nieuwe collegejaar toch nog een studentenfeest. De dertien internationale studentenverenigingen
die in het DUWO International Student House aan de Kanaalweg huizen, organiseerden een groot feest op het 4.600
m2 grote terrein bij het complex voor internationals aan de Prof. Schermerhornstraat. Livepodia, kraampjes, een
silent disco, een rodeostier, kookworkshops en drankjes en hapjes: het was er allemaal. Bedoeld om de nieuwe
studenten kennis te laten maken met Delft én met Nederlandse studenten. Er mochten 750 mensen komen en vooraf
moesten kaartjes worden gekocht. Die waren uiteraard razendsnel uitverkocht, zo net na opheffen van de
zomerlockdown.
Thuisfilm of escaperoom
Zelf kwam DUWO met een klein gebaar om het studentenleven in coronatijd een beetje leuker te maken: een
avontuur in een digitale escaperoom of een Pathé Thuisfilm naar keuze. Huurders konden kiezen. Het idee kwam
van de beheerders, die de verpietering van het studentenleven tijdens hun complexbezoeken immers van dichtbij
meekregen. Duizenden klanten meldden zich aan en ontvingen de code voor deelname.
Samenwerking DUWO, TUD, politie en gemeente
Uiteraard signaleerde niet alleen DUWO de mentale problemen van de thuiszittende student. Ook
onderwijsinstellingen en overheden zagen de toenemende nood. Bijvoorbeeld in Delft: met de TU Delft werd
afgesproken dat zowel DUWO als de lokale politie studenten in nood aanmeldden bij het zorgloket of de
onderwijsinstelling. Speciale TU-posters werden daarvoor in alle Delftse complexen opgehangen met de boodschap:
wie kun je bellen als je je alleen voelt?
40 kerstbomen
Veel internationale bewoners konden niet naar huis voor de feestdagen. Daarom werd op campus Uilenstede de
kerstboom ingezet als feelgood-middel. (Er is zelfs onderzoek waaruit blijkt dat de aanblik van een kerstboom
gelukkig maakt.) De RA’s van Uilenstede voorzagen 40 huiskamers van fikse Nordmannen. Er was ook een wedstrijd
voor de twee mooist versierde bomen.
De RA’s op Uilenstede besteedden verder het hele jaar door veel aandacht aan persoonlijk contact met bewoners en
community building en hielden online ‘inloopspreekuren’ voor iedereen die even wilde praten. Ook organiseerden ze
per eenheid potluck diners en filmavonden.
Kerst met Destiny
Een verrassingsbezoekje met de kerst is natuurlijk ook fijn als je ver van huis zit. Destiny, de presentatrice van onze
YouTube-video’s, ging op kerstbezoek bij de internationale studenten in De Zeven Provinciën in Voorschoten, met
kerstgaven en om te vragen hoe ze de feestdagen in Nederland doorbrengen.
Studieplekken
Studenten waren tijdens de lockdowns vaak gedwongen om op hun kamer te studeren. In Delft werden daarom de
common rooms op afspraak opengesteld als studieplek. Er kon worden gereserveerd bij de RA, die ook toezicht
hield.
Overlast
Eenzaamheid en mentale problemen waren onder studenten niet de enige gevolgen van de lockdowns. Ze leidden
ook tot extra gevoeligheid en irritaties bij onze bewoners. Met klachten over (geluids)overlast en
concentratieproblemen bij de studie tot gevolg. De overlast bleef niet beperkt tot de complexbewoners. Ook
omwonenden ondervonden overlast van de opgesloten studenten. Twee voorbeelden uit de praktijk van 2021.
Conflictbemiddeling
In Leiden werd naar aanleiding van de vele overlastmeldingen (176 in totaal) op verzoek van DUWO een
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samenwerking met de politie ingezet, bedoeld om de problemen pro-actief aan te pakken. Met name bij de
complexen Flanorpad en Morsweg was sprake van veel overlast. Bij Flanorpad werd verbetering bereikt door
veelvuldig contact tussen studentbeheer, buren, wijkagent en bewoners via mail, telefoon, whatsapp en online
overleg over goede leefregels. Bij de Morsweg is op een vergelijkbare manier aan conflictbemiddeling gedaan.
Charmeoffensief
DUWO Delft ondernam een charmeoffensief voor omwonenden die overlast hadden ervaren. In het centrum hadden
enkele studentenhuizen tijdens de Burendag op 25 september een mobiele koffiebar met barista en taartjes van een
lokale bakker om de uitgenodigde buurt een hart onder de riem te steken. Aan de César Franck-Lisztstraat, een
complex met studenten en reguliere huurders, werden met Oudjaar oliebollen uitgedeeld.
Alleen in het enorme complex De Krakeelhof moesten bewoners vanwege aanhoudende overlast een hartig gesprek
met de wijkagent komen voeren.
Huurdersparticipatie
We hebben vijf huurdersorganisaties voor studenthuurders in vier studentensteden die we al in de eerste stappen op
weg naar nieuw beleid raadplegen. Ze houden ons scherp en brengen met kritische blik gevraagd en ongevraagd,
positief of negatief, advies uit over veel onderdelen van ons beleid, maar ook over alle mogelijke concrete plannen.
Ze zijn voor ons belangrijke sparringpartners.
In Den Haag werken we samen met De Eerste Kamer, in Leiden met BRES, in Delft met WijWonen, in Amstelveen
met de Vereniging Bewoners Uilenstede en in Amsterdam met Duwoners. In Delft was voor huurders van nietstudentenwoningen huurdersorganisatie Vulcanus actief. In het verslagjaar heeft Vulcanus zich echter opgeheven,
omdat onder huurders geen belangstelling meer bestond in het bestuur deel te nemen.
Overleg met huurdersorganisaties
In 2021 is 20 keer (online) centraal overleg gevoerd met de huurdersorganisaties. Meerdere bijeenkomsten zijn
benut om het dossier over teruggave van de energiebelasting af te ronden, wat leidde tot een
vaststellingsovereenkomst. Ook raadpleegden we de huurdersorganisaties over onder meer de aanpassing van de
hoogte van het serviceabonnement, de balans in woningverhuur aan Nederlandse en internationale studenten en de
huurprijs voor niet aangewezen onzelfstandige woningen.
Ze brachten verder vier gevraagde adviezen uit over het werkplan, het ondernemingsplan en een datumwijziging
voor de aanpassing van het voorschot servicekosten. Deze zijn afgerond, op het laatste onderwerp na; daarover
wordt nog gesproken.
De huurdersorganisaties brachten bovendien twee ongevraagde adviezen uit: een over de evaluatie van de
compensatieregeling en een over de inboedelverzekering. Het laatste advies is afgehandeld, het andere loopt nog.
Ook was er één keer een aparte themabijeenkomst, waarin werd gesproken over de sociale functie van common
rooms bij eenzaamheid.
Vanuit de vestigingen zijn er contacten en overleg met de lokale huurdersorganisaties. Zo heeft bijvoorbeeld de
Leidse huurdersorganisatie BRES een apart overleg met de afdeling beheer in de vestiging. Ook is daar in 2021
projectoverleg ingevoerd, waarin samenwerkingsprojecten (bijvoorbeeld voor duurzaamheid of community building)
werden besproken.
In Den Haag was huurdersorganisatie De Eerste Kamer in 2021 ook betrokken bij de totstandkoming van de
prestatieafspraken met de gemeente. Daarnaast was er op verzoek van de huurdersorganisatie tweemaal overleg
tussen de gemeente, DUWO en De Eerste Kamer. In Amstelveen was ook huurdersorganisatie VBU (Uilenstede)
betrokken bij het maken van de prestatieafspraken.
Bewonerscommissies
Behalve de huurdersorganisaties zijn er bewonerscommissies. Veel complexen hebben zo’n commissie. Die
bespreekt met de sociaal beheerders uiteenlopende concrete zaken rond het wonen in het complex. Het gaat
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bijvoorbeeld over de servicekosten, onderhoud of wensen van de bewoners. Die gesprekken vonden in 2021 in alle
vestigingen drie keer (online) plaats.
In Amsterdam werden in 2021 twee nieuwe bewonerscommissies opgericht: een in Spark Village en een in de Krelis
Louwenstraat. Ook Leiden kreeg twee bewonerscommissies erbij: ze werden in samenwerking met
huurdersorganisatie BRES opgezet aan de Kaiserstraat en de Rijn- en Schiekade.
Speciale projecten
In Amsterdam hebben we twee grootschalige en langdurige beheerprojecten voor community building en verbetering
van de leefbaarheid en sociale cohesie lopen: op de Opaalcampus en de Spinozacampus. Op het gebied van
dienstverlening was de opzet van de formule voor onze DUWO University Housing een bijzonder project.
Opaalcampus in de lift
Op de Opaalcampus is in 2021 een geïntegreerd beheerconcept uitgerold. Daarbij zijn de gemeente
Haarlemmermeer, de politie en een welzijnsorganisatie betrokken. Doel is om de veiligheid en leefbaarheid te
verbeteren, community building te bevorderen en eenzaamheid, leegstand en schulden tegen te gaan. Ook wordt
ingezet op een schonere leefomgeving. Na diverse ingrepen is inmiddels sprake van een duidelijke verbetering van
de sociale leefbaarheid. En dankzij inzet van de Academie van de Stad, een ideële stichting die studenten laat
deelnemen aan maatschappelijke projecten, zijn community builders geworven, die sinds september op de hele
campus activiteiten op touw zetten. Tevens is er sinds mei 2021 een gastheer in het complex.
Spinozacampus
Op de Spinozacampus spelen vergelijkbare problemen. Om meer sociale cohesie tot stand te brengen is ook hier de
Academie van de Stad ingeschakeld. Daarbij wordt samengewerkt met de gemeente, de onderwijsinstellingen, de
bewonerscommissie en de ASVA Studentenunie. Hier bestaan plannen voor onder meer de opzet van living rooms,
te realiseren in 2022.
‘Feeling at home abroad’
Voor onze ruim 8.000 internationale studenten hebben we in 2021 een eigen onderscheidende formule ontwikkeld:
DUWO University Housing. Bedoeld om hun tijdelijke huis in het buitenland zo plezierig en eerlijk mogelijk te maken.
Onder het motto ‘feeling at home abroad’ wacht er bij aankomst in een DUWO-woning een warm welkom, een
welkomstpresentje, een kant- en-klare, schone kamer in een veilig complex, gemeubileerd en gestoffeerd en
voorzien van de nodige te kiezen gemakken (denk aan een keuken- en lakenpakket, een leenfiets). Alle complexen
zijn voorzien van studieruimten, common rooms of living rooms met voorzieningen en wasserette. Ook voor de
inrichting van dergelijke ruimten zijn criteria. In 2022 gaan we kijken of we daarbij nog extra optionele services
kunnen bieden, zoals bijvoorbeeld een rijst- en waterkoker (veel gevraagd), een opzetvrieskastje en een
schoonmaakpakket.
Leefbaarheidsbudget
In al onze vestigingsplaatsen hadden we in 2021 een bedrag van € 167.565 gereserveerd voor uitgaven voor
leefbaarheid. Er werd uiteindelijk ruim € 95.000 meer uitgegeven aan initiatieven voor leefbaarheid. Voor de
besteding van het budget geldt dat die moet bijdragen aan verbetering van de binnen- of buitenkant van een
complex. Verbeteringen kunnen fysiek zijn, maar ook sociaal. In het verslagjaar ging het veelal om initiatieven voor
een prettige en veilige leefomgeving in overleg met de bewonerscommissies.
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Sociaal beheerbudget leefbaarheid in 2021
Realisatie (€)

Begroting (€)

%

164.360

54.060

304,0%

Delft

55.255

51.765

106,7%

Den Haag

20.125

19.565

102,9%

Leiden

41.738

36.755

113,6%

2.047

5.420

37,8%

263.286

167.565

157,1%

Amsterdam

Midden-Nederland
Totaal

Veiligheid
Jezelf ergens helemaal thuis voelen heeft alles te maken met veiligheid. Fysiek en sociaal; soms valt het samen. Een
veilig huis en thuis, een veilige leefomgeving en een veilige gemeenschap. Als huisvester zijn we verantwoordelijk
voor de veiligheid in en om de woning. Daar proberen we alles aan te doen. Woningen die schoon en heel zijn en
brand- en inbraakveilig. En veiligheid in de complexen en op de campus. Tegelijkertijd proberen we een bijdrage te
leveren aan sociale veiligheid voor zover dat binnen onze mogelijkheden ligt.
Brandveiligheid
Ondanks een in 2021 uitgevoerd groot project met concrete acties voor brandveiligheid hadden we dat jaar ook
enkele malen met brand in onze studentencomplexen te maken. De studentenhuisvesting van DUWO voldoet
technisch aan de wettelijke brandveiligheidseisen voor bestaande woongebouwen. De gebouwen worden door
technisch beheerders bovendien periodiek gecontroleerd op brandveiligheid. Daarbij worden met name de gangen
intensief nagelopen op obstakels die vluchtwegen barricaderen. Het gaat vaak om kratten, oud meubilair, fietsen en
dergelijke: levensgevaarlijk in een met rook gevulde gang. Ook studentbeheerders helpen bij de controles, die
frequent en vaak onaangekondigd worden uitgevoerd.
Het DUWO-brede brandveiligheidsproject gaat uit van een gedeelde verantwoordelijkheid voor brandpreventie van
zowel verhuurder als huurder. Een groot aantal concrete acties daarvoor is inmiddels afgerond of staat in de steigers.
Het gaat om bijvoorbeeld organisatorische ingrepen voor strakke processen rond brandveiligheid, om technische
ingrepen, om aangescherpte werkinstructies voor beheer, opname van brandveiligheid in assetmanagement en
onderzoek naar hiaten in onderhoudsbeleid, maar ook om bewustwording van het belang van brandveiligheid bij
eigen beheer, studentbeheer en studenten.
33.500 rookmelders
Een belangrijke technische ingreep is de plaatsing van rookmelders. Vanaf 1 juli 2022 geldt nieuwe aangescherpte
wetgeving voor brandveiligheid in bestaande gebouwen (vanuit het Besluit bouwwerken leefomgeving). Die vereist
plaatsing van rookmelders in bestaande woningen en woongroepen. In het voorjaar van 2021 zijn we begonnen met
de plaatsing (of vervanging) van in totaal 33.500 rookmelders. In eerste instantie gebeurde dat op campus
Uilenstede, waar diverse malen brand was uitgebroken. In augustus was de hele campus voorzien. Daarna is
begonnen met plaatsing in alle andere complexen. De werkzaamheden zijn momenteel nog gaande en worden
tussen april en 1 juli 2022 afgerond.
Andere acties voor brandveiligheid zijn bijvoorbeeld: inventarisatie en check op een goede en volledige werking van
brandmeldinstallaties, trainingen voor studentbeheerders, verbetering van communicatie en informatie rond
brandveiligheid en cursussen brandveiligheid voor beheer en bedrijfsbureau.
Amsterdam
Met Brandweer Amsterdam-Amstelland kwam in 2021 een goede samenwerking tot stand. Een in december
geplande ondertekening van de intentieovereenkomst Brandveilig Wonen - samen met andere corporaties – ging
vanwege corona niet door, maar wordt nu in maart 2022 afgesloten. De partijen spreken af samen te werken voor
brandveiligheid, brandveiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van bewoners.
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56 opbergkasten
In Leiden kregen twee studentencomplexen waar veilig opbergen van spullen moeilijk is, metalen opbergkasten aan
de muur, mede in samenspraak met de brandweer. Elke afdeling van de Vrijheidslaan en de Kaiserstraat kreeg twee
kasten om schoenen, bierkratten, fitnessmaterialen enz. in op te bergen en zo de vluchtwegen veilig en vrij te
houden. De 56 kasten werden bekostigd uit het leefbaarheidsbudget.
Sociale veiligheid
Als studentenhuisvester heeft DUWO een algemene verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor een ‘ongestoord
woongenot’. We willen daarbij een veilig thuis bieden voor elke student en dat is meer dan alleen een brandveilige
en/of inbraakveilige woning. Ook maatschappelijk ontwikkelingen rond het uitdijende begrip veiligheid vragen om op
zijn minst bemoeienis met de sociale veiligheid van onze huurders. Verantwoordelijkheid nemen voor sociale
veiligheid kunnen we echter niet in de zin dat we achter de voordeur kunnen kijken of iemand sociaal veilig is of zich
sociaal veilig voelt. Buiten die voordeur proberen we waar mogelijk een bijdrage te leveren aan de sociale veiligheid
van studenten. Daarvoor sluiten we in onze vestigingsplaatsen ook aan bij de veiligheidsoverleggen met andere
partijen.
Mede naar aanleiding van het in juni 2021 verschenen onderzoek van Amnesty International, waaruit blijkt dat 11%
van de vrouwelijke studenten in Nederland tijdens hun studie onvrijwillige seksuele contacten had, is binnen DUWO
een werkgroep opgezet om onze concrete rol bij de bescherming en een veilige leefomgeving van studenten te
kunnen bepalen, met name als het gaat om seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen huisgenoten in
studentencomplexen of -huizen. Mogelijkheden liggen voor ons wellicht in informeren en bewust maken van onze
doelgroep. Daarnaast kunnen we een bijdrage leveren door signalering en doorverwijzing naar hulpinstanties bij
vermoeden van sociale onveiligheid en misstanden. De mogelijkheden zullen in 2022 nader worden bepaald.
Met de TU Delft
In Delft werd in 2021 iedere twee maanden met de TU Delft over veiligheid gesproken. Daar kwamen met name
onveilige plekken en intimidatie van studenten aan de orde. Daarnaast werd (ook in DUWO-complexen) een poster
verspreid die studenten vraagt incidenten en onveiligheid (eigen of van medestudenten) te melden bij de meldkamer
van de TU.
Veiligheidsoverleg in Amsterdam
In Amsterdam nemen we deel aan een breed veiligheidsoverleg, waarin voorkomende incidenten worden besproken.
Met de onderwijsinstellingen, de gemeente en studentenverenigingen zijn gesprekken gaande over hoe studenten te
informeren over seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Campusgebied Den Haag
In Den Haag nemen we deel aan een veiligheidsoverleg met onderwijsinstellingen en politie dat ten doel heeft de
veiligheid in het campusgebied rond de Haagse Hogeschool te vergroten. Met de politie bestaat een goede en
intensieve samenwerking voor de veiligheid in onze complexen op de campus.
Een voorbeeld in Amsterdam
Een voorbeeld van een incident waarin de noodzaak voor een bijdrage aan de sociale veiligheid van onze huurders
dichtbij kwam, speelde zich in het verslagjaar af in Amsterdam. In het studentencomplex aan de Krelis Louwenstraat
staken onbekenden in augustus lhbti-vlaggen, die vanwege de Amsterdamse Pride in openbare ruimten en gangen
hingen, in brand. De achtste verdieping van het gebouw liep ernstige brandschade op. Voor bewoners leverden de
brand, het waarschijnlijke motief erachter en de (nog steeds) onbekende dader veel gevoelens van onveiligheid op.
(DUWO werd daarbij zelf overigens van gebrek aan inclusiviteit beschuldigd, omdat we verzochten de vlaggen te
verwijderen wegens risico op meer brandstichting. We werden van blaam gezuiverd nadat duidelijk werd dat
vanwege het brandgevaar alleen vlaggen in openbare ruimten weg moesten; posters op de kamerramen konden
gewoon blijven hangen.)
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Inmiddels zijn op de Krelis Louwenstraat veel maatregelen genomen om het gevoel van veiligheid te herstellen. Het
ging om onder meer extra verlichting, opknappen en herinrichting van het bordes en fietsenstalling en plaatsing van
camera’s. Daarvoor werd gedeeltelijk het leefbaarheidsbudget aangesproken. Ook is een bewonerscommissie
opgericht en is er frequent overleg met de wijkagent.

Reparaties
De reparaties bij onze huurders worden uitgevoerd door onze eigen onderhoudsdienst Vastgoed Service. Sinds de
dienst in 2020 volledig onderdeel van DUWO werd, is veel gedaan om klanten sneller en beter te kunnen helpen. Dat
leidde tot een stijging van het klanttevredenheidscijfer met bijna een hele punt: van 7,6 in 2020 naar 8,5 in 2021 (ruim
boven de norm van 7,9).
Verbetering van de aanpak vond op alle mogelijke fronten plaats, van bereikbaarheid en intake van
reparatieverzoeken tot communicatie. Zo wordt sinds 2021 gewerkt met één nieuwe (technische) meldkamer,
waarmee de 24/7 bereikbaarheid van de dienst goed is gegarandeerd: overdag contact met de Service Desk van
Vastgoed Service, buiten kantooruren met de meldkamer. In het verslagjaar waren er minder klachten over het
functioneren van de meldkamer dan in de jaren ervoor. Ook is bij de nieuwe meldkamer sprake van ruime
technische kennis. Niettemin is in 2021 nog niet voldaan aan de norm waarbij 80% van alle telefoontjes buiten
kantoortijd binnen 60 seconden moet worden beantwoord. Verbetering daarvan staat in 2022 op de agenda.
Met Whatsapp
Sinds 2021 hebben klanten van DUWO de mogelijkheid om een reparatieverzoek bij de onderhoudsdienst te melden
via WhatsApp. Daarvan werd onmiddellijk dankbaar gebruik gemaakt. Verder kunnen klanten bellen en mailen. In
totaal waren er in 2021 bij de onderhoudsdienst 105.000 contactmomenten, waaronder 35.000 telefoontjes, 57.500
mails en 12.750 WhatsApp-berichten. Dat leidde uiteindelijk tot bijna 83.000 reparatie-opdrachten.
Ook tijdens de grote zomerinstroom werden de vakmensen van Vastgoed Service veelvuldig ingezet. Vooraf werden
leeggekomen kamers van de internationale studenten gereed gemaakt. Maar tijdens de instroom waren de vaklieden
eveneens paraat om de eerste kleine klussen direct voor klanten uit te voeren. Klanten en vestigingen waren er blij
mee.
Sinds 2021 maakt ook DUWO Amsterdam voor reparaties gebruik van Vastgoed Service. Het was echter moeilijk
daarvoor gekwalificeerd personeel te vinden. Daarom moest een deel van het jaar een vakman van een van de
andere vestigingen worden ingezet.
Reparaties en corona
Ook in 2021 werd het werk van de onderhoudsdienst gehinderd door coronabeperkingen. Niettemin konden alle
reparatieklussen goed worden uitgevoerd doordat de medewerkers van de dienst waren voorzien van een compleet
arsenaal aan veiligheidsmiddelen.

Contact met de klant
Een woning uitzoeken, verhuur en administratie, informatievoorziening en klantcontacten. Onze klanten kunnen al
hun zaken met ons online doen. Bestaande fysieke contacten aan de balie of gesprekken met beheerders verliepen
ook in het afgelopen jaar door corona regelmatig online of anders per telefoon (met op jaarbasis ca. 70.000
telefonische vragen en ca. 140.000 contactformulieren). Verhuur verliep via ROOM en informatievoorziening en
klantcontacten via de website, de DUWO App, het webteam, mail en sociale media. En sinds 2021 beantwoorden we
klantvragen ook via de conversational chatbot op de website en voor een deel van onze huurders ook via WhatsApp.
Deze nieuwe kanalen sluiten uitstekend aan op de behoeften van onze klanten en medewerkers en worden in 2022
verder uitgerold en gefunctionaliseerd.
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In 2021 werd 92% van alle huurcontracten digitaal ondertekend. Dat was boven de norm van 89%. Van onze online
contactformulieren hadden we ons in 2021 ten doel gesteld 90% ervan binnen de vastgestelde tijd af te handelen.
Dat percentage kwam uiteindelijk uit op 94%. De beantwoording van klantvragen leverde een
klanttevredenheidscijfer van 7,3 op. Ons doel is hier een 7,5.
Het aantal klantcontacten per email nam in 2021 af met 3%.
Digitalisering
Het belang van digitale dienstverlening neemt hand over hand toe. Studenten hechten nog veel sterker aan digitale
diensten dan andere klantgroepen. De toenemende wensen en eisen van onze klanten, maar ook de verwachtingen
van stakeholders, partners en toezichthouders, vragen dan ook om een grondige digitale transformatie van onze
organisatie. Het heeft een grote impact op de operatie en uitvoering van onze werkprocessen en stelt ons voor forse
IT-uitdagingen die verder gaan dan uitsluitend automatisering en digitalisering van beheer en exploitatie.
In 2021 is flink ingezet op de gewenste digitale transformatie. Een ingrijpend project is de noodzakelijke vervanging
van ons primaire systeem voor ondersteuning van onze administratieve bedrijfsprocessen: Xpand maakt plaats voor
Axxerion. De overgang naar het nieuwe systeem stond aanvankelijk gepland voor het eind van het verslagjaar, maar
is op de valreep verplaatst. De livegang is nu gepland voor half maart 2022.
Ook werd in 2021 gewerkt aan overige verbeteringen en innovaties van (klant)producten en diensten en aan de
ontwikkeling van de DUWO-App.
DUWO App uitgebreid
Sinds november 2020 hebben we een eigen DUWO App, te downloaden in de App Store. Die werd ontwikkeld met
studenten, die input gaven via online klantenpanels. Klanten kunnen er alles mee regelen wat ze ook via de website
kunnen doen: een woning zoeken, een huurcontract aangaan en ondertekenen, hun huur betalen, contact opnemen
met DUWO, een reparatieverzoek indienen enz. De app werd in 2021 uitgebreid van de twee pilotcomplexen
waarmee we in 2020 al begonnen naar 114 van de grootste studentencomplexen met reguliere huurders. Ook is er
gewerkt aan het volledig integreren van alle functionaliteiten in de DUWO App en aan het personaliseren van de
informatie, zodat ook University Housing studenten en PhD-ers daarvan gebruik kunnen maken en de
gepersonaliseerde informatie getoond krijgen. In het eerste kwartaal van 2022 moet dat voor zo’n 60 complexen
worden afgerond. De DUWO App is dan beschikbaar voor Nederlandse én internationale huurders.
Webteam
Het webteam verzorgt de klantcontent, update de teksten op DUWO.nl, de online portalen, de kennisbank en de
DUWO App en geeft antwoord op klantvragen die via social media binnenkomen (webcare). Het team bestaat uit
medewerkers verhuur die voor het webteam werken aan website én webcare, aangevuld met specialisten op dat
gebied.
Het webteam is inmiddels helemaal ingeburgerd en bezig uit te groeien tot een belangrijk medium voor een snelle
dienstverlening. In 2021 was er veel aandacht voor goede dagelijkse updates, een juiste tone of voice in antwoorden,
pro-activiteit en mooiere content (tekstueel en visueel). Het team kreeg de ruimte om met klantinput en -feedback,
data en herkenbaarheid aan de slag te gaan. Het zorgde alles bij elkaar voor een hogere klanttevredenheid en
medewerkerstevredenheid.
In het verslagjaar handelde het webteam ruim 11.000 vragen van klanten af via de nieuwe chatbot en WhatsApp. De
klant waardeerde beide nieuwe kanalen met een 9,6. In 2022 wordt WhatsApp beschikbaar gesteld aan alle huurders
en de chatbot wordt geïntegreerd in de DUWO App.
Het is al eerder aangegeven: onze doelgroep wordt steeds veeleisender als het om klantcontact gaat. In 2021 is het
webteam daarom met een pilot begonnen waarin we via de DUWO App proactief informeren door pushnotificaties in
te zetten. Om klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, de klanttevredenheid verder te vergroten én om
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het aantal vragen te beperken gaan we in 2022 nóg pro-actiever informeren. Het einddoel is een modern integraal
klantcontactcentrum met bereikbaarheid via alle on- en offline kanalen. In 2022 willen we aan de slag met de
inrichting van een hybride klantcontactcentrum, waarbij gespecialiseerde groepen medewerkers kunnen worden
ingezet afhankelijk van de complexiteit van de vraag.
Social media: video’s YouTube fors in de lift
Om onze klanten te laten zien dat we ze hoog hebben zitten, te laten zien wat we waarom doen en om voorlichting te
geven over praktische zaken zijn we veelvuldig te vinden op sociale media: Facebook, Instagram, Youtube en onze
eigen website. Dat gebeurt met een duidelijke visie: elk kanaal heeft een doel en specifieke content geschikt om onze
doelgroepen te interesseren en te binden.
Het meest in het oog springend zijn de video’s die we sinds enkele jaren maken. Daarin gaat het niet alleen om
serieuze informatieoverdracht, maar is er ook veel ruimte voor onze bewoners zelf, human interest en humor. Er
wordt gefilmd in studentenhuizen, presentatrice Destiny interviewt Nederlandse en internationale studenten en
sommige studenten maken zelf filmpjes voor ons.
Door de pandemie was het in het verslagjaar echter moeilijk om studenten te vinden die mee konden doen. Daarom
hebben we vaker producties gemaakt waarin onze eigen medewerkers een gezicht kregen en waarin klantvragen
werden beantwoord, met name met de videoserie Ask DUWO Anything. Samen met wel beschikbare studenten
werden buiten de lockdowns de series DUWO Cribs (bewoners laten hun eigen studentenhuis zien) en Student Talk
(internationale studenten vertellen over hoe het is om in Nederland te wonen) gemaakt. Verder werden losse video’s
gemaakt, zoals over inbraak, een prijsvraag en kerst.
Om het bereik op YouTube en Instagram te verhogen hebben we gedeeltelijk betaalde campagnes ingezet. Dat
leverde een enorme groei in bereik en volgers op. Met name het gemiddelde bereik per maand op YouTube steeg
opzienbarend: van 2.500 in 2020 naar 19.000 in 2021.
Zoals ook in 2020 al bleek, daalt de populariteit van Facebook bij onze doelgroep. Zowel het bereik en de
betrokkenheid als het aantal volgers ging onder onze klanten opnieuw hard naar beneden. Het gemiddelde
maandelijkse bereik van Facebook daalde van 9.800 in 2020 naar 6.200 in 2021. Ten opzichte van 2019 is het bereik
zelfs gehalveerd. We bereiken hiermee nu vooral de millennials (25+).
Nieuws over DUWO verspreiden we eveneens via social media (met name Facebook en linkedIn), op onze eigen
website bij het Laatste Nieuws en via nieuwsbrieven - zes in 2021 - aan stakeholders en LinkedIn.

2 ONDERHOUD, RENOVATIE EN DUURZAAMHEID
Elk jaar vergt ons bezit weer veel onderhoud, ongepland, gepland en projectmatig. Het niet planmatig onderhoud
(PO) betreft met name de reparatieverzoeken van onze huurders. We hebben hierin goed slagen gemaakt om meer
inzicht te krijgen in deze kosten om ze op die manier ook beheersbaar te krijgen. Onderdeel van dit inzicht is dat veel
van het NPO nog posten bevat die PO betreffen. Onder andere hierdoor ontstonden in dit boekjaar toch weer
overschrijdingen van deze post. PO is daarentegen onderbenut. Dit kent een aantal oorzaken waar we wat dieper op
in zullen gaan.
Naast deze dagelijkse aandacht voor het onderhoud hebben in de afgelopen twee jaar groot onderhoud, renovatie en
verduurzaming van ons bestaande bezit ook projectmatig veel aandacht gekregen. Ruim driekwart eeuw als
studentenhuisvester leverde ons meer dan 530 studentencomplexen op, van kleine en grote studentenhuizen tot
enorme complexen. Ze zijn oud, nieuw of van middelbare leeftijd. Van de ruim 33.000 studentenwoningen in die
complexen is meer dan een kleine driekwart in eigendom. Waar de nieuwe complexen al uiterst modern en duurzaam
zijn, willen we ook onze oudere complexen inrichten op een duurzame toekomst en huisvesting voor nieuwe
generaties studenten. Dit moet vorm krijgen door renovatie, verbetering, modernisering en verduurzaming. In de
laatste twee jaar zijn meerdere grote en kleine projecten afgerond.
De snelheid moet echter omhoog. In de periode 2022-2025 willen we een grote inhaalslag in renovatie, onderhoud en
verduurzaming maken. Het assetmanagement dat nodig is voor het plannen en voorbereiden van deze verbeteringen
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van onze bestaande voorraad, moet nog meer aandacht krijgen. In 2021 zijn hiervoor de voorbereidingen ter hand
genomen en heeft het proces van planvorming beter vorm gekregen. De pijplijn van planvorming wordt langzaam
maar zeker gevuld zodat er voldoende projecten klaar liggen voor uitvoering. De ervaring leert immers dat bij
projectontwikkeling zich maar zo een kink in de kabel kan voordoen. Voor een aantal van die projecten zijn in 2021
voorbereidingen getroffen. In het verslagjaar werd één project uitgevoerd.
Niet planmatig onderhoud
De afgelopen jaren zagen we oplopende kosten binnen het NPO. Door onvoldoende heldere categorisering werd niet
duidelijk wat deze stijging exact veroorzaakte. Inmiddels ontstond wél de vraag of de norm voor het NPO nog wel
volstaat gezien deze stijgingen. Dit is van belang voor de vraag welke norm we ook voor nieuwbouw en beheer voor
derden kunnen toepassen en daarmee voor de haalbaarheid van deze projecten.
Het NPO is opgebouwd uit de kosten die wij als verhuurder maken voor eigen rekening en de kosten die gemaakt
worden voor huurders en vallen onder het serviceabonnement (een bijdrage die huurders leveren voor
huurdersreparaties). Daarnaast werd de NPO-norm voor ons studentenbezit onverkort ook van toepassing verklaard
voor niet-studenten bezit. Door het inzicht dat de afgelopen jaren is gekregen in de kosten die vallen onder het NPO
hebben we een aantal conclusies kunnen trekken.
Allereerst is er een verzameling activiteiten die in het NPO plaatsvonden (ketels vervangen, onderhoudscontracten,
badkamers en keukens vervangen) maar een planmatig karakter hebben. Deze veroorzaken een grote
overschrijding, met name in Delft in het niet-studentenbezit. Deze kosten zijn voorzienbaar en planmatig. Deze horen
dus bij het planmatig onderhoud thuis. Daar worden deze kosten in 2022 ook begroot.
Een andere belangrijke overschrijding is gelegen in het feit dat het serviceabonnement niet kostendekkend blijkt te
zijn. Het tekort hierop bedraagt ca. €1,5 mln. Met de huurdersorganisaties is afgesproken om dit tekort de komende
jaren terug te brengen.
Serviceabonnement
Kosten serviceabonnement

2.931.287

Opbrengsten serviceabonnement

1.404.151

Tekort

1.527.136

Daarnaast blijken de NPO-kosten voor de (veel grotere) niet-studentenwoningen veel hoger. Deze zullen in de
komende begroting een eigen norm krijgen en komen daarmee buiten de norm voor studentenwoningen te vallen.
Kosten
Jaar

Regulier

2020

€ 1.785.520

2021

€ 2.799.640

Eindtotaal

€ 4.585.159

Student

Totaal

Regulier

Student

€ 7.421.646

€ 9.207.166

19%

81%

€ 9.000.471

€ 11.800.111

24%

76%

€ 16.422.117

€ 21.007.276

22%

78%

Gemiddelde kosten per VHE
Jaar

Regulier

Student

Totaal

2020

€ 607

€ 212

€ 242

2021

€ 952

€ 257

€ 310
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Toch menen we dat er ook slimmer en kritischer gekeken kan worden naar de NPO-kosten. De kosten kunnen beperkt
worden door efficiënter te werken, klachten samen te bundelen en vervolgklachten in complexen voor te zijn. Hier is
een grote rol weggelegd voor ons onderhoudsbedrijf Vastgoed Service (VGS) dat met sterkteanalyses over de kosten
per complex mee kan helpen in het inrichten van klachtenvoorkomende acties. Inmiddels wordt hiermee bij een aantal
grote complexen geëxperimenteerd.
VGS blijft ondersteunen bij het verder inzichtelijk maken van de NPO-kosten; doordat nagenoeg al deze kosten via
VGS lopen, wordt beter geadministreerd en gedocumenteerd en zit er een eenduidiger sturing op kwaliteit en
kostenbeheersing. VGS werkt al met het nieuwe primaire systeem Axxerion, dat in 2022 bij DUWO wordt ingevoerd.
De verwachting is dan ook dat de aansluiting van de systemen voor nog meer gemak en transparantie gaat zorgen,
ook op medewerkersniveau.
Planmatig onderhoud
Voor ons planmatig onderhoud (PO) is de begroting in het verslagjaar niet gehaald. In 2021 zijn we gaan werken met
een centraal gestuurd bedrijfsbureau. Dat leidde tot onwennigheid en daardoor vertraging in de uitvoering. Daarnaast
hebben we te maken met een zeer krappe bezetting en lastig in te vullen vacatures, met name daar waar het de
werkvoorbereiders betreft. Een tweede aandachtspunt is de kwaliteit van het schouwen. Gebleken is dat er teveel
wordt begroot direct vanuit het meerjaren-onderhoudsplan en te weinig vanuit de directe waarneming. Een derde
aandachtpunt is de capaciteitsproblematiek in de bouw; veel opdrachten zijn vertraagd doordat aannemers niet
beschikbaar zijn. In het verslagjaar zijn op al deze punten acties ondernomen. Er is veel aandacht besteed aan de
menskant van de organisatiewijziging die is doorgevoerd. Daarnaast is het schouwen van ons bezit weer op het juiste
niveau en in de juiste tijdlijn gezet en wordt direct gerapporteerd over de voortgang. Tenslotte is er ook het besef
ontstaan dat we veel eerder onze opdrachten in de markt moeten zetten om onze begroting te halen. Dit wordt nu
actief opgepakt door het bedrijfsbureau. De arbeidsmarkt is een ander probleem. Door een andere manier van werven
(gespecialiseerde wervingsbureaus en individuele benadering van kandidaten) wordt gepoogd de formatie op volle
sterkte te krijgen. Garanties van succes zijn daar echter niet op te geven. De verwachting is wél dat de onderbenutting
van het PO -budget, een eenmalige terugslag betrof. In 2022 verwachten we de gehele begroting weer in te vullen.

Renovatie
In 2021 werd de renovatie van een groot monumentenpand in Leiden uitgevoerd. Het 17e-eeuwse pand Papengracht
17 was het eerste rijksmonument dat we tegelijkertijd renoveerden en verduurzaamden. Renovatie en verduurzaming
zijn bij rijksmonumenten lastiger dan bij nieuwere panden door de noodzaak historische details te behouden of
bijvoorbeeld hun ligging in een oude binnenstad.
Papengracht 17, een traditioneel studentenhuis met 29 kamers, kreeg onder meer een nieuwe indeling, een
monumentvriendelijke isolatie, dubbel monumentenglas, zonnecollectoren (mogelijk vanwege het platte dak),
collectieve warmteterugwinning, een verbeterde brandveiligheid en een nieuwe riolering. Een tijdens de verbouwing
aangetroffen historische plafond, een schouw en oude binten werden in het nieuwe interieur verwerkt.
Bij de verbouwing is veel kennis opgedaan, die we gebruiken bij de aanpak van andere rijksmonumenten. Een van de
lessen uit dit project: zorg voor zoveel mogelijk flexibiliteit in de uitvoering, omdat je in een rijksmonument echt veel
dingen tegenkomt die anders moeten worden aangepakt dan gedacht. Met die les in het achterhoofd beginnen we in
2022 met twee andere monumentenpanden aan de Hooigracht, eveneens in Leiden.
Hildebrandpad
Een aparte en ingrijpende onderhoudsklus was de aanleg van koeling in studentencomplex Hildebrandpad in Leiden,
een pand waar de goede isolatie in de zomer tegenwerkt: het werd er veel te warm. Tussen mei en september werden
in alle 504 studio’s van het complex koelunits aangebracht. Daarmee waren de bewoners verlost van de ernstige
hitteproblemen in de zomer. Bij de uitvoering van het werk bleek vooral de levering van het materiaal een enorme
uitdaging. De coronacrisis zorgde in de hele bouwwereld voor aanleveringsproblemen. Inmiddels zorgen de koelunits
voor een comfortabele temperatuur in de woningen.
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In de pijplijn
Voor de komende jaren staan veel complexen op de nominatie voor een aanpak van renovatie met verduurzaming.
Daar hebben we ook het afgelopen jaar flink aan gewerkt. Voor enkele complexen bestaan al gevorderde plannen.
Voor andere hebben we uitgangsnotities opgesteld waarmee we de aanpak van onderhoud en verduurzaming
onderzoeken en waar de keuzes nog moeten worden gemaakt. Dankzij dat alles zijn we inmiddels een flink eind op
weg met (de voorbereidingen voor de) projecten in ons assetmanagement. Enkele projecten staan voor 2022 op de
agenda.
2022…
Een daarvan is het groot onderhoud en verduurzaming van het Leidse studentencomplex Flanorpad (1967, 240
kamers). Het gebouw wordt niet alleen intern verbeterd, maar ook wordt de buitenschil flink aangepakt en wordt het
aangesloten op stadsverwarming. Daarmee halen we in een klap 240 eenheden van het gas. De planuitwerking voor
het project is gaande. We hopen dat we in de tweede helft van 2022 met de uitvoering van de eerste toren kunnen
beginnen.
Eveneens in Leiden gaan we begin 2022 aan de slag met de twee genoemde monumentenpanden aan de
Hooigracht. Ze worden op een vergelijkbare manier gerenoveerd en verduurzaamd als de Papengracht.
In Delft staat voor aanpak onder meer de monumentale villa Villa Solheim aan de Ruijs de Beerenbrouckstraat op
het programma. Vanaf maart 2022 willen we hier beginnen met reparatie en vernieuwing van monumentale
onderdelen van het gebouw en duurzaamheidsingrepen waaronder warmteterugwinning uit douchewater en isolatie.
…en daarna
In Delft worden plannen gemaakt voor drie grote studentencomplexen uit de jaren zestig en zeventig. Een is voor
onderhoud van het bekende studentencomplex De Krakeelhof (uit 1966, 575 woningen) aan de Jacoba van
Beierenlaan. Daarbij wordt voor de langere termijn ook de ontwikkeling van de omliggende wijk Krakeelpolder
onderzocht. Voor het onderhoud wordt momenteel een plan in een bouwteam uitgewerkt.
Het ander zeer groot project is de Van Hasseltlaan (uit 1974, 718 woningen). Na eerder haalbaarheidsonderzoek
koos DUWO in het verslagjaar voor een plan waarbij het complex dankzij renovatie, gedeeltelijke sloop en
nieuwbouw van 543 woningen uiteindelijk 1.200 studentenwoningen zal tellen. Ook worden de gebouwen
verduurzaamd. Met al deze ingrepen willen we dit typische ‘seventies’ complex weer helemaal van deze tijd maken.
Verdere besluitvorming over het plan verwachten we halverwege 2022.
Ook onze oudste studentencomplex, de Oudraadtweg (uit 1958, 260 woningen) staat op de nominatie voor aanpak.
Plannen hiervoor zijn nog in de maak. Met de gemeente wordt gesproken over de uitgangspunten.
Behalve aan deze projecten werd gewerkt aan de aanpak van groot onderhoud van onder meer de Roland Holstlaan,
Fuutlaan in Delft, Opaallaan in Hoofddorp en de Rijswijkseweg (HTO-gebouw) in Den Haag.

Duurzame studentenhuisvesting
De verduurzaming die we bij onze renovatie en onderhoud uitvoeren komt voort uit ons beleid voor duurzaamheid.
Ook DUWO wil in 2050 CO2-neutraal zijn. Dat doen we door duurzaamheidsingrepen die een structurele reductie
van het energieverbruik van onze studentencomplexen opleveren: duurzame energie opwekken met gebruik van
bewezen technieken, energietransitie via gasvrije panden (bouwen en aanpassen) en integratie van duurzaamheid in
het algemeen proces van onderhoud en beheer. Met dat laatste benutten we bewust alle natuurlijke momenten in
gebouwonderhoud om toekomstbestendig te worden.
Routekaart
De verduurzaming en energietransitie van al onze studentencomplexen is een grote opgave. We hebben daarvoor
een routekaart opgesteld waarin de stappen voor de vereiste duurzaamheidsingrepen tot 2050 per complex zijn
uitgezet. In de eerste stap maken we een complex transitiegereed door de energievraag te beperken en het gebouw
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klaar te maken voor een nieuwe vorm van warmtevoorziening (warmtenetten, groen gas of all electric) en in de
tweede stap gaan we ook volledig van het gas af. Ook de huurdersorganisaties zijn in deze strategie meegenomen.
De routekaart wordt toegepast bij de uitvoering van alle onderhoudsprojecten.
Kansen
Kansen om het energieverbruik van onze gebouwen te reduceren liggen vooral in isolatie en slimme
ventilatiesystemen. Verder kunnen we verduurzamen door groene energie binnen een complex op te wekken.
Daarvoor brengen we inmiddels structureel pv-panelen en zonneboilers aan. Kansen voor verduurzaming op kleinere
schaal liggen bij onze bewoners. Studenten hebben bovengemiddeld veel belangstelling en sympathie voor
duurzaamheid (bleek ook uit een door ons in 2020 uitgevoerde enquête). Door bewoners inzicht te bieden in hun
energieverbruik proberen we ook het huishoudelijke energieverbruik te beïnvloeden. We proberen onze huurders
mee te krijgen in ons streven naar verduurzaming en hen bewust te maken van de noodzaak om duurzaamheid op te
pakken in hun dagelijkse leven. Studenten komen ook bij ons met initiatieven die we honoreren als ze in ons
duurzaamheidsbeleid passen.
De stand van zaken
DUWO was eind 2021 contractant voor 80% van de energieaansluitingen van huurders. De inkoop is volledig
CO2-neutraal. Gas en elektra worden groen ingekocht. Van alle elektriciteit die we gebruiken, wekken we momenteel
19 procent zelf op, het grootste deel via warmtekrachtkoppeling (WKK-installaties in Amsterdam). Van de
elektravraag wordt 3,3% opgewekt met zonnepanelen.
Momenteel liggen er een kleine 7.000 zonnepanelen op DUWO-panden met een totaal vermogen van 1,2 MW. In
2021 werden in totaal 1.068 nieuwe zonnepanelen aangebracht in de diverse vestigingen.
Bijzondere projecten en pilots
Verduurzaming kan in het groot, door grootschalige complexen gasvrij of transitiegereed te maken en door ingrepen
die forse vermindering van het energieverbruik bewerkstelligen. Maar alle beetjes helpen. We voeren regelmatig
kleinere duurzaamheidsprojecten en pilots uit met nieuwe technieken die hun waarde inmiddels hebben bewezen.
Ook haken we aan bij projecten van buiten, vaak met inzet van onze bewoners.
Besparen onder de douche
Een bijzondere pilot in Leiden: DUWO en de lokale huurdersvereniging BRES doen hier samen onderzoek naar de
energiebesparing van zogenoemde ‘flatmates’. Kun je met deze warmtewisselaars al douchend daadwerkelijk op
energie besparen? Flatmates zien eruit als stijlvolle douchematjes. Ze worden op de bestaande douchevloer of in de
douchebak geplaatst en aangesloten op de douchekraan. Het gebruikte warme douchewater stroomt door de
warmtewisselaar, waar de warmte via een dubbelwandige koperen buis wordt afgegeven aan het koude water dat
naar de douchekraan stroomt. Omdat het koude water al is opgewarmd, is er dus minder verhitting van water nodig
voor je douchebeurt en bespaar je energie. Volgens de fabrikant van de apparaten kun je zo 30 tot 40 procent aan
energie besparen. Het gaat hier om douchewarmteterugwinning. Het afgekoelde water zelf stroomt uit de
warmtewisselaar via de afvoer naar de riolering.
De flatmates zijn in september geïnstalleerd in een blok studentenwoningen aan de Klikspaanweg. DUWO en BRES
meten de besparing van de aangesloten flatmates een half jaar lang (via de gas- en watermeterstand van de
tussenmeters en de branduren). Als de actie het juiste rendement oplevert, worden ze in nog twee woonblokken
aangesloten en later mogelijk in andere complexen. De warmtewisselaars zijn snel zijn aan te sluiten, zonder
breken of verbouwen. En er zit ook nog antislip op. Zelf heeft BRES nog een aantal flatmates verloot onder de
achterban.
Zero Energy Design
We werken al enkele jaren mee aan de cursusmodule Zero Energy Design van de TU Delft. Daarin worden
studenten van de master Architecture uitgedaagd om een complex van DUWO te verduurzamen. In 2021 was dat het
eerste echte studentencomplex van Nederland, de Oudraadtweg in Delft (zoals eerder aangegeven ook in ons
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assetmanagement op de nominatie voor aanpak). De studenten willen van de weinig duurzame studentenflat uit de
jaren vijftig een energieneutrale community maken. De studies leveren een gevarieerd scala aan toekomstopties.
Alles passeert de revue: van groene gevels en lichthoven tot parkeerkelders met data-centers en gyms voor
uitwisseling van energiestromen. We verwachten op termijn bruikbare ingrediënten uit het onderzoek in projecten te
kunnen gebruiken.
Green Driving bij Vastgoed Service
Ons onderhoudsbedrijf Vastgoed Service richt zich op duurzaamheid in het vervoer: de auto om precies te zijn, die
immers alle vaklieden dagelijks nodig hebben om naar de vele reparatieklussen te rijden. Het bedrijf zette in 2021
onder meer een interne ‘Green Driving Competitie’ op, schafte een elektrische Carver Cargo (electrische overdekte
scooter met laadruimte) aan voor de binnensteden en probeert voor ieder te vervangen voertuig een duurzaam
alternatief te zoeken. Over het hele jaar werd 14% aan brandstof bespaard.
Roland Holstlaan bespaart 20% gas
Slimme thermostaten die anderhalf jaar geleden in de Delftse studentenflat aan de Roland Holstlaan als pilot werden
geplaatst, blijken zeer effectief. In 2021 kwam het complex na een jaar meten uit op een besparing aan gasverbruik
van 20%. In cijfers was de behaalde besparing 26.395 m3 gas (en 47.273 kg minder CO2-uitstoot).
Het apparaatje, de zogenaamde ‘en:key’, bestaat uit een slimme radiatorkraan en een ruimtesensor. De kraan wordt
draadloos aangestuurd door de sensor, die signaleert of er personen aanwezig zijn en die een gebruiksprofiel
opbouwt en actueel bijhoudt. De sensor bedient zo tot vier radiatoren en zorgt er bij bijvoorbeeld afwezigheid of open
ramen voor dat de temperatuur automatisch vier graden naar beneden gaat.
Groene Grachten
In Delft deden DUWO-studentenhuizen in het verslagjaar mee met een workshop van De Groene Grachten, een
organisatie die zich inzet voor de verduurzaming van historische (grachten)panden in oude binnensteden. De
organisatie werd negen jaar geleden opgericht door industrieel ontwerper Suze Genhem en wijlen astronaut Wubbo
Ockels en adviseert en begeleidt processen om uiteenlopende historische panden te verduurzamen.
In februari streek De Groene Grachten ook in Delft neer, waar bewoners van studentenhuizen in grachtenpanden
mee konden doen aan een digitale workshop met reële, praktische en betaalbare tips om hun huis te verduurzamen.
DUWO besloot om deelnemende huurders te kans te geven die ideeën ook werkelijk uit te voeren. Het ging vooral
om kleinere maatregelen om een oud grachtenpand duurzamer te maken. Huurders konden hun investering
daarvoor declareren bij DUWO. Samen met De Groene Grachten zijn we ook begonnen met een pilot voor de
aanpak van monumenten. Doel is om een toolbox te ontwikkelen om monumenten op natuurlijke momenten te
verduurzamen.
Warmtenetten
DUWO neemt in meerdere gemeenten deel aan onderzoeken naar warmtenetten of aansluiting daarop. In Den Haag
gaat het bijvoorbeeld om voorbereidingen voor aansluiting op het lokale warmtenet van panden waarvoor dat al
mogelijk is, onder meer aan de Nieuwstraat en de Amsterdamse Veerkade.
In Delft is DUWO met andere corporaties al langere tijd betrokken bij de opzet van een warmtenet. Het net wordt
voor een groot deel gevoed door geothermie van de TU-Delft. Het is de bedoeling dat in eerste instantie
huurwoningen in de wijken Voorhof, Buitenhof en een deel van Hof van Delft duurzame warmte van het nieuwe net
ontvangen, waaronder al onze studentencomplexen in die wijken. Ook wordt onderzocht of het warmtenet dat
studentenwoningen rond de TU-campus bedient, kan worden gevoed met geothermie en vervolgens kan worden
uitgebreid.
Vergroening
In Leiden hebben we een tuindienst, die zich al sinds jaar en dag inzet voor vergroening van de omgeving van
studentencomplexen. Ook in 2021 leverde dat weer een aantal bijzondere vergroeningsacties op, samen met de
gemeente en heel vaak op initiatief van onze bewoners zelf.
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Dwarsboomgaardsteeg
Aoife Fleming is behalve een stevig aan de weg timmerende Ierse klimaatactiviste voor World’s Youth for Climate én
VN Jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling ook DUWO-huurder. Ze woont in studentencomplex
Langebrug in Leiden. Op haar initiatief ging de tuindienst aan de slag om de omgeving van het studentencomplex
van een flinke vergroening te voorzien. De Dwarsboomgaardsteeg werd beplant met veel soorten planten, boompjes
en bollen. Resultaat: fijn om te zien, minder wateroverlast, verkoeling in de zomer en veel bezoek van vlinders en
bijen.
Aoife: “Een aangename woonplek is erg belangrijk, en na een jaar met veel online studie voelde
dat al helemaal zo. De straat waar ik op uitkijk was eerst helemaal versteend maar nadat ik contact
zocht met DUWO met de vraag of het anders kon, zijn ze razendsnel in actie gekomen! ... Van deze
vergroening hebben wij als bewoners - maar ook de omgeving, de biodiversiteit en het klimaat - nog
heel lang profijt!”
HKM Keukenhof
In de achtertuin van de Hooigracht, Kloosterpoort en Middelstegracht (HKM) richtte de tuindienst de HKM Keukenhof
in. Met 1.000 bollen een fractie van de echte Keukenhof, maar toch: een kleine Keukenhof, die komend voorjaar een
explosie van kleuren veroorzaakt in de tuin van de complexen.
Weg met de stenen!
Aan de Zamenhofstraat/Vestwal werd een groot oppervlak aan stenen vervangen door gras en planten. Op naar een
groen voorjaar en koelte in de zomer. Wetenschappelijke doorrekening geeft aan dat elke tien procent minder stenen
in een stedelijk hitte-eiland tot een temperatuurdaling van 0,6 graad Celsius leidt.

3 UITBREIDING VAN DE VOORRAAD EN NIEUWBOUW
Onze voorraad studentenwoningen is te vinden in Amsterdam, Delft, Den Haag, Leiden, Amstelveen, Haarlem,
Hoofddorp, Oegstgeest, Voorschoten, Deventer en Wageningen. We hebben grote en kleine studentencomplexen en
traditionele studentenhuizen in oude binnensteden in veel verschillende soorten. Studenten kunnen bij ons met
huisgenoten op kamers wonen, waar ze keuken, wc, badkamer en gemeenschappelijke ruimte delen (onzelfstandige
woningen) of in kleine appartementen of studio’s, met een eigen voordeur en eigen voorzieningen (zelfstandige
woningen).

Uitbreiding van de voorraad
Ieder jaar proberen we onze voorraad studentenwoningen te vergroten. In al onze vestigingsplaatsen zijn
woningtekorten. We voegen woningen toe door nieuwbouw (in eigen ontwikkeling of in beheer van externen), door
herontwikkeling of ombouw of door aankoop. Zo werden begin 2021 aan het Omegaplantsoen op campus de Leidse
Schans 197 nieuwe studentenwoningen in beheer genomen en werden bijna 130 woningen toegevoegd door
ombouwen en/of splitsen van woningen. Daarnaast gingen woningen uit exploitatie, onder meer door verkoop,
ombouw, teruggave of uit-beheer-name. Aan het eind van de rit, december 2021, was de voorraad ten opzichte van
2020 toegenomen met een kleine 100 woningen.
Voorraad 2021
Daarmee hadden we eind van het verslagjaar 33.692 woningen. Daarvan waren er ruim 18.300 zelfstandig en
ca. 15.400 onzelfstandig. De overige ruim 8.100 woningen waren voor internationale studenten in onze University
Housing. Het overgrote deel van de voorraad is in eigendom: bijna 24.300. De andere woningen worden door ons
beheerd voor andere partijen of zijn gedeeld eigendom.
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Aantal kamers en woningen eind 2021
Woningen en kamers
Regulier

Zelfstandig

Onzelfstandig

Totaal

Eigendom

7.992

11.494

19.486

Beheer

5.017

669

5.686

175

235

410

Eigendom

2.579

2.209

4.788

Beheer

1.681

770

2.451

Gedeeld
Accommodate

Gedeeld
Totaal

871

0

871

18.315

15.377

33.692

Ander onroerend goed in bezit of beheer (niet-woningen) is ondersteunend aan onze studentenhuisvesting. Het gaat
om bijvoorbeeld parkeerplaatsen, onze eigen kantoren of bedrijfspanden met faciliteiten voor campussen. In
sommige bedrijfspanden zitten jonge startende bedrijven.
In 2021 ging het om 1.072 niet-woningen, een uitbreiding van 57 ten opzichte van 2020.
Aantal niet-woningen eind 2021
Niet-woningen
Bedrijfsruimten en
kantoren (BOG)
Parkeerplaatsen en
garages

Overig (incl. bergruimten)

Totaal vestiging
Eigendom
Beheer
Gedeeld

4
490

Beheer

248

Gedeeld

113

Eigendom

82

Beheer

139

5

Eigendom

Gedeeld
Totaal

130

0

851

82

0
1.072

1.072

Potentiële uitbreidingsbehoefte
Plannen voor uitbreiding van de voorraad worden altijd gemaakt aan de hand van de potentiële uitbreidingsbehoefte.
Die wordt bepaald door de groei van het aantal uitwonenden studenten, het tekort (cijfers daarvoor komen uit de
jaarlijkse Landelijke Monitor Studentenhuisvesting, zie ook hfst.1) en het aantal woningen dat uit exploitatie gaat.
In ons werkgebied voorzien we tot 2029 een behoefte van 50.000 eenheden. Het gaat hier overigens niet om de
bouwopgave van DUWO. Om te voldoen aan die behoefte zijn ook de bouwprogramma’s van derden nodig.
Al in uitvoering of ontwikkeling
Eind 2021 waren in totaal 6.600 eenheden in uitvoering of met enige zekerheid in ontwikkeling. Actuele cijfers over
de bouwprogramma’s van derden waren tijdens de productie van dit jaarverslag nog niet beschikbaar. Ze moeten
worden geleverd door de gemeenten in het werkgebied. Eind 2020 ging het om 10.000 eenheden bij derden.

Nieuwbouw
Zoals uit de potentiële uitbreidingsbehoefte blijkt, is de noodzaak voor nieuwbouw voor studenten onverminderd sterk
aanwezig. Ook voor komende jaren geldt de opgave: bouwen, bouwen en nog eens bouwen. In 2021 leverden we
het laatste blok met woningen op campus de Leidse Schans op (197) en begonnen we met een tweetal projecten.
Daarnaast worden veel projecten voorbereid of onderzocht op haalbaarheid.
Stijgende bouwkosten
Bij de uitvoering van de nieuwbouw (maar ook in onderhoud of in ombouw) speelde en speelt de grote stijging van
de bouwkosten, met name in het tweede deel van het verslagjaar, een grote rol. De bouwkosten namen in 2021 toe
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doordat prijzen van bouwgrondstoffen en materiaalprijzen fors omhoog gingen door de productiestop tijdens de
coronapandemie (met onder meer een wereldwijd tekort aan chips), hoge containertarieven en de hoge gasprijs. Ook
loonkosten namen toe. De verwachting is dat de bouwkosten in 2022 nog verder zullen stijgen. De huuropbrengsten
stijgen niet mee met de bouwkosten, waardoor er steeds grotere tekorten op woningbouwprojecten ontstaan. Op de
onze, maar ook op bijvoorbeeld de projecten van turn key-leveranciers (partijen die ons een kant-en-klaar
studentencomplex aanleveren). De rekening komt in veel gevallen op ons bord terecht. Daarmee komen projecten
financieel onder druk te staan.
Een bijkomend probleem is dat de bouwsector door een structureel capaciteitsprobleem niet aan de productievraag
voldoen. Ook voor dit struikelblok geldt de verwachting dat het in 2022 blijft bestaan.
Dat neemt niet weg dat we veel projecten in de pijplijn hebben. Het is daarbij echter niet uitgesloten dat in een aantal
gevallen financiële heroverwegingen en/of bijstellingen moeten worden gemaakt.
In 2021 in uitvoering
In het verslagjaar waren twee grote projecten in uitvoering. In oktober begon de bouw van Kolffpad in het Bio
Science Park in Leiden. En in Haarlem waren we bezig met de realisatie van 82 studentenwoningen in het
voormalige huis van bewaring De Vest.
Kolffpad
Met de nieuwbouw van Kolffpad verrijzen in het Bio Science Park in Leiden 287 zelfstandige studentenwoningen. Op
de begane grond komen voorzieningen voor de bewoners: een wasserette en drie goed ingerichte common rooms,
waaronder een game&playroom, een studiecafé en een studieruimte, die worden ingericht mede met input van
studenten. Net als de rest van het Bio Science Park wordt het studentencomplex ‘natuurinclusief’ gebouwd: met veel
toepassingen voor klimaatadaptatie en biodiversiteit. Dat worden hier onder meer een groendak, insectenhotels,
nestkasten, gasvrij door aansluiting op de stadsverwarming en stroom van zonnepanelen.
Het studentencomplex wordt gebouwd op grond van de Universiteit Leiden. Het gebouw is ontworpen door Klunder
Architecten uit Rotterdam. De bouw wordt uitgevoerd door Waal Bouw en is naar verwachting medio 2023 afgerond.
De Vest
In september begon DUWO met de transformatie van het voormalige huis van bewaring De Vest in Haarlem tot 82
zelfstandige studentenwoningen. Voorafgaand waren de sloopwerkzaamheden aan het pand al uitgevoerd. De
transformatie is onderdeel van het grotere project voor herontwikkeling van de voormalige Haarlemse
Koepelgevangenis, waarbij meerdere partijen zijn betrokken. Daarvan is eind 2021 het onderwijsgebouw in de
Koepel zelf al opgeleverd. De onderwijsinstelling wil de studentenwoningen in De Vest graag van ons huren. Ze
zullen naar verwachting na de zomer van 2022 worden opgeleverd.
Op het terrein is ook nieuwbouw van DUWO gepland.
Toekomstige projecten
Voor 2022 en verdere jaren is meer nieuwbouw gepland. Zo hopen we komend jaar te kunnen beginnen met
nieuwbouw aan de Balthasar van der Polweg in Delft. Voor veel andere toekomstige nieuwbouwprojecten zijn in
2021 voorbereidingen gedaan.
Balthasar van der Polweg Noord
Voor de nieuwbouw van 136 studentenwoningen aan de Balthasar van der Polweg in de Delftse TU-wijk staan we in
de startblokken. We beschikken over een bruikbare bouwvergunning, maar wachten nog op de afhandeling van een
bezwaarprocedure. We hopen snel te kunnen beginnen, zodat meer studenten op de TUD-campus kunnen wonen.
In het ontwerp van het gebouw (van Studioninedots) zijn behalve de woningen een ontmoetingsruimte en een
collectieve buitenruimte opgenomen, evenals een wasserette, een fietsenstalling en een groen dak.
Sluisbuurt
In de Sluisbuurt in Amsterdam zijn op twee locaties 750 woningen voor studenten en jongeren gepland. In 2021 zijn
veel voorbereidingen getroffen, in ruime samenwerking met de gemeente. Het ontwikkelbesluit voor beide locaties
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werd goedgekeurd en het definitieve ontwerp kreeg een akkoord van de gemeente. Ook werd een bouwteampartner
geselecteerd. Gestegen bouwkosten vereisen vooralsnog een financiële bijstelling in 2022.
De merendeels zelfstandige woningen komen in twee gebouwen in de nieuwe duurzame wijk Sluisbuurt op de kop
van Zeeburgereiland. De complexen krijgen gemeenschappelijke voorzieningen die sterk zijn gericht op
ontmoetingen tussen bewoners en eventueel ook met andere buurtbewoners. Daarvoor komt op de begane grond
van beide gebouwen ruim 500 m2 aan common rooms.
Laan van Kronenburg
In kantorenwijk Kronenburg in Amstelveen bestaan plannen voor studentenhuisvesting op twee locaties: 600
woningen op nummer 7 en 950 woningen op nummer 12. Laan van Kronenburg 7 werd in 2021 aangekocht van de
Vrije Universiteit. Met de planontwikkeling is inmiddels begonnen. Aan de Laan van Kronenburg 12 gaat ontwikkelaar
Van der Valk Investments volgens het DUWO-programma van Eisen een turn key studentencomplex met 950
woningen bouwen. DUWO wil het pand aankopen, waarvoor in juni een voorovereenkomst is getekend. Ook hier is
planontwikkeling begonnen.
DUWO ziet Kronenburg als een unieke locatie voor studentenhuisvesting, omdat de wijk vlak naast campus
Uilenstede ligt. Voor de hele wijk bestaan plannen voor herontwikkeling tot multifunctioneel woon-werkgebied met in
totaal onder meer 2.500 studentenwoningen. Met de gemeente Amstelveen en andere grondpartijen is in de laatste
twee jaar hard gewerkt aan de plannen. Verdere voortgang is echter afhankelijk van afhandeling van bezwaren bij de
Raad van State tegen het bestaande bestemmingsplan Kronenburg, onder meer van het ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat (op grond van het Luchthaven Indelingsbesluit Schiphol).
Zeeburgerpad
Op een eigen locatie met bedrijfsruimten aan het Zeeburgerpad wil DUWO 87 PhD-woningen en een kleine
horecaruimte ontwikkelen. Het bestemmingsplan biedt daarvoor de mogelijkheid. Het plan wordt nu uitgewerkt tot
een ontwikkelbesluit.
Almere
In Almere werkte DUWO in het verslagjaar aan twee projecten: de StudentenStadsCampus en de Wisselweg. In juni
ging de gemeente akkoord met de ontwikkeling van een stadscampus met DUWO als ‘preferred partner’. De keuze
kwam voort uit de prestatieafspraken met de stad. DUWO en de gemeente voeren nu gesprekken over de plannen.
Het gaat in totaal om 1.500 studentenwoningen. Vanwege een (algemeen) administratief-juridisch onderzoek bij de
gemeente ligt de ontwikkeling van de campus momenteel stil.
Voor mogelijke aankoop van een nog te bouwen pand met ruim 500 woningen aan de Wisselweg waren we in 2021
in overleg met ontwikkelaar Van der Valk Investments. Ook hier ligt de planvoorbereiding momenteel stil, mede door
de stijgende bouwkosten.
Aankoop
DUWO koopt soms ook kant-en-klare studentencomplexen van ontwikkelaars aan, waarbij plannen veelal in
samenspraak en conform ons Programma van Eisen voor studentenhuisvesting worden gemaakt. Momenteel zijn er
drie van deze turn key-projecten waarbij sprake is van (mogelijke/aanstaande) aankoop.
Verheeskade
In januari 2021 kochten we van ontwikkelaar Ten Brinke MyBond het nog te bouwen studentencomplex Verheeskade
aan. Het gaat om een toren van 27 verdiepingen met 520 zelfstandige woningen. Momenteel werkt de ontwikkelaar
aan enkele aanpassingen op het plan (voorontwerp). In 2022 worden daarover verdere afspraken gemaakt. De
ontwikkelaar hoopt nog hetzelfde jaar met de bouw te kunnen beginnen.
Het complex moet in drie jaar tijd verrijzen in het Laakhavengebied, waar grote gebiedsontwikkeling op stapel staat.
Behalve woningen komen er fijne voorzieningen voor de bewoners: een wasserette en fietsenstalling, twee common
rooms en twee gezamenlijke daktuinen.
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Handelskade
Samen met de lokale woningcorporatie Rentree wil DUWO woningen turn key aankopen in een project aan de Kop
van de Handelskade in Deventer. Beide corporaties en ontwikkelaar Explorius hebben daarover overeenstemming
bereikt. DUWO nam in 2021 een aankoopbesluit voor 88 studentenwoningen. Het contract met de ontwikkelaar wordt
naar verwachting in maart 2022 getekend. De woningen zijn bedoeld als vervanging voor te verkopen panden uit de
bestaande voorraad.
Haalbaarheid
Van een aantal plannen wordt de haalbaarheid onderzocht. Het gaat dan om een locatie aan de Zoeterwoudseweg in
Leiden, Nieuw Rhijngeest in Oegstgeest, (aankoop van) Waldorp Four in Den Haag, nieuwbouw op het terrein van
de Koepel in Haarlem, tijdelijke studentenhuisvesting op Campus Zuid en een (turn key) complex aan de
Rotterdamseweg in Delft en Kenniskwartier Zuidas in Amsterdam.

4 SAMENWERKING
We werken efficiënt samen met een groot aantal externe stakeholders: onderwijsinstellingen, gemeenten,
belangenorganisaties voor studenten en studentenhuisvesting en vastgoed- en andere externe partijen met wie we
zaken doen. Die samenwerking zorgt voor alle partijen voor gezamenlijk voordeel en is dan ook enorm belangrijk
voor ons. Wij proberen ze te faciliteren, te ontzorgen en in goede onderlinge orde diensten te verlenen, maar zij
dragen eraan bij dat we onze taak kunnen uitvoeren, houden ons scherp en helpen ons in het vinden van
oplossingen. We trekken samen op en delen een verantwoordelijkheid.
Belangrijke samenwerkingspartners zijn de onderwijsinstellingen en gemeenten in ons werkgebied. We werken
samen in structureel overleg over studentenhuisvesting en/of bij individuele projecten. Met gemeenten sluiten we
prestatieafspraken en we doen ze jaarlijks biedingen over onze lokale bijdragen aan de volkshuisvesting. Met de
onderwijsinstellingen is bovendien veel afzonderlijk (lokaal) overleg, omdat ze via contracten woningen voor hun
internationale studenten van ons afnemen en omdat we vaak samen optrekken richting overheden om de belangen
van studenten(huisvesting) te behartigen. Daarnaast hebben we met onze eigen vier huurdersorganisaties een
samenwerkingsovereenkomst. Daarin is opgenomen dat we (nieuw) beleid in drie fases bespreken: verkenning,
uitwisseling van informatie en tenslotte overleg dat tot een formeel advies leidt. In 2021 hebben we op een aantal
onderwerpen naar tevredenheid conform de overeenkomst samengewerkt.
Onderwijsinstellingen
Met de onderwijsinstellingen in ons werkgebied hadden we in 2021 overleg over contracten voor de ruim 8.300
woningen die ze dat jaar van ons afnamen en over de noodzakelijke uitbreiding van de aantallen studentenwoningen.
Vanuit de vestigingen werd bovendien met de lokale onderwijsinstellingen overlegd over de diensten die we hun
studenten in de woning leveren. In het verslagjaar namen in totaal 32 onderwijsinstellingen woningen van ons af.
De vestiging Amsterdam overlegde in 2021 met de Hogeschool van Amsterdam over een traject om het studentenleven
in stadsdeel Zuid Oost beter op de kaart te zetten. Daarnaast waren er in de meeste vestigingen overleggen met
onderwijsinstellingen over veiligheid of gezondheid (corona, veiligheid, brandpreventie en inclusiviteit bijvoorbeeld).
Adviesraad
De onderwijsinstellingen zijn ook vertegenwoordigd in de Adviesraad Studentenhuisvesting, samen met
studentenorganisaties (vakbonden). We richtten deze adviesraad in 2005 zelf op om onderwijsinstellingen en
studentenvakbonden invloed op ons beleid te geven en gebruik te kunnen maken van hun expertise. Door de
coronabeperkingen konden in 2021 twee geplande bijeenkomsten van de Adviesraad niet doorgaan. Wel hebben we
de Adviesraadleden op de hoogte gehouden via nieuwsbrieven en via een toelichting op de lokale cijfers uit de
Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2021.
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Kences
Met de brancheorganisatie voor studentenhuisvesting Kences werken we samen als het gaat om de
belangenbehartiging van studentenhuisvesting bij de landelijke politiek en lokale overheden. Doordat we het in het
jaar 2021 grotendeels zonder kabinet moesten stellen, kon Kences aanmerkelijk minder in het lobbycircuit doen.
Niettemin is er inhoudelijk gewerkt aan de aanpassing van het WWS voor onzelfstandige woningen (vanuit het
uitgangspunt dat ook voor deze woningen huurtoeslag mogelijk wordt) en huurarrangementen voor internationale
studenten. Deze thema’s zullen ook in het nieuwe Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting worden opgenomen,
waarvoor eind van het jaar voorbereidingen zijn getroffen. Verder zijn met Kences inhoudelijke reacties gegeven op
voorgenomen wijzigingen in wet- en regelgeving voor met name duurzaamheid, warmtewet en bouwregelgeving en
omgevingswet.
Prestatieafspraken
In 2021 werden prestatieafspraken met de gemeenten Delft, Amsterdam, Amstelveen, Haarlem, Haarlemmermeer,
Almere, Deventer, Wageningen en Leiden gemaakt. In concept kwamen ook prestatieafspraken met Den Haag tot
stand. Die worden in 2022 ondertekend. In de meeste gevallen zijn ook onze eigen huurdersorganisaties betrokken
bij de totstandkoming van de afspraken.
Andere samenwerkingen met overheden
In verschillende steden in ons werkgebied bestaan lokale taskforces die zich voor meer studentenhuisvesting in hun
stad inzetten. Zo heeft Delft sinds vier jaar de Taskforce Studentenhuisvesting met studentenvertegenwoordigers, TU
Delft en studentenhuisvesters. En in 2021 werd vanwege de grote tekorten aan studentenwoningen in Den Haag een
Taskforce Studentenhuisvesting in het leven geroepen. Deelnemers zijn - behalve de gemeente - de Universiteit
Leiden, de Haagse Hogeschool en DUWO. Doelstelling van de taskforce is om de woningbouwproductie voor
studenten in Den Haag te verhogen door specifieke locaties voor de realisatie van studentenhuisvesting te
bespreken en mogelijke obstakels uit de weg te ruimen. Ook hebben we hier sinds 2021 een projectenoverleg met
de gemeente, specifiek voor DUWO-projecten. Een al langer bestaande samenwerking vindt plaats in de Werkgroep
Studentenhuisvesting, vier keer per jaar. Daarin zitten de gemeente, DUWO, alle Haagse onderwijsinstellingen en de
lokale studentenvakbond.
In Leiden bestaat eveneens een succesvolle Taskforce Studentenhuisvesting waaraan we deelnemen. In 2021 werd
onder meer overlegd naar aanleiding van de cijfers uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting. Daarmee wordt
in 2022 een nieuwe doelstelling voor uitbreiding van het aantal studentenwoningen in Leiden geformuleerd.
Marktpartijen
DUWO werkt al jaren veel met marktpartijen samen om nieuwe studentenhuisvesting te realiseren. Uitgangspunt is
dat nieuwbouw niet persé in eigendom hoeft te zijn, zo lang die maar goede betaalbare studentenwoningen oplevert.
Een nieuw studentencomplex in eigendom bij een marktpartij, maar in exploitatie bij DUWO, levert immers ónze
klanten een dak boven het hoofd. Wij zorgen voor de verhuur en het beheer. Dankzij die insteek kunnen we de
voorraad beschikbare studentenwoningen regelmatig uitbreiden met veel meer dan wanneer we alleen zelf zouden
bouwen.
Een andere vorm van samenwerking met een marktpartij is de aankoop van een turn-key project (gebouwd met onze
inbreng). Ook op die manier hebben we door de jaren heen studentencomplexen verworven. Nieuwe turn-key
projecten zijn aanstaande.
In 2021 werd met een groot aantal marktpartijen samen gewerkt. Het ging om onder meer Syntrus Achmea (aanhuur
studentencomplex op Campus Yours in Leiden), Ten Brinke MyBond (aankoop en bouw studentencomplex
Verheeskade), Van der Valk Investments (bouw op Kronenburg in Amstelveen en Wisselweg in Almere), Explorius
(aankoop Handelskade in Deventer), Stippe en BD (haalbaarheidsonderzoek Hyde Park in Hoofddorp) en Hearzathe
(mogelijke uitbreiding Spinozacampus in Amsterdam).
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5 VOOR MEDEWERKERS
Een voortdurende coronapandemie zorgde ervoor dat de medewerkers van DUWO elkaar ook in 2021 niet vaak
tegenkwamen. Opnieuw bepaalden thuiswerk en online vergaderen het ritme van de werkdag, iets waarvoor de
faciliteiten in 2020 al uitstekend in orde waren gebracht. Niettemin waren er genoeg medewerkers die vanuit de aard
van hun functie niet goed thuis konden werken. Denk aan onze beheerders die immers op de complexen moesten
zijn. Net toen we plannen maakten om weer op bescheiden schaal terug te keren naar onze kantoren, keerden de
kansen en hadden we opnieuw te maken met een lockdown. De al geplande kerstreceptie, die vorig jaar ook niet
fysiek doorging, moest weer worden afgeblazen, evenals inmiddels her en der op touw gezette afdelingsuitjes.
Desondanks wisten alle medewerkers in heel 2021 opnieuw volledige inzet en veel toewijding in hun werk voor
DUWO te steken. Een in 2020 begonnen thuiswerkvergoeding kreeg afgelopen jaar een structurele vorm. Ook
zorgde de organisatie op passende momenten voor bloemen, taart of andere attenties voor medewerkers.
Om iedereen goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen DUWO en de impact van maatregelen van het
kabinet te houden, hield het bestuur periodieke online bijpraatsessies. De opkomst ervoor was zeer groot.

Formatie
Bij DUWO werkten eind 2021 in totaal 183 mensen in ruim 170 fte, iets minder dan in 2020. Het verminderde aantal
fte’s is een ongewenst effect van de krappe arbeidsmarkt. Ook dit jaar hadden we veel personeelswisselingen en
werden veel nieuwe medewerkers verwelkomd. Het wordt steeds lastiger om de juiste mensen in vaste dienst te
krijgen. Werk dat niet binnen de formatie kon worden uitgevoerd, leidde tot meer inhuur om de werkdruk op te
vangen. In het bestuur en managementteam kwamen geen wisselingen voor.
Begrote formatie

Eind 2021

FTE

Personen

FTE

%

Amsterdam

38,2

38

34,4

90,0%

Delft

37,1

38

34,9

94,0%

Den Haag

15,3

18

17,0

111,7%

Leiden

33,2

35

33,0

99,4%

Midden Nederland

3,1

3

2,6

82,6%

Groep

55,4

51

48,3

87,3%

Totaal

182,25

183

170,2

93,4%

Opleidingen
Door de coronapandemie was het volgen van opleidingen en cursussen moeilijker, maar we zijn er toch in geslaagd
om trainingen te laten plaatsvinden en een kleine inhaalslag te maken ten opzichte van 2020. Daardoor werd de
begroting licht overschreden. We willen de inhaalslag in 2022 verder voortzetten.
Wel werden de ontwikkeltrajecten met een externe coach voor onze jonge talenten en jonge professionals vanwege
de coronapandemie tijdelijk geparkeerd. Vooral omdat dit type trajecten in een online omgeving minder effect
sorteert, aangezien hier teambuilding een rol speelt. We hopen er in 2022 mee voort te kunnen.

Strategische Personeelsplanning
De methodiek voor onze strategische personeelplanning (SPP) is in 2021 verder verfijnd, mede aan de hand van
gesprekken met het management. Eerder ondernomen stappen daarvoor werden tot ieders lering geëvalueerd. We
gebruiken de uitkomsten van de SPP 2021 als basis voor de gevoerde beoordelings- en doelstellingsgesprekken.
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Adviesaanvragen & organisatiewijzigingen
In 2021 werden vier adviesaanvragen ingediend bij de OR: een adviesaanvraag voor de herinrichting van het team
assetmanagement, een voor de inrichting van een digitaal transformatieteam, voor de planning en organisatie van de
implementatie van het project Axxerion (vervanging primair systeem) en een adviesaanvraag voor de herinrichting en
herpositionering van planmatig onderhoud en de teams beheer. De OR heeft op alle aanvragen een positief advies
gegeven.

Arbeidsmarktcommunicatie & recruitment
In 2021 werd ons beleid om zo goed mogelijk bij nieuwe getalenteerde medewerkers in beeld te komen verder
opgetuigd. Daarvoor werd onze ‘Werken bij’ website gemoderniseerd en beter afgestemd op de doelgroep. Alle
vacatureteksten zijn tekstueel opgefrist en meer toegespitst op het gewenste profiel. Eerder in gang gezette
verbeteringen voor het recruitmentproces zijn in het verslagjaar doorgezet en geïmplementeerd. Alle leidinggevenden
uit het middenkader worden actief begeleid door HR bij het voeren van hun selectiegesprekken (‘training on the job’).
Ook bij de instroom en introductie van nieuwe collega’s werden stappen voorwaarts gezet. Doel is op dit moment om
nieuwe collega’s in een zo vroeg mogelijk stadium een warm welkom te bieden en te voorzien van informatie die op
dat moment voor hen relevant is.
Uitzendkrachten
Vooral voor de afdelingen beheer en Verhuur & Informatie zorgen we ervoor een flexibele schil van snel beschikbare
medewerkers in stand te houden. De coronapandemie, met een meer bewerkelijke en langere instroom van
internationale studenten, versterkte die noodzaak nog verder. Dat was ook in het verslagjaar het geval. Een bestaande
samenwerking met Randstad daarvoor werd daarom verlengd. Met resultaat, omdat onze wensen en behoefte steeds
duidelijker worden en de slagkracht van het uitzendbureau steeds groter. We zetten de samenwerking in 2022 voort.
Arbo, verzuim & vitaliteit
Het ziekteverzuim in 2021 was zorgelijk, maar kwam overeen met de landelijke ontwikkeling. We sloten 2021 af met
een percentage van 7% (tegen 3,9% eind 2020). Daarbij bleek helaas de ondersteuning en dienstverlening van onze
arbodienst ondermaats, met name ook rond corona. Daarom zijn we in het verslagjaar in nauwe samenwerking met de
OR op zoek gegaan naar een nieuwe arbodienst. Met instemming van de OR denken we die te hebben gevonden.
Overstap en samenwerking beginnen in januari 2022.
Met de Arbo-werkgroep zijn in het verslagjaar iedere zes tot twaalf weken overleggen gevoerd over de RisicoInventarisatie en -Evaluatie (RI&E) die we het jaar ervoor voor alle vestigingen van DUWO hadden opgesteld en
voorzien van een plan van aanpak. In de Arbo-werkgroep zitten preventiemedewerkers, ploegleiders van de
bedrijfshulpverlening en de manager HR. In deze werkgroep wordt de voortgang van de plannen van aanpak
gemonitord, maar worden ook arbozaken in de vestigingen steeds meer op elkaar afgestemd. Tevens wordt Arbo
onder de aandacht gebracht van medewerkers en leidinggevenden. Ook houdt de werkgroep nauwlettend
ontwikkelingen rond Arbo in de gaten zodat DUWO te alle tijden voldoet aan wet- en regelgeving.
In 2021 zijn ‘health checks’ gestart, iets waarvoor we in 2020 al de voorbereidingen hadden gedaan. In het voorjaar en
in het najaar konden medewerkers zich inschrijven voor een vitaliteitsscan of een health check. Ze zijn bedoeld om de
vitaliteit van de medewerkers een extra impuls te geven. Daarnaast zijn intern initiatieven opgezet door medewerkers
zelf, waarbij ze aandacht geven aan zaken als gezonde voeding, lichamelijke beweging en gezondheid in brede zin.

HR administratie en ondersteuning
In 2021 besteedde HR opnieuw veel aandacht aan verbetering van de werkprocessen en een verdere
professionaliseren van de afdeling. Daarbij was er vooral veel aandacht voor overgang van reactieve naar pro-actieve
inzet. Daar waar mogelijk zullen werkzaamheden en processen (verder) worden gestandaardiseerd en
geautomatiseerd, zodat de afdeling HR steeds meer tijd en ruimte krijgt voor meer maatwerk in de dienstverlening.
specialist in

.NL studentenhuisvesting

36

6 FINANCIËN
Financiële continuïteit
De financiële positie van DUWO is gezond. DUWO stuurt op het behouden van een gezonde financiële positie in
relatie tot haar maatschappelijke taak.
Om de financiële continuïteit te waarborgen, beschikt DUWO over een samenhangend stelsel van (financiële)
indicatoren. De metingen van de indicatoren vinden plaats bij elke verslagperiode (tertaal en jaar) en op de
prognoses voor de komende vijf jaren. Een aantal interne financiële randvoorwaarden is voorzien van een vooraf
bepaalde zekerheidsmarge. Zo hebben onverwachte tegenvallers niet direct gevolgen voor de overschrijding van de
grenzen die de toezichthouders stellen aan de financiële situatie van woningcorporaties.
De financiële positie van DUWO was, is en blijft goed. Op basis van de financiële ratio´s van het Waarborgfonds
Sociale Woningbouw is DUWO financieel gezond en in staat haar bestaande leningenportefeuille te herfinancieren
en daarnaast aanvullend nieuwe leningen aan te trekken voor financiering van de gewenste groei. De (solvabiliteit op
basis van) marktwaarde bevestigt onze financiële gezondheid en stabiliteit. De reguliere exploitatie is rendabel, de
operationele kasstroom is positief en toekomstbestendig.
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de Autoriteit woningcorporaties bevestigen de financiële gezondheid in
hun beoordeling van DUWO op de belangrijkste sectorkengetallen.
Financiële Kengetallen ultimo 2021
Duwo Totaal

Norm Aw / WSW

ICR

> 1,4

Kengetal DUWO 2021

Kengetal DUWO 2020

3,3

3,5

Loan to value o.b.v. beleidswaarde
Solvabiliteit beleidswaarde

< 85%

33,8%

39,0%

> 15%

68,1%

63,3%

Dekkingsratio beleidswaarde

< 70%

33,8%

38,9%

DAEB-tak
ICR

> 1,4

3,2

3,4

Loan to value o.b.v. beleidswaarde

< 85%

34,7%

40,0%

Solvabiliteit beleidswaarde

> 15%

68,0%

63,4%

Dekkingsratio beleidswaarde

< 70%

34,7%

39,9%

8,7

7,9

Niet-DAEB-tak
ICR

> 1,8

Loan to value o.b.v. beleidswaarde

< 75%

22,1%

33,3%

Solvabiliteit beleidswaarde

> 40%

79,0%

69,8%

Dekkingsratio beleidswaarde

< 70%

22,8%

33,6%

Autoriteit woningcorporaties
Op grond van artikel 61 lid 3 van de herziene Woningwet beoordeelt de Autoriteit woningcorporaties (Aw) jaarlijks
integraal en individueel de woningcorporaties. De Aw beoordeelt vanaf 1 Januari 2019 corporaties op basis van het
gezamenlijk beoordelingskader Aw-WSW. De beoordeling van de Aw richt zich primair op de governance van de
organisatie. Bij het onderdeel bedrijfsmodel vaart de Aw op de inzichten van Waarborgfonds Sociale Woningbouw
(WSW).
Samen met WSW beoordeelt de Aw de financiële continuïteit van de corporaties. De Aw beoordeelt corporaties
integraal. Dit betekent dat verschillende risicogebieden in onderlinge samenhang worden beoordeeld en dat de Aw
naast de beoordeling op basis van het gezamenlijk beoordelingskader ook toezicht houdt op rechtmatigheid en
integriteit bij corporaties.
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DUWO heeft bij het oordeel rechtmatigheid over 2020 een positief oordeel ontvangen op de onderdelen Staatssteun,
WNT-normen, overcompensatie en passend toewijzen. Voor het onderdeel huursom was er een marginale
overschrijding van de norm in de gemeente Oegstgeest, welke wordt gecorrigeerd in 2022.
In december 2020 ontvingen wij onze meest recente integrale toezichtsbrief van de Aw. De Aw heeft aangegeven de
risico-inschatting ‘laag’ mee te geven op alle onderdelen van het beoordelingskader.
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
In 2019 actualiseerde het WSW de integrale review die WSW jaarlijks uitvoert op basis van de 24 business risk
vragen. Het risicoprofiel van DUWO is en blijft voor het WSW verlaagd op gemiddeld - laag.
Het WSW stelt dat zij de kwaliteit van het DUWO-bedrijfsmodel onverkort van voldoende niveau acht, evenals het
managementmodel en de interne sturing en beheersing. Als zij de voldoende financiële positie van DUWO in
ogenschouw neemt, is naar haar mening sprake van een solide corporatie. Dit beeld sluit aan bij de positieve
uitkomsten van het visitatierapport 2021, maar volgens het WSW ook bij de kwaliteit van de investeringsvoorstellen
en de financieringsstrategie.
Naar de mening van het WSW zet DUWO stappen op de vastgoedsturing in de bestaande voorraad. Het WSW
constateert vertragingen bij de investeringsplannen welke voornamelijk externe oorzaken kennen. De WSW zal de
realisatie ook in 2022 blijven volgen.
Het WSW heeft geoordeeld dat DUWO borgbaar is en heeft een borgingsplafond afgegeven waarmee DUWO haar
ambities zoals getoond in de eerste jaren van haar meerjarenbegroting kan realiseren.
Het WSW heeft haar strategisch programma ingevoerd. Dat betekent dat er onder andere wijzigingen zijn gekomen
in de wijze van achtervang, het reglement van deelneming en de leningdocumentatie. Daarnaast heeft DUWO een
obligolening afgesloten ten gunste van het WSW. Uitgebreide informatie over de consequenties van het strategisch
programma zijn te vinden op de site van het WSW.
Management letter
De Management Letter over 2021 is opgesteld door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V en is besproken met
bestuur en RvC. De belangrijkste boodschap is dat er geen significante tekortkomingen zijn gesignaleerd.
Voor wat betreft de controleomgeving constateert PricewaterhouseCoopers Accountants N.V dat fraude en integriteit
voldoende aandacht krijgen, maar dat zij als gevolg van brede maatschappelijke ontwikkelingen een grotere rol
krijgen in de controleverklaring.
Voor wat betreft de IT-omgeving constateert PricewaterhouseCoopers Accountants N.V dat belangrijke bevindingen
zijn opgevolgd, maar dat wij met elkaar in gesprek blijven om de omgeving te versterken. PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V kijkt in het kader van de jaarrekeningcontrole mee tijdens de implementatie van Axxerion en
constateert ten tijde van de management letter dat de implementatie beheerst en volgens plan verloopt.
Financieel beleid
Het financieel- en investeringsbeleid 2020 – 2022 richt zich op de ontwikkeling van het eigen vermogen gemeten op
beleidswaarde, beheersing van onrendabele investeringen en bieden van ruimte aan nieuwe financiële criteria voor
het maken van investeringsafwegingen in bestaand bezit. De uitgebreide criteria en signaalwaarden geven DUWO
en toezichthouders heldere handvaten om te sturen op de financiële gezondheid van de organisatie enerzijds en
anderzijds de ruimte om te blijven investeren in nieuwbouw en bestaand bezit.
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In 2021 zijn we gestart met een verdieping van het financieel beleid, gericht op het herijken van de interne
rekenrentes en het verdiepen van ons inzicht in de langjarige verdiencapaciteit van de portefeuille.
Fiscaliteit
Kennis over dit vakgebied is ondergebracht bij onze bedrijfsfiscalist. De fiscale commissie komt iedere twee
maanden bijeen. Actuele kennis, ontwikkelingen en risico’s op het gebied van de fiscaliteit worden daar gedeeld met
een externe (belasting)adviseur. De adviseur zorgt voor een onafhankelijk bijdrage door op ons (voorgenomen)
beleid te reageren en reflecteren; tevens deelt hij praktijkvoorbeelden van andere corporaties.
Treasury
Alle activiteiten op het gebied van treasury zijn ondergeschikt en dienend aan onze missie en omvatten
cashmanagement, financieringsstrategie en (rente)risicomanagement. De richtlijnen en voorwaarden zijn vastgelegd
in ons treasurystatuut. Monitoring vindt plaats door gedetailleerde treasury rapportages. Wij zorgen ervoor dat zowel
de lange- als de korte termijnfinanciering concernbreed geborgd is. Binnen de wettelijk voorgeschreven en door ons
aanvaardbare risicogrenzen.
We financierden onze investeringen in 2021 met eigen middelen, opbrengsten uit verkoop en door het aantrekken
van leningen. Wij hebben hoofdzakelijk langlopende onderhandse leningen met WSW-borging.
Door de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt daalt het gemiddelde rentepercentage van de leningenportefeuille
(zonder effect rente-instrumenten) in 2021 verder. De kapitaalmarktrente lijkt iets te stijgen. Wij betrekken onze
nieuwe leningen grotendeels van (sector)banken. In 2020 is voor het eerst financieringsstrategie opgezet om meer
richting te geven aan de uitgangspunten uit ons treasurystatuut. In 2021 is er gewerkt aan het meer leesbaar en
stuurbaar maken van de treasury rapportages en het treasury jaarplan
Vestia leningruil
DUWO heeft in 2021 deelgenomen aan een sectorbrede leningruil met Vestia om de financiële situatie van Vestia op
de langere termijn te verbeteren. In totaal heeft DUWO voor bijna 8 miljoen euro aan leningen geruild en lijdt ze
hierop een verlies van 12,4 miljoen euro.
DAEB en niet-DAEB
DUWO heeft een beperkte niet-DAEB portefeuille met bedrijfspanden, parkeerplaatsen en een complex met vrije
sectorwoningen. Vanuit gemeenten en onderwijsinstellingen komt wel steeds vaker de vraag om een levendige plint
te realiseren bij nieuwbouw. In die levendige plint komen activiteiten die gelden als niet-DAEB. In vergelijking met de
DAEB-investeringen geeft het financieren van deze niet-DAEB-investeringen relatief meer aandacht.
Meerjarenbegroting
Eind 2021 is de meerjarenbegroting 2022 – 2026 vastgesteld. DUWO is een financieel gezonde organisatie, zowel
op dit moment als in de komende jaren. Op het gebied van waarde is de Loan-to-value ruim onder de sectornormen.
Ook de operationele kasstroom is, met de huidige lage rente, stabiel en gezond.
In de toekomst staan er significante investeringen begroot in zowel nieuwbouw, duurzaamheid en bestaand bezit die
een onrendabel karakter hebben, waardoor op de langere termijn de kans bestaat dat het eigen vermogen daalt en
de schuldpositie stijgt.
Macro-economische ontwikkelingen en DUWO
Er heerst nog steeds een grote schaarste op het gebied van woningbouw, ook voor studentenwoningen. Deze
schaarste zal mede door de aanwas van internationale studenten, verder oplopen.
We zien stijgende prijzen voor onderhoud en bouw, een steeds krapper wordende arbeidsmarkt en een oplopende
inflatie. Daarnaast worden er steeds hogere eisen gesteld aan de bouw, vooral voor wat betreft duurzaamheid, maar
ook ten aanzien van bijvoorbeeld veiligheid. De ingerekende renteontwikkeling is nu nog zeer bescheiden.
Mede door toedoen van de overheid is het onzeker of de huurprijzen meebewegen met de inflatie. Met de
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toenemende inflatie is het mogelijk dat de rente harder zal stijgen dan in deze begroting wordt gepresenteerd. Dit
heeft een effect op zowel de operationele kasstroom als de waardeontwikkeling van ons bezit.
Stijgende lasten
DUWO is actief in een wereld waar de kosten van personeel en bouw blijven stijgen. Daar wordt DUWO operationeel
door geraakt doordat de operationele lasten harder stijgen dan de huuropbrengsten. De vooralsnog lage
rentestanden zijn daarbij de uitzondering; deze kosten blijven laag.
De stijgende bouw- en personeelskosten raken ook onze nieuwbouwprojecten, onze renovatie- en
verduurzamingsprojecten. Dit legt een druk op het beschikbare budget voor deze activiteiten. DUWO heeft
voldoende flexibiliteit in haar projectenportefeuille om te kiezen wanneer we tot realisatie overgaan. Hiermee kan het
beschikbare budget worden gestuurd. Wel blijft het van belang om te sturen op kosten en efficiency, zowel in de
projecten als in beheer.
Maatregelen van de overheid
De huurbevriezing die voor 2021 is bepaald door de rijksoverheid is een maatregel die onze operationele kasstroom
in 2021 heeft geraakt. Dergelijk beleid kan van grote invloed blijven op onze operationele kasstroom. De
verhuurderheffing lijkt nog niet volledig te worden afgeschaft en voor zover deze wordt verlaagd, wordt het effect
daarvan grotendeels teniet gedaan door de stijgende WOZ-waarden. Daarnaast is de verlaging van de VPB-tarieven
teruggedraaid en merkt DUWO de impact van de Europese Anti-Tax Avoidance Directive.
Investeren in nieuwbouw
Commerciële partijen zien in de grote vraag naar studentenwoningen een kans om ook te ontwikkelen voor deze
doelgroep. Het afgelopen jaar hebben sommigen hun vraag weg zien vallen als gevolg van het wegblijven van
internationale studenten. De DUWO-strategie, waarbij wij veelal de laagste huur vragen op de markt, waardoor
woningen altijd verhuurd blijven, geeft wat dat betreft een goede concurrentiepositie.
Op de langere termijn blijven DUWO en deze partijen strijden om dezelfde posities wat, naast de stijgende
bouwkosten, een prijsopdrijvend effect heeft. DUWO heeft een nieuw huurbeleid vastgesteld dat de ruimte biedt om
waar nodig, hogere huren te vragen die dit effect kunnen dempen of teniet doen.
Er is hard gewerkt aan het vullen van een brede ontwikkelportefeuille. Dit biedt goede kansen om de beschikbaarheid
van studentenwoningen te vergroten.
Ingrepen in bestaand bezit
Het afgelopen jaar zijn flinke slagen gemaakt in het nauwkeuriger plannen van de ingrepen in bestaand bezit. Dit
levert een grote portefeuille renovatieprojecten op, met als doel de huurders van DUWO in energiezuinige en
gerenoveerde woningen te kunnen huisvesten. Ook van deze projecten is de doorlooptijd aanzienlijk. Flora en
fauna, bewonersparticipatie, het verkrijgen van vergunningen en het uitwerken van het beste scenario kosten tijd. In
veel gevallen zal ook voor vervangende woonruimte moeten worden gezorgd, wat een grote druk legt op de toch al
krappe beschikbaarheid van woningen.
2022 en verder
De jaarbegroting voor 2022 is financieel operationeel in grote lijnen doorgetrokken uit voorgaande jaren. Dus geen
nieuw huurbeleid, onderhoudsbeleid of grote stijging van fte’s. De grootste wijziging op organisatorisch vlak ligt in de
investering in het nieuwe ICT-systeem, dat zo’n € 3 miljoen kost.
DUWO zit aan het roer
Onafhankelijk van de eerder genoemde ontwikkelingen is DUWO van mening aan het roer te zitten van haar eigen
toekomst. Het bezit staat er qua onderhoudsconditie en locatie goed bij en de huurinkomsten zijn stabiel. DUWO is
niet afhankelijk van verkopen om haar ambities uit te kunnen voeren. Mocht de financiële situatie, om wat voor reden
dan ook, daar om vragen dan kunnen we temporiseren met nieuwbouw en verbeterprojecten. De belangrijkste
kengetallen uit de meerjarenbegroting zijn in onderstaande tabel opgenomen.
specialist in

.NL studentenhuisvesting

40

Kengetallen uit meerjarenbegroting 2022 - 2026
Sector kengetallen

Norm

2022

2023

2024

2025

2026

ICR

> 1,4

2,9

3,2

3,2

3,3

3,4

LTV beleidswaarde

< 85%

37%

45%

51%

49%

48%

Solvabiliteit beleidswaarde

> 15%

58%

55%

52%

50%

50%

Dekkingsratio

Max. 70%

41%

48%

52%

49%

47%

Onderpandratio

Max. 70%

39%

46%

51%

48%

46%

Jaarresultaat 2021
Jaarresultaat 2021 ten opzichte van 2020
Het jaarresultaat is in 2021 ten opzichte van 2020 met € 98 miljoen gestegen.
Jaarresultaat 2021 ten opzichte van 2020 en 2019
bedragen x € 1 mln

2021

2020

2019

Exploitatieresultaat #

55

61

71

1

0

-1

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

270

168

199

Financiële baten en lasten

-19

-20

-21

Verkoopresultaat

Vennootschapsbelasting

-9

-9

3

298

200

251

Het exploitatieresultaat is met € 6 miljoen verslechterd. Dit kent twee hoofdoorzaken: het verlies van 12 miljoen als
gevolg van de Vestia leningruil en de hogere verhuurderheffing die is afgedragen. Los daarvan heeft het resultaat
zich ten opzichte van vorig jaar verbeterd. Dit komt door kostenbeheersing en achterblijvende uitgaven aan
Planmatig Onderhoud en Asset Management.
Op het geringe aantal verkopen van DUWO is een beperkt positief resultaat behaald ten opzichte van de
boekwaarde van de verkopen.
De waardeveranderingen van de vastgoedportefeuille zorgen voor een resultaat van € 272 miljoen. Deze waardestijging wordt nog nader toegelicht, maar over het algemeen kan worden gesteld dat ook de waarde van het bezit
van DUWO meebeweegt met de algemene vastgoedmarkt. Deze stijging was in 2021 hoger dan in 2020.
De rentelasten zijn gedaald het afgelopen jaar, mede doordat herfinancieringen vrijwel altijd gaan tegen een lager
rentepercentage dan de originele lening.
# Het exploitatieresultaat is een optelling uit de functionele winst- en verliesrekening van de posten Netto Resultaat exploitatie
vastgoedportefeuille, netto resultaat overige activiteiten, overige organisatielasten en leefbaarheid. DUWO is van mening dat de vier posten
integraal onderdeel uitmaken van de wijze waarop DUWO haar vastgoed exploiteert en om die reden kwalificeren als exploitatieresultaat.

Jaarresultaat 2021 ten opzichte van begroting 2020
Het jaarresultaat is € 250 miljoen hoger dan begroot.
Jaarresultaat 2021 ten opzichte van begroting
bedragen x € 1 mln
Exploitatieresultaat
Verkoopresultaat

Realisatie

Begroting

Verschil

55

49

6

1

1

1

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

270

26

246

Financiële baten en lasten

-19

-20

1

-9

-7

-2

298

48

250

Vennootschapsbelasting
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Voor wat betreft het exploitatieresultaat is het afgelopen jaar een mix van effecten te zien wat het verschil van € 6
miljoen met de begroting verklaart. Aan de financieel positieve kant zijn er onder andere hogere huuropbrengsten en
overige opbrengsten door in exploitatie nemen van nieuwe beheercomplexen. Aan de onderhoudskant waren er
vertragingen in de realisatie van het planmatig onderhoud. Tegenvallers in de exploitatie zaten er onder meer in een
hogere verhuurderheffing en VPB dan begroot en de € 12 miljoen verantwoorde kosten als gevolg van de Vestia
leningruil.
€ 244 miljoen wordt veroorzaakt door de veel hogere ongerealiseerde waardeveranderingen. DUWO volgt hierin in de
begroting de voorschriften voor de waardeontwikkeling van externe toezichthouders. Als de markt zich gedurende een
jaar ‘beter’ ontwikkelt, is dit een belangrijke oorzaak van de afwijking.
Het is belangrijk om te beseffen dat dit een ongerealiseerde waardeverandering betreft. Er staat dan ook geen
kasstroom tegenover. Vanwege het sociale huurbeleid en het ontbreken van de intentie om complexen te verkopen is
het onwaarschijnlijk dat DUWO deze waardeontwikkeling zal gaan realiseren.
Beleidsmatige beschouwing op de marktwaarde
De marktwaarde in verhuurde staat is het waardebegrip voor vastgoed in de corporatiesector. Marktwaarde is ‘het
geschatte bedrag waartegen vastgoed zou worden overgedragen op de waardepeildatum tussen een bereidwillige
koper en een bereidwillige verkoper in een zakelijke transactie, na behoorlijke marketing en waarbij de partijen zouden
hebben gehandeld met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang’. De marktwaarde in verhuurde staat en de
beleidswaarde worden bepaald op basis van uitgangspunten zoals die zijn opgenomen in de Woningwet en het
handboek modelmatig waarderen marktwaarde (peildatum 31-12-2021). DUWO maakt voor de inschatting van de
marktwaarde gebruik van de zogeheten ‘full-taxatie’. Dat wil zeggen dat een externe taxateur de marktwaarde bepaalt.
Als studentenhuisvester is DUWO verplicht een taxateur in te schakelen.
Ontwikkeling van de marktwaarde
Het is voor alle corporaties verplicht om het bezit op marktwaarde in verhuurde staat te waarderen. Dit heeft, in
combinatie met de steeds verder aantrekkende vastgoedmarkt, gezorgd voor aanzienlijke vermogensstijgingen binnen
de corporatiesector. DUWO is hierop geen uitzondering. Aangezien deze vermogensstijging geen kasstroom is, en de
realisatie van de vermogensstijging door bijvoorbeeld de verkoop van woningen beperkt realiseerbaar is, is deze
stijging in werkelijkheid ook beperkt. De marktwaarde is voor een belangrijk deel gebaseerd op de (gemaximaliseerde)
markthuur.
De marktwaarde in verhuurde staat bedraagt ultimo 2021 voor het DAEB-vastgoed in exploitatie € 2.353 miljoen,
niet-DAEB-vastgoed in exploitatie € 49 miljoen en het overig DAEB-vastgoed in exploitatie (University Housing,
financial lease, wasmachines en overig) € 35 miljoen. In totaal dus € 2.437 miljoen. Dit is een toename van circa
12,7% (€ 274,9 miljoen) ten opzichte van boekjaar 2020 (€ 2.162 miljoen).
De ontwikkeling van de marktwaarde is te verdelen in de volgende categorieën:
1. Voorraadmutaties: dit heeft betrekking op mutaties in eenheden.
2. Methodische wijzigingen: dit betreft wijzingen zoals de overdrachtskosten, niet verlagen van de mutatiegraad
uitponden en boveninflatoire huur niet aftoppen op markthuur.
3. Wijzigingen in de objectgegevens: hieronder vallen onder andere de stijging van de contracthuren en de afname
van de gemiddelde netto contante waarde van de erfpacht.
a. deze hebben de grootste impact gezien de marktontwikkelingen. Dit betreft stijgende markthuren, stijging van
de leegwaarde en meer interesse in beleggen in woningen, waardoor de rendementen (disconteringsvoet en
exit yield) verder onder druk komen te staan en daarmee de marktwaarde in verhuurde staat stijgt. In de
jaarrekening wordt verder ingegaan op de gehanteerde parameters en uitgangspunten.
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In onderstaande tabel wordt per categorie de waardeontwikkeling van het vastgoed
weergegeven.
Verloopstaat Marktwaarde 2020 - 2021 (bedragen x € 1.000)
Marktwaarde 2020*

2.123.591

Voorraadmutaties

1.799

Methodische wijzigingen

-108.089

Wijzigingen in de objectgegevens

-24.754

Wijzigingen parameteraanpassingen als gevolg van marktontwikkelingen

388.548

Wijziging marktwaarde DRC

21.605

Marktwaarde 2021

2.402.700

* Dit betreft de marktwaarde exclusief het overig DAEB-vastgoed in exploitatie (University Housing,
financial lease, wasmachines en overig).

Beleidsmatige beschouwing op de beleidswaarde
Sinds het boekjaar 2018 heeft de beleidswaarde de bedrijfswaarde vervangen in het gezamenlijk beoordelingskader
van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Het jaar 2019 was een
overgangsjaar naar een definitief normenkader. Inmiddels zijn de definities verder aangescherpt en stellen zij hogere
eisen aan de datakwaliteit. De beleidswaarde wordt gebruikt voor de beoordeling van de financiële continuïteit en
maakt deel uit van de twee vermogensratio’s, de ‘Loan-to-Value’ (LTV) en de Solvabiliteit. Daarvoor gelden de
onderstaande normen per tak en geconsolideerd niveau. De realisatie van DUWO is weergegeven in de uitgebreide
tabel financiële kengetallen.
Tabel beleidswaarde normen

Daeb

NietDaeb

Totaal

Definitie

LTV

85%

75%

85%

Nominale schuld / Beleidswaarde

Solvabiliteit

15%

40%

15%

Eigen vermogen o.b.v. beleidswaarde /
Balanstotaal o.b.v. beleidswaarde

De beleidswaarde kent als vertrekpunt de marktwaarde in verhuurde staat. In het kader van het streven naar
maatschappelijke doelen wordt de marktwaarde niet gerealiseerd en leidt dit tot een lagere waarde voor woningen:
de beleidswaarde. De beleidswaarde wordt bepaald door op vier aspecten aanpassingen door te voeren op de
marktwaarde om de maatschappelijke doelen na te streven.
1. Het beschikbaar stellen van woningen voor verhuur;
2. Het betaalbaar maken van woningen voor de doelgroep;
3. Het uitvoeren van extra onderhoud;
4. Het verlenen van extra beheer.
De marktwaarde in verhuurde staat en de beleidswaarde worden bepaald op basis van uitgangspunten zoals die zijn
opgenomen in de Woningwet en het handboek modelmatig waarderen marktwaarde (peildatum 31-12-2021). Het
handboek veronderstelt dat voor niet-woongelegenheden (BOG/MOG en parkeergelegenheden) en intramuraal
vastgoed (ZOG) de beleidswaarde gelijk is aan de marktwaarde.
Van marktwaarde naar beleidswaarde
Het verschil tussen de marktwaarde in verhuurde staat en de beleidswaarde van het bezit van DUWO bedraagt in
2021 circa € 454 miljoen. De impact van verschillende beleidskeuzes op de waarde van een woning voor DUWO is
zichtbaar gemaakt in de tabel.
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Tabel van marktwaarde naar beleidswaarde (bedragen x € 1.000)
Marktwaarde in verhuurde staat*

2.402.700

Beschikbaarheid (doorexploiteren)

147.261

Betaalbaarheid (huren)

-497.993

Kwaliteit (onderhoud)

45.669

Beheer (beheerkosten)

-148.536

Totaal beleidswaarde

1.949.100

* Dit betreft de marktwaarde exclusief het overig DAEB-vastgoed in exploitatie (University Housing,
financial lease, wasmachines en overig).

De beleidswaarde voor het DAEB-vastgoed in exploitatie bedraagt ultimo 2021 € 1.896 miljoen en voor het niet-DAEBvastgoed in exploitatie € 52 miljoen, in totaal € 1.949 miljoen. Dit is een toename van circa 13,9% (€ 238 miljoen) ten
opzichte van boekjaar 2020 (€ 1.711 miljoen). Deze toename is in lijn met de toename van de marktwaarde. De
beleidsmatige beschouwing op de beleidswaarde vervolgt met een toelichting van de stappen van marktwaarde naar
beleidswaarde en een nadere duiding van de ontwikkeling van de beleidswaarde.
Toelichting stappen van marktwaarde naar beleidswaarde
De omvang van de tussenliggende stappen - de afslagen of opslagen voor beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit
en beheer – wordt beïnvloed door hoe de beleidsconforme uitgangspunten zich weerhouden tot de marktconforme
uitgangspunten. Bij de stap beschikbaarheid wijzigen daarnaast enkele uitgangspunten die worden voorgeschreven
door het handboek. Hieronder volgt per stap een toelichting van de gewijzigde uitgangspunten en hoe dat resulteert in
de gepresenteerde omvang van de af- en opslagen.
Beschikbaarheid
In deze eerste stap om van de marktwaarde in verhuurde staat naar de beleidswaarde te komen, worden meerdere
uitgangspunten gewijzigd; daarom is deze stap ook de lastigste om te doorgronden.
Er wordt enkel uitgegaan van het doorexploiteerscenario en daarmee wordt dus geen rekening gehouden met het
uitpondscenario (verkopen van het vastgoed bij mutatie). Bij de marktwaarde in verhuurde staat wordt juist gekozen
voor de hoogste van deze twee exploitatiescenario’s. Dit resulteert in een lagere waarde, maar het negatieve effect bij
DUWO is beperkt omdat bij de marktwaarde relatief weinig voor het uitpondscenario is gekozen.
Behalve van het (eventueel) wijzigen van het scenario wordt uitgegaan van een eeuwigdurende looptijdbenadering in
de eindwaarde. Hierbij wordt een berekening toegepast om oneindige en stabiel groeiende kasstromen contant te
maken. Dit is ook het voorschrift in het handboek voor een basisversie van de marktwaardering. DUWO is als
studentenhuisvester echter verplicht haar bezit middels een zogenoemde full-versie te waarderen. Een externe
taxateur kan daarbij vrijheidsgraden aanpassen om tot een andere marktwaarde te komen. Eén van de vrijheidsgraden
die de externe taxateurs van DUWO gebruiken is een exit yield benadering voor de eindwaarde. Wanneer de volgens
het handboek berekende eindwaardes worden terugvertaald naar percentages (impliciete exit yields) zijn die hoger
dan de exit yields van de externe taxateurs. De externe taxateurs schatten het gemiddelde eindpotentieel van de
complexen van DUWO hoger in dan het handboek. De wijziging resulteert in een lagere waarde, maar het negatieve
effect bij DUWO is beperkt omdat bij de marktwaarde relatief weinig de exit yield is toegepast als vrijheidsgraad.
Als laatst vervallen de overdrachtskosten voor het overdragen van de portefeuille aan de fictieve koper die bij de
marktwaarde gemoeid zijn. Immers, DUWO blijft bij de beleidswaarde zelf de portefeuille doorexploiteren. Dit zorgt
voor een stijging van de waarde en het positieve effect is van toepassing op het totaal van de marktwaarde. Het
positieve effect is vanaf dit jaar aanzienlijk groter dan voorgaande jaren door een stijging van de overdrachtskosten in
de marktwaarde van 3% naar 9%, wat de ‘besparing’ in de beleidswaarde hoger maakt.
Per saldo leiden de drie wijzigingen tot een positief effect op de waarde. De opslag op de marktwaarde in verhuurde
staat voor de stap ‘beschikbaarheid’ bedraagt €147 miljoen.
Betaalbaarheid
In de tweede stap om van de marktwaarde in verhuurde staat naar de beleidswaarde te komen wordt de markthuur
vervangen door de (lagere) beleidshuur (streefhuur) van DUWO. De streefhuur betreft de huur die volgens het beleid
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van DUWO bij mutatie in rekening wordt gebracht, passend binnen de geldende wet- en regelgeving, feitelijke
beklemmingen en prestatieafspraken met gemeenten. DUWO kiest er bewust voor om de huur niet te maximaliseren,
maar een gereduceerde huur ten opzichte van de markthuur te vragen. Een bijeffect hiervan voor zelfstandige
woningen met een markthuur boven de liberalisatiegrens en een streefhuur onder de liberalisatiegrens is dat deze
wel verhuurderheffingsplichtig zijn in de beleidswaarde, terwijl ze dat niet waren bij de marktwaarde. Beide effecten
zorgen voor een lagere waarde, al geldt de eerste (lagere huurkasstroom) voor alle DUWO-woningen, en de tweede
(meer verhuurderheffing) voor een beperkt gedeelte van de DUWO-woningen. Door het hanteren van de (lagere)
streefhuur in de beleidswaarde is sprake van een afslag op de marktwaarde van € 498 miljoen, waarvan € 478
miljoen is toe te rekenen aan lagere huur kasstromen en € 20 miljoen aan meer verhuurderheffing. Deze stap heeft
de grootste negatieve impact op de waarde van DUWO.
Kwaliteit
In de derde stap om van de marktwaarde in verhuurde staat naar de beleidswaarde te komen, wordt de
marktconforme onderhoudsnorm vervangen door de beleidsconforme onderhoudsnorm van DUWO. Gezien het
maatschappelijke karakter van een corporatie zal de onderhoudsnorm veelal hoger zijn dan de marktconforme
onderhoudsnorm zoals ingerekend in de marktwaarde. Echter, door een wijziging in de werkwijze van de externe
taxateurs wordt deze onderhoudsnorm dit jaar niet meer voor het hele bezit als vrijheidsgraad gebruikt en ligt de
marktconforme onderhoudsnorm die volgt uit het handboek hoger dan de beleidsconforme onderhoudsnorm van
DUWO. Dit zorgt voor een hogere waarde. Het wijzigen van de onderhoudsnorm in de beleidswaarde zorgt voor een
opslag op de marktwaarde van € 46 miljoen.
Beheer
In de vierde stap om van de marktwaarde in verhuurde staat naar de beleidswaarde te komen wordt de
marktconforme beheernorm vervangen door de beleidsconforme beheernorm van DUWO. Gezien het
maatschappelijke karakter van een corporatie zal de beheernorm veelal hoger zijn dan de marktconforme
beheernorm zoals ingerekend in de marktwaarde. Dit geldt ook voor DUWO en zorgt voor een lagere waarde. Het
wijzigen van de beheernorm in de beleidswaarde zorgt voor een afslag op de marktwaarde van € 149 miljoen.
Ontwikkeling beleidswaarde
De ontwikkeling van de beleidswaarde wordt deels beïnvloed door de ontwikkeling van de marktwaarde in verhuurde
staat die hiervoor is toegelicht, omdat de beleidswaarde de marktwaarde als vertrekpunt neemt.
Tabel ontwikkeling beleidswaarde (bedragen (x 1.000)
Beleidswaarde per 31 december 2020
Voorraadmutaties

1.711.371
-4.821

Mutatie objectgegevens

-21.774

Wijziging waarderingsparameters marktwaarde

280.256

Wijziging waarderingsparameters beleidswaarde

-76.935

Tabel ontwikkeling beleidswaarde (bedragen (x 1.000)
Wijzigingen beleidswaarde niet-woningen
Wijziging beleidswaarde DRC
Beleidswaarde per 31 december 2021

5.304
55.699
1.949.100

De ontwikkeling van de beleidswaarde is te verdelen in de volgende categorieën:
• Voorraadmutaties: er zijn 100 woningen uit exploitatie gegaan en 125 woningen nieuw in exploitatie genomen.
De stijging van het aantal woningen wordt met name veroorzaakt door een vijftigtal ombouwen, waarbij de
gemiddelde beleidswaarde van de omgebouwde eenheden lager is. Daarnaast is een twintigtal woningen
verkocht, een tiental woningen aangekocht en was sprake van enkele overige mutaties (bijvoorbeeld
administratieve correcties). Per saldo hebben de voorraadmutaties van de woningen een negatief effect op de
beleidswaarde van € 5 miljoen.
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•

•

•

•
•

Mutatie objectgegevens: vooral de WOZ-waarde van woningen is aanzienlijk gewijzigd, een stijging van ruim
8%. Dit zorgt in de beleidswaarde voor een hogere grondslag van de verhuurderheffing en een daling van de
beleidswaarde van €15 miljoen. De effecten van gewijzigde contracthuur, leegstand, maximale huur, mutatiekans
doorexploiteren en overige vastgoed- en contractgegevens zijn allen negatief maar beperkt in omvang. Het totale
negatieve effect van de mutatie van objectgegevens op de beleidswaarde bedraagt € 22 miljoen.
Wijzigingen in waarderingsparameters marktwaarde: de gemiddelde disconteringsvoet doorexploiteren van
woningen is met 0,42 procentpunt gedaald naar 5,40% in 2021. Deze daling heeft een positief effect van € 193
miljoen op de beleidswaarde. De ingerekende verhuurderheffing is afgenomen als gevolg van lagere
(voorgeschreven) percentages: een positief effect van € 75 miljoen op de beleidswaarde. Gewijzigde macroeconomische parameters, liberalisatiegrens, WOZ-waarde ontwikkeling en overige marktwaardeparameters
(zoals erfpacht) brengen het totaal van de gewijzigde marktwaardeparameters op € 280 miljoen.
Wijzigingen in waarderingsparameters beleidswaarde: de gemiddelde beleidshuur is gestegen van € 362
naar € 375 in 2021 (+ 3,4%, + € 102 miljoen). De gemiddelde onderhoudsnorm van woningen is gestegen van
€ 708 naar € 729 in 2021 (+3,0%, -/-€ 19 miljoen). De gemiddelde beheernorm van woningen is gestegen van
€ 550 naar € 732 in 2021 (+33,1%, -/- € 160 miljoen). Per saldo is het effect van de gewijzigde beleidswaarde
parameters negatief ter hoogte van € 77 miljoen.
Wijzigingen beleidswaarde niet-woningen: de beleidswaarde van niet-woningen is gelijk aan de marktwaarde
in verhuurde staat. De totale mutatie betreft een stijging van de beleidswaarde van € 5 miljoen.
Wijzigingen beleidswaarde DRC: de beleidswaarde van de DRC is dit jaar voor het eerst berekend op basis
van de beleidsparameters van DUWO, vorig jaar was de beleidswaarde aangeleverd door Rochdale en
gebaseerd op de door hen gehanteerde beleidsparameters. Dit zorgt voor een positief effect op de
beleidswaarde van € 55 miljoen.

Financiële instrumenten
Voor de uiteenzetting van risico’s aangaande gebruik en beheersing inzake financiële instrumenten (derivaten/
swaps) wordt verwezen naar de jaarrekening. Deze zijn opgenomen in hoofdstuk 10 van de grondslagen voor de
waardering van activa en passiva.

7 GOVERNANCE
DUWO onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties en neemt deze als uitgangspunt bij haar
werkzaamheden. De leden van de Raad van Commissarissen (RvC) zijn hiertoe via het lidmaatschap van de
Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) verplicht. Het bestuur heeft op verzoek van de VTW
bevestigd dat ze de Governancecode Woningcorporaties naleeft en daarmee ook de besluiten die het VTW-bestuur
neemt op basis van de uitspraken van de Governancecodecommissie.

Governance en bestuur
Corporate governance is het stelsel van sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht houden, dat erop gericht is de
doelstellingen van DUWO te borgen in de organisatie.
Het dagelijks beleid van DUWO wordt bepaald door het bestuur. Bij haar besluitvorming betrekt het bestuur het
advies van het managementteam (Groeps-MT). De RvC houdt toezicht op het beleid van het bestuur. De Raad
wordt daarbij ondersteund door een bestuurssecretaris. Alle governance-documenten zijn gebundeld in het
zogenaamde ‘RvC-dossier’. Alle leden van de RvC, het bestuur, het Groeps-MT en Interne Controle ontvangen een
actuele versie van het dossier nadat wijzigingen zijn doorgevoerd en vastgesteld door de RvC. De meeste
documenten zijn ook terug te vinden op de website van DUWO.
DUWO voldoet sinds 2019 aan de norm voor grote ondernemingen om ten minste 30% van de functies in het bestuur
en de RvC te laten vervullen door vrouwen. Het bestuur voldeed daarvoor al aan dit criterium en de RvC sinds de
werving van twee nieuwe commissarissen in 2019 ook.
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Raad van bestuur
DUWO heeft een tweehoofdig bestuur. Het bestuur wordt gevormd door mevrouw H.M. de Vreese (voorzitter van de
RvB) en de heer B. Kuenen (lid Raad van Bestuur). De besluitvorming van het bestuur vindt plaats op basis van de
statuten en het reglement Bestuur. De statuten geven regels over onder meer de samenstelling, de taken en
bevoegdheden van en de verantwoording door het bestuur. De statuten geven ook informatie over welke voorgenomen
besluiten het bestuur ter goedkeuring dient voor te leggen aan de RvC. In het reglement Bestuur wordt nader invulling
gegeven aan taken en taakverdeling, onafhankelijkheid, integriteit en verantwoordingsplicht van het bestuur.
Conform het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) hanteert DUWO een mandateringsregeling, het
reglement Financieel Beleid & Beheer, waarmee het bestuur door de RvC gemandateerd is om tot op zekere hoogte
uitgaven te doen.
Raad van Commissarissen
De RvC houdt toezicht op het functioneren van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen DUWO. De RvC
adviseert daarnaast gevraagd en ongevraagd het bestuur, is verantwoordelijk voor de benoeming (en eventuele
schorsing of ontslag) van bestuurders en commissarissen en stelt de beoordeling en arbeidsvoorwaarden van de
bestuurders en commissarissen vast. De RvC geeft de accountant opdracht voor de controle van de jaarstukken en is
de opdrachtverlener voor de vierjaarlijkse visitatie.
Binnen de RvC zijn drie commissies ingesteld op de deelgebieden financiën, projectontwikkeling en selectie en
remuneratie. Deze commissies kennen elk een eigen reglement. Hierin zijn in 2021 geen wijzigingen aangebracht.
Het RvC-reglement is in 2016 aangepast aan de vereisten van de Woningwet. De raad bestaat uit zes personen en
het uitgangspunt is dat de leden gezamenlijk een multidisciplinair team vormen en complementair aan elkaar zijn. De
profielen van de RvC-leden zijn niet gewijzigd.
De samenstelling en verantwoording van de RvC is verder beschreven in hoofdstuk 9.
Verschillende leden van de Raad hebben zelf contact met voor DUWO relevante stakeholders om voeling te houden
met wat er leeft. Soms ontstaan deze contacten vanwege andere functies en netwerken, soms vanwege opleidingen
en soms vanwege netwerkbijeenkomsten van DUWO (denk bijvoorbeeld aan openingen en ‘eerste palen’) en de VTW.
De voorzitter heeft geregeld contacten met onderwijsinstellingen, medewerkers, huurders en incidenteel contact met
gemeenten, (toezichthouders van) collegacorporaties en andere belanghebbenden. De commissaris die zich met
name richt op projectontwikkeling heeft geregeld contacten met medewerkers, collegacorporaties en incidenteel met
gemeenten, onderwijsinstellingen en huurders. De beide huurderscommissarissen (van wie een tevens vice-voorzitter
is van de Raad) hebben vooral contacten met huurders, onderwijsinstellingen en incidenteel met medewerkers. Voor
de overige twee commissarissen geldt dat de contacten tot dusver hoofdzakelijk gericht zijn op medewerkers en de
accountant, waarbij moet worden opgemerkt dat een van beide goed thuis is in de wereld van corporaties, gemeenten
en overheid.

Governancecode Woningcorporaties
Bij goed bestuur gaat het in grote mate om cultuur, houding en gedrag. Daarnaast zijn er vanuit de Governancecode
Woningcorporaties en de Woningwet ook veel concrete bepalingen die bestuurders en toezichthouders moeten
naleven en waar ze in sommige gevallen niet van mogen afwijken. Dit heeft DUWO in een reeks van reglementen en
statuten vastgelegd:
• Statuten
• Besturingsmodel DUWO
• Integriteitsbeleid
• Reglement Bestuur
• Reglement RvC, met bijlagen:
- Profielschets 2016
- Bemensing en rooster van aftreden RvC
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•
•
•
•
•
•
•

- Overzicht informatievoorziening RvC
- Reglement Audicommissie Financiën
- Reglement Selectie- en Remuneratiecommissie
- Reglement Auditcommissie Projectontwikkeling
Reglement financieel beleid en beheer + Addendum (inclusief beleggingsstatuut)
Investeringsstatuut
Treasurystatuut
Beloning leden RvC
Reglement benoeming huurderszetel
Verhuiskostenreglement
Verbindingenstatuut

Aan de hand van de checklist van de VTW is ook in 2021 gecontroleerd waar eventueel nog afgeweken wordt van de
eisen uit de governancecode. Op een enkel punt wijkt DUWO nog gemotiveerd af:
• Deelname aan de Aedes-benchmark. DUWO heeft in 2015 besloten deel te nemen aan de benchmark en is
vervolgens in overleg getreden met de organisatie achter de benchmark. Gezamenlijk is geconcludeerd dat de
cijfers van DUWO te afwijkend zijn om deel te nemen aan de benchmark. Dit heeft onder meer te maken met de
afwijkende bedrijfsvoering bij studentenhuisvesters en het relatief grote aandeel woningen dat DUWO huurt met
het recht van onderhuur. In 2021 was dit niet anders.
• Publicatie op website. De governancecode schrijft voor dat DUWO bepaalde zaken publiceert in het jaarverslag
én op de website. Doordat DUWO haar jaarverslag publiceert op de website is een aantal zaken niet apart ook
op de website gepubliceerd. Het gaat om het beloningsbeleid inclusief de honorering van de RvC en het bestuur
en de taakverdeling van het bestuur.
Fit and proper
In de Governancecode en de Woningwet is voor de bestuurders en interne toezichthouders de verplichting
opgenomen om ‘fit and proper’ te zijn. Een van de vereisten is het behalen van een minimaal aantal punten
Permanente Educatie (PE). De governancecode schrijft voor dat bestuurders over een periode van drie
kalenderjaren 108 PE-punten halen. Commissarissen moesten in 2021 vijf PE-punten halen. In onderstaande tabel
staat de stand bij DUWO per eind 2021 weergegeven.
Vanwege de coronapandemie bleek het lastig om het gewenste aantal PE-punten daadwerkelijk te kunnen behalen;
een aantal geplande trainingen, cursussen e.d. werd afgezegd of verschoven naar een ander moment in het jaar dat
niet paste in de agenda’s.
PE-punten Bestuur en RvC op 31-12-2021
Naam

Norm 2019-2021

20Bestuur
H.M. de Vreese
B. Kuenen
RvC

Behaald in

Totaal behaald 2019-2021

2019

2020

2021

Absoluut

Relatief

108

58

4

26

88

81,48 %

102

35

72

70,59 %

Norm 2020-2021

7

30

2020

2021

Totaal behaald 2020-2021

P. Rullmann

10

8

5

13

130 %

W. de Jager

10

10

8

18

180 %

F. Koopman

10

3

2

H. Nederlof

10

4

24,5

M. Schoenmakers

10

24

18
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50 %

28,5

285 %

42

420%

48

Integriteitscode, klokkenluidersregeling en klachtenreglement
We vinden het van groot belang dat medewerkers integer en betrouwbaar handelen. Daarom beschikken we over een
integriteitscode die openbaar is via de website. Elke DUWO-medewerker is contractueel verbonden zich aan de
integriteitscode te houden. In 2021 zijn alle medewerkers verplicht aanwezig geweest bij een bijeenkomst over
integriteit. DUWO kent daarnaast ook een klokkenluidersregeling, die in 2017 is aangepast aan de hand van de Wet
Huis voor de klokkenluiders. Medewerkers die het vermoeden van een misstand hebben, kunnen deze desgewenst
anoniem melden aan het meldpunt klokkenluider. De regeling borgt dat de melding wordt onderzocht en dat de
betreffende medewerker niet hoeft te vrezen voor sancties vanwege ‘het luiden van de klok’.
Medewerkers kunnen deze regeling en de integriteitscode via het intranet raadplegen.
DUWO beschikt over een klachtenreglement en is met haar hele bezit aangesloten bij de Geschillencommissie Wonen
Zuid-Holland (GCWZH). Het klachtenreglement is te raadplegen via de website. De RvC wordt ieder tertaal op de
hoogte gebracht van eventuele klachten bij de klachtencommissie en het verloop ervan.
De integriteitscode en de klokkenluidersregeling zijn in 2020 geëvalueerd met als conclusie dat de regeling inhoudelijk
nog steeds actueel is en geen aanpassing behoeft. Formele besluitvorming hierover vond plaats in het Groeps-MT
begin 2021. In de loop van 2021 zijn door de hele organisatie heen dilemmasessies georganiseerd. Afdelingen waren
verzocht om vooral eigen ingebrachte dilemma’s te bespreken maar zij konden ook gebruik maken van aangedragen
dilemma’s.

Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties raad van bestuur en RvC
De RvC heeft in 2021 geen aanwijzingen dat zich transacties met mogelijk tegenstrijdige belangen van de bestuurders
hebben voorgedaan. Evenmin deden zich naar beste weten van de Raad geen transacties van materiële betekenis
met mogelijke tegenstrijdige belangen ten aanzien van één of meer toezichthouders voor. Uit een inventarisatie onder
de bestuursleden en RvC-leden is verder gebleken dat er zowel bij hen als de eerstelijnsfamilie geen sprake is van
toezichthoudende of bestuurlijke rollen die als verbonden partij kunnen worden gekwalificeerd.
Mevrouw De Vreese heeft de volgende nevenfuncties:
• Vice-voorzitter Kences
De heer Kuenen heeft de volgende nevenfuncties:
• Bestuurder Stichting Vastgoed Service
• Lid van de deelnemersraad Waarborgfonds Sociale Woningbouw
• Lid Raad van Directeuren Geschillencommissie Huursector

Samenstelling Groeps-MT en treasurycommissie
Managementteam: samenstelling Groeps-MT op 31 december 2021
Naam

Functie

Mw. H.M. de Vreese

Voorzitter Raad van Bestuur

Dhr. B. Kuenen

Lid Raad van Bestuur

Dhr. D. Versteeg

Directeur Financiën

Dhr. A. Dolle

Directeur Vastgoed

Mw. C. Willems

Directeur vestiging Amsterdam/Midden-Nederland

Dhr. H. Pluim

Directeur vestiging Delft

Mw. A. Lagae

Directeur vestiging Leiden

Dhr. R. Roest

Directeur vestiging Den Haag

Dhr. G. Mul

Directeur Public Affairs & Accommodate

Dhr. F. van der Zon

Manager Beleid & Communicatie

Dhr. F. Kern

Directeur Vastgoed Service & Adviseur Onderhoud
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Samenstelling treasurycommissie op 31 december 2021
Naam

Functie

Dhr. B. Kuenen

Lid Raad van Bestuur DUWO

Dhr. D. Versteeg

Directeur Financiën DUWO

Dhr. R. Wamelink

Thésor (extern adviseur)

Dhr. J. van de Minkelis

Interim auditor DUWO

Dhr. K. Tijhof

Medewerker Planning & Control

8 RISICOMANAGEMENT
Risicomanagement is essentieel voor het realiseren van onze ambities en is een integraal onderdeel van onze
bedrijfsvoering. Het nemen van risico’s is inherent aan ondernemen bij DUWO. Door een bewuste afweging te
maken tussen onze doelstellingen en de risico’s die we bereid zijn te nemen, streven we naar een bestendige en
maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. Omdat het risicomanagement pas effectief is als iedere medewerker
zich bewust is van risico’s en actief werkt aan het verminderen ervan, besteden we bij de actualisatie en herontwerp
van de processen aandacht aan de belangrijkste risico’s en implementeren zo nodig aanpassingen in de processen
teneinde deze risico’s te mitigeren.

Raamwerk voor risicomanagement
De basis voor het overall risicomanagementbeleid kan als volgt weergegeven worden:
• Het bestuur en de MT-leden zijn verantwoordelijk voor de opzet en werking van (systemen van) risicobeheersing.
Deze systemen hebben tot doel significante risico’s te identificeren, de realisatie van doelstellingen te bewaken
en het naleven van relevante wet- en regelgeving te waarborgen.
• Adequate risicobeheersing zal de kans op fouten en verrassingen door onvoorziene omstandigheden verkleinen.
De uitwerking hiervan vindt met name plaats op basis van de te onderkennen risico’s bij DUWO met de hierbij
genomen beheersingsmaatregelen.
• Organisatorisch zijn specifieke en, voor zover mogelijk, onafhankelijke functies ingericht. Dit betreft onder andere
de functies van de projectcontroller, de auditfunctie, en een quality- en riskmanager.
• Het risicomanagement is een vast onderdeel van de Planning- en Controlcyclus. Risicorapportages worden drei
keer per jaar besproken tijdens de management en RvC-vergaderingen.
• Het bestuur is verantwoordelijk voor het bepalen van wat in bedrijfsvoering en qua financiële gezondheid
maximaal acceptabel is (risicoacceptatie), in afstemming en met een akkoord van de RvC.
We hanteren een organisatiebreed, uniform en gestructureerd risicomanagement proces:
• Risico-identificatie
Risico’s worden structureel geïnventariseerd en geactualiseerd. Een belangrijke input voor het identificeren van
risico’s is de risicobeoordeling van de externe toezichthouders: Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en
Autoriteit woningcorporaties (Aw). Voor de afzonderlijke (vastgoed) projecten wordt een afzonderlijke risico- en
kansenanalyse uitgevoerd.
• Analyseren gevolgen
Om de omvang van de risico’s van verschillende categorieën met elkaar te kunnen vergelijken en te sturen op basis
van de ‘key risico’s’ wordt, naast de impact, de waarschijnlijkheid dat een risico optreedt, bepaald. De combinatie van
de geschatte waarschijnlijkheid en impact van een risico bepalen het niveau ervan. De gevolgen van risico’s kunnen
worden ingedeeld in vijf voor DUWO van belang zijnde impactcategorieën:
- financieel
- reputatie (inclusief veiligheid)
- efficiency
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-

maatschappelijke doelstellingen
integriteit

• Toets aan risicobereidheid
Door het bestuur is de volgende risico-acceptatie bepaald:
Risicocategorie

Risicoacceptatie

Toelichting

Strategisch

gematigd

DUWO is bereid gematigde risico’s te nemen bij het nastreven van haar
ambities. Gezocht wordt naar de balans tussen de maatschappelijke functie (lage
risicoacceptatie) en de groeiambities met een iets hogere risicoacceptatie.

Operationeel/ Financieel

laag

DUWO richt zich vooral op het behoud van de (financiële) continuïteit, ongeacht
de omstandigheden. Er wordt naar gestreefd om de risico’s die deze continuïteit
in gevaar kunnen brengen zoveel mogelijk te beperken. De risicobereidheid op
financieel gebied is afgeleid van het normenkader dat door toezichthouders wordt
gehanteerd. Deze bevat de minimale vereisten voor de ratio’s voor onder andere
solvabiliteit, rentedekkingsgraad en onderpandwaarde van de leningen.

Compliance

zeer laag

DUWO streeft ernaar te voldoen aan elke van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Daarbij is speciale aandacht voor uitwerking van de Woningwet en overige
regelgeving met name op gebied van verkoop van bestaand bezit, toewijzingsregels,
aanbestedingen en informatiebeveiliging, waaronder de privacy wetgeving.

Voor de significante risico’s wordt bepaald wat de mogelijke impact op de financiële ratio’s van de toezichthouders
kan zijn. Dit gebeurt door de scenarioanalyse.
• Risicobehandeling
Hoe wij met een risico omgaan, is afhankelijk van de waardering van een risico. Indien een risico niet binnen onze
acceptatiegrenzen valt, worden de acties afgesproken om het risico te minimaliseren. Opvolging van deze acties
wordt structureel gemonitord.
De audits zijn nog meer risicogeoriënteerd ingestoken (risk based-auditing). De audits zijn opgesteld vanuit de
geïdentificeerde risico’s van de Aw en WSW en het risicoprofiel van DUWO. Daarbij is een aansluiting gemaakt met
de geïdentificeerde risico’s waar de externe accountant de nadruk op legt.
Internal Audit onderzoekt of de opzet, het bestaan en werking van processen op het gebied van risicomanagement,
beheersing en besturing toereikend zijn om de doelstellingen van DUWO te realiseren. Zo draagt Internal Audit bij
aan effectiever management.
Alles overziende zijn we van oordeel dat het systeem van risicobeheersing een redelijke mate van zekerheid biedt
om de strategische, operationele, financiële en compliance risico’s voldoende te kunnen beheersen.

Activiteiten in 2021
In het verslagjaar is de risicorapportage ieder tertaal geactualiseerd waarbij focus in de risicobeheersing is
aangebracht door de risico’s met elkaar te vergelijken en er een weging aan te geven middels de Heat chart. Acties
in verband met de hoogste risico’s zijn bepaald. Hier zijn de verantwoordelijke personen inclusief de deadlines aan
gekoppeld.
Extra aandacht is besteed aan de implementatie van risicomanagement in de bedrijfsvoering door de afspraak dat de
belangrijkste bestuursbesluiten voorzien zijn van een risicoparagraaf. Bij de interne projecten zijn ook de risico’s en
de maatregelen om die te verminderen beschreven.
Bij vastgoedprojecten is bij het tertaaloverzicht per project en bij indiening van projecten standaard een
risicoparagraaf opgenomen. Alle besluiten met verstrekkende financiële gevolgen werden beoordeeld door de
Internal Auditor. Bevindingen hieruit zijn gedeeld met het Management Team en de desbetreffende commissie van de
Raad van Commissarissen.
We besteden structureel aandacht aan het beheersen van frauderisico’s welke specifiek worden gemonitord via onze
Governance, Compliance & frauderisicorapportage.
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De belangrijkste frauderisico’s betreffen:
- Het risico dat het bestuur maatregelen van interne beheersing doorbreekt
- Het risico van het onttrekken van middelen aan de organisatie door belangenverstrengeling bij het aangaan van
onderhoudscontracten
- Het risico van het onttrekken van middelen aan de organisatie als gevolg van onrechtmatige betalingen.
In 2021 hebben alle collega’s meegedaan aan de dilemmasessies over integriteit. Uitkomsten van deze sessies
vormen de input om DUWO’s visie te verduidelijken, het beleid te actualiseren of om nieuwe procesafspraken te
maken.
Privacy en informatiebeveiliging
We besteden continu aandacht aan privacy en informatiebeveiliging. We besteden aandacht aan bewustwording van
(nieuwe en bestaande) medewerkers rondom deze onderwerpen. Om na te gaan of het systeem niet van buitenaf
benaderbaar is, vindt periodiek onderzoek plaats door een IT-beveiligingsbedrijf. Naar aanleiding daarvan worden
eventueel aanvullende maatregelen getroffen. In 2021 hebben we Multifactor Authenticatie ingericht en is ons
wachtwoordbeleid aangescherpt.
In 2021 hebben we opnieuw ons Privacy Verified certificaat behaald. Dit certificaat geeft aan dat de organisatie in
overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming werkt. Voor de
nieuwe klantcommunicatiekanalen Whatsapp en Chatbot hebben we beleid opgesteld omtrent welke gegevens we via
deze kanalen mogen delen. Gedurende 2021 zijn er geen privacy issues of datalekken met een potentieel hoog risico
geweest. Wel hebben we uit voorzorg drie keer een melding gedaan aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze kernprocessen zijn in 2021 geactualiseerd. Daarbij zijn de belangrijkste procesrisico’s in kaart gebracht en
hebben we acties opgepakt om deze risico’s beter te beheersen.
In 2021 hebben we de organisatorische wijziging doorgevoerd om te borgen dat het vastgoed transitieprogramma
wordt uitgevoerd. Hiertoe is het team assetmanagement projecten opgericht. Ook zijn de processen ten aanzien van
aanpak van bestaand bezit formeel vastgesteld.
Om het opdrachtgeverschap rond onderhoud te professionaliseren en uniformeren hebben we in 2021 de
onderhoudsorganisatie opnieuw ingericht en een centraal bedrijfsbureau opgericht.
In verband met compliance zijn in 2021 de volgende acties ondernomen:
• Middels Governance, Compliance en frauderisico rapportages (halfjaarlijks) monitoren we de opvolging van de
afgesproken acties op het gebied van compliance en integriteit.
• We zijn gestart met het plaatsen van rookmelders in alle vestigingen, mede naar aanleiding van de gewijzigde
bouwregelgeving.
• We hebben een Programma van Eisen voor bestaande bouw opgesteld welke we als leidraad gebruiken bij de
keuzes en prioritering in de aanpak van het bestaand bezit.
• We hebben een deel van ons bezit ingemeten conform de NEN2580 instructie.
‘Three lines’
Om de beheersing van onze organisatie goed structuur te geven gaan wij uit van het ‘Three lines model’ (drie
controlelijnen). Dit model structureert de rollen en verantwoordelijkheden rond het op orde hebben van de interne
beheersing. Daarbij is het van belang ervoor te zorgen dat tussen de drie lijnen functiescheiding bestaat: tussen
uitvoering (1), ondersteuning (2) en controle (3). Onderstaand is schematisch weergegeven hoe wij de beheersing
middels Three lines vorm hebben gegeven.
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1 ST E LIJN
Lijnmanagement

Primair verantwoordelijk
voor juistheid en
volledigheid transacties
binnen eigen processen

2 D E LIJN

3 D E LIJN

Ondersteuning
(bedrijfsvoering)

Ondersteuning
(bedrijfsvoering en
Quality & Risk manager)

Onafhankelijke controle
Internal Auditor

Voert bij administratieve
verwerking aantal primaire
controles uit op de lijn

Adviseert de organisatie
ter verbetering van de
processen en ondersteunt
bij processen rondom
risicomanagement

De Internal Auditor voert
zelfstandig controles
uit ter toetsing van de
effectieve werking van de
processen

Beoordeling belangrijkste risico’s
Hieronder worden de belangrijkste risico’s beschreven, waarbij we rekening houden met de genomen
beheersmaatregelen. De beheersmaatregelen zijn toegekend aan de verantwoordelijke leden van het
managementteam en de realisatie wordt gedurende het jaar gemonitord via afzonderlijke risicorapportages. De
beheersmaatregelen die wij in de tabel hieronder hebben genoemd zijn naar verwachting effectief. Het beleid voor de
afdekking van risico’s verbonden aan alle belangrijke soorten voorgenomen transacties en aan de door de
rechtspersoon gelopen prijs-, krediet-, liquiditeits- en kasstroomrisico’s is toegelicht in ‘Hoofdstuk financiële
instrumenten’.
Risico

Toelichting

Beheersmaatregelen

Politieke besluitvorming
kan een negatieve impact
hebben op de realisatie
van onze strategie

Besluiten over huurprijzen en stikstof normen kunnen een
negatieve impact hebben op de beschikbare investeringsruimte
en de realisatie van onze strategie

• Lobby (via Kences)
• Scenarioanalyses, meerjarenprognoses en
eventueel bijstellen ambities
• Prestatieafspraken met gemeentes

Financiële, en integriteitsen reputatierisico’s bij
aanbestedingen en inkoop

Als gevolg van de krappe bouw- en installatiemarkt en hogere
leeftijd van een deel van ons bezit kunnen de kosten van
renovaties, beheer en onderhoud hoger uitvallen dan gepland.

• Vastgestelde Visie op Opdrachtgeverschap
• Aanbestedingsreglement
• Auditor en project controller betrokken bij de
financiële beoordeling aannemers
• Proces en organisatie rondom asset
management zijn ingericht

Risico dat huurincasso
onvoldoende werkt en dat
de betalingsachterstanden
oplopen

Zowel studenten als de huurders van de bedrijfsruimtes (BOG)
zijn als gevolg van de coronacrisis niet altijd in staat om de
huur (tijdig) te betalen.

• Gezamenlijk met gemeenten tijdig inzetten
van schuldhulpverlening
• Frequente monitoring huurachterstand BOG

Risico op
veiligheidsincidenten

Er is blijvende aandacht nodig voor de veiligheid van onze
huurders.

• Periodieke controles op kwaliteit van ons
bezit door een technisch adviesbureau en
opvolging adviezen;
• Jaarlijkse brandveiligheidsacties bij groetere
complexen
• Uitfasering van open verbrandingstoestellen

Risico dat klanten niet
tevreden zijn en dat we
onvoldoende uitgaan van
woonbeleving van onze
huurders

Door de komst van social media kunnen de huurders steeds
makkelijker hun oordeel over DUWO breed bekend maken, wat
een grote impact kan hebben op onze reputatie.

• Programma ‘Klant’: binnen dit programma
ontwikkelen we een professionele Customer
Service
• Actieve participatie huurdersorganisaties
middels co-producentschap en themabijeenkomsten
• Welkomstgesprekken voor nieuwe huurders

Risico’s in verband
met de kwaliteit en
beschikbaarheid van het
personeel

In hoeverre wij in staat zijn om onze doelstellingen te realiseren
en risico’s adequaat te beheersen, hangt in grote mate samen
met competenties van ons personeel. We dienen blijvend
aandacht te besteden aan het aantrekken en het behouden
van talent.

• Strategische personeelsplanning incl. traject
ter ontwikkeling van leidinggevenden
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Risico

Toelichting

Beheersmaatregelen

ICT-continuïteitsrisico’s
waaronder risico’s
in verband met de
implementatie van ons
nieuw primair ICTsysteem

Risico op uitval van onze primaire systemen als gevolg van
cybercrime of uitval van configuratie. In 2022 gaan we ons
primair ICT-systeem vervangen. We lopen tevens risico’s als
gevolg van de realisatie van dit project.

• Risicoanalyse ICT-continuïteitsrisico’s;
• Uitwijktesten en opvolgen acties n.a.v.
daarvan;
• Projectorganisatie implementatie nieuw
primair systeem (Axxerion)

Informatiebeveiligingsrisico’s
waaronder Privacy

Risico dat de (persoons) gegevens op straat komen te liggen
en een mogelijke boete als gevolg van het niet naleven van de
Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

• Beleid informatiebeveiliging en implementatie
ervan
• Informatiebeveiligingscertificering ICT
leveranciers
• Multifactor authenticatie en
wachtwoordbeheer
• Jaarlijkse beveiligingstest verricht door
een externe partij en opvolgen eventuele
bevindingen.
• Proces autorisatiebeheer en periodieke audits
daarop;
• Privacybeleid is geïmplementeerd.

Risico op vermindering
aanbod beheerwoningen

DUWO beheert een deel van woningen voor andere
woningeigenaren. Dit is geregeld via tijdelijke
‘beheercontracten’. We lopen het risico dat deze contracten
worden beëindigd.

• Tijdige actie voor afloop contractperiode
teneinde het aanbod aan woningen gelijk te
houden
• Check op alternatieve mogelijkheden/andere
partijen

Vooruitblik 2022
In 2022 gaan we als onderdeel van de implementatie van ons nieuw primair systeem een formele autorisatiematrix
implementeren en we werken verder aan het verhogen van het bewustzijn bij onze medewerkers rondom
informatiebeveiliging en privacy.
We werken verder aan het implementeren van ‘continu verbetercultuur’ door het inrichten van multidisciplinaire
teams werkend op basis van Lean principes.
We werken in 2022 verder aan het structureel oplossen van de data kwaliteits issues en aan efficiënte
informatiehuishouding. Als onderdeel daarvan gaan we in 2022 het project voltooien waarbij al ons bezit conform de
NEN2580 instructie ingemeten dient te worden.
We gaan in 2022 opnieuw met alle medewerkers integriteit dilemma sessies houden.

9 VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
Verantwoordelijkheden van Raad van Commissarissen (RvC)
De besluitvorming van de RvC vindt plaats op basis van de statuten van de stichting en het RvC-reglement. De
statuten geven regels over onder meer samenstelling, benoeming, taken en bevoegdheden. De werkzaamheden,
taken en bevoegdheden van de RvC zijn nader uitgewerkt in het RvC-reglement. Onderdelen daarvan zijn de
profielschetsen van de RvC-leden, de bemensing en het rooster van aftreden, de inrichting van de
informatievoorziening, het reglement van de Auditcommissie Financiën, het reglement van de Selectie- en
remuneratiecommissie en het reglement van de Auditcommissie Projectontwikkeling.
De RvC heeft daarnaast voor een aantal belangrijke deelonderwerpen aparte statuten en reglementen vastgesteld.
Het gaat om een statuut voor de treasury (inclusief beleggingen), investeringen en verbindingen. Er is tevens een
reglement van kracht voor geschillen met huurders en voor de benoeming van de huurderszetel in de RvC. In 2021
heeft de RvC aan dit rijtje een toezichtvisie toegevoegd.
Accountant
De RvC is verantwoordelijk voor de benoeming van de accountant. Het functioneren van de accountant wordt
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tenminste eens in de vier jaar geëvalueerd door het bestuur en de Auditcommissie Financiën. De uitkomsten hiervan
worden in de voltallige raad besproken.
In 2021 is de accountant PwC aanwezig geweest bij zowel twee RvC-vergaderingen (waarvan één openbaar deel)
als bij drie vergaderingen van de auditcommissie Financiën waar het jaarverslag 2020 respectievelijk controleplan,
de begroting 2021 en de meerjarenprognose besproken werden. De accountant heeft de controlewerkzaamheden
uitgevoerd.
Leden RvC
De RvC bestond op 31 december 2021 uit vijf leden; zie voor een nadere toelichting onderstaande tabel. De heer
Rullmann is de voorzitter van de RvC. De positie van vice-voorzitter wordt ingevuld door de heer Nederlof. De heren
Nederlof en Koopman zijn RvC-commissarissen die op voordracht van de huurderorganisaties zijn benoemd. De
heer De Jager is voorzitter van de auditcommissie Projectontwikkeling, waarvan de heer Nederlof lid is. Mevrouw
Schoenmakers is voorzitter van de auditcommissie Financiën, waarvan de heer Nederlof eveneens lid is.
Tabel Samenstelling van de RvC per 31 december 2021
Naam / functies

Geslacht

Geboortejaar

Benoemd

Zittingstermijn

P. Rullmann (Paul)

M

1948

01-03-2015

01-03-2023 (tweede termijn)

Profiel

Voorzitter + Politiek-bestuurlijke netwerken en governance +
Studentenhuisvesting en onderwijssector + Personeel en organisatie

Hoofdfunctie

Voorzitter Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO)
(adviescommissie ministerie OCW)

Nevenfuncties

•
•
•
•
•
•

M

1957

Profiel

Vastgoedbeheer en projectontwikkeling + bedrijfseconomie en
vastgoedeconomie

Lid RvC
Voorzitter auditcommissie
Projectontwikkeling

Hoofdfunctie

Directeur WDJ Nimmerdor BV, Amersfoort

Nevenfuncties

• Lid Raad van Commissarissen van DUWO
• Lid/vice-voorzitter RvC Viverion (woningcorporatie)
• Lid/vice-voorzitter RvC Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken
(OMVV)

F. Koopman (Floris)

M

1982

Profiel

Juridisch met affiniteit voor fiscale zaken + financieel inclusief risicomanagement

Hoofdfunctie

Jurist bij Shell International B.V., Den Haag

Nevenfuncties

• Lid Raad van Commissarissen van DUWO
• Lid verantwoordingsorgaan Shell Nederland Pensioenfonds Stichting

M

1962

Profiel

Financiële zaken inclusief risicomanagement met affiniteit voor bedrijfseconomie
+ vastgoedeconomie, studentenhuisvesting en de onderwijssector en ICT

Hoofdfunctie

Bestuurder bij Fontys Hogescholen, Eindhoven

Nevenfuncties

• Lid/vice-voorzitter Raad van Commissarissen van DUWO
• Lid Ledenraad van Surf
• Lid Bestuur stichting OOET, Onderzoeks en Ontwikkelingsdiensten Eindhoven
Tilburg.
• Lid bestuur Juridische Hogeschool Fontys/Avans.
• Lid Algemeen Bestuur Crossroads Limburg.
• Lid Bestuur Studielink.
• Lid Bestuur Vereniging van Eigenaren Mindlabs Tilburg

Voorzitter RvC
Lid Remuneratiecommissie

W. de Jager (Willem)

Lid RvC
Voorzitter Remuneratiecommissie
Op voordracht van huurdersorganisaties
J. Nederlof (Hans)

Lid RvC
Voorzitter Remuneratiecommissie
op voordracht van huurdersorganisaties

Voorzitter Raad van Commissarissen van DUWO
Lid commissie Werken in de Zorg (adviescommissie ministerie VWS)
Bestuurslid van QANU (Quality Assurance Netherlands Universities)
Bestuurslid van de Landelijke Commissie Gedragscode Hoger Onderwijs
Bestuurslid Studentenzorgverzekering van ISO/LSVb, Utrecht
Lid Raad van Toezicht Stichting Khan Academy Nederland
01-04-2015

01-06-2016

01-07-2016
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Naam / functies

Geslacht

Geboortejaar

Benoemd

Zittingstermijn

M. Schoenmakers (Mariken)

V

1969

01-05-2019

01-05-2023 (eerste termijn)

Profiel

Financieel incl. risicomanagement + ICT

Hoofdfunctie

CFO en lid Executive Committee Sodexo Nederland

Nevenfuncties

• Lid Raad van Commissarissen van DUWO
• Lid Raad van Toezicht LVNL (Luchtverkeersleiding Nederland)

Lid RvC
Voorzitter auditcommissie Financiën

Een actueel overzicht van de samenstelling, de commissies en de relevante (neven)functies van de RvC is te vinden
op www.DUWO.nl. Alle leden van de RvC hebben de Nederlandse nationaliteit.
De RvC is van oordeel dat de raad voldoende divers is samengesteld wat betreft deskundigheid en competenties. De
samenstelling en deskundigheid van de RvC sluiten aan bij de beschrijving daarvan in de profielschets van de raad.
De profielschets is eveneens te vinden op www.DUWO.nl. De verhouding man/vrouw in de RvC is vanwege een
vacature in de Raad per 31 december 2021 niet geheel in overeenstemming met de eisen (de 30%-norm): deze is op
dit moment 20%.
Activiteiten van de RvC
Het jaar 2020 was het eerste coronajaar. DUWO moest overschakelen naar online communicatie. Wat aanvankelijk
een tijdelijke zaak leek kreeg een steeds permanenter karakter. Ook 2021 werd gedomineerd door corona. Van
iedereen in de organisatie werd een andere wijze van werken en communiceren gevraagd. Extra aandacht was
nodig om de samenhang en de regie in de organisatie, in de complexen, in de dienstverlening ten opzichte van de
studenten en in de relatie met onderwijsinstellingen op peil te houden. Dit was regelmatig onderwerp van gesprek
tussen de Raad en de bestuurders en er is door de bestuurders volop op gestuurd. Daardoor zijn nieuwe
werkvormen ontstaan, met een afwisseling van online en fysieke aanwezigheid waarvan aangenomen mag worden
dat ze de organisatie blijvend zullen veranderen.
Ook de vergaderingen van de Raad waren online en alleen fysiek indien mogelijk. De Raad weet inmiddels dat
reguliere, vooral op goedkeuring van formele besluiten gerichte, bijeenkomsten goed online kunnen worden
gehouden. Voor meer thematische bijeenkomsten is fysieke aanwezigheid te prefereren. De planning van de
bijeenkomsten en de agenda zijn daarop zo goed mogelijk aangepast.
De Raad van Commissarissen had in 2021 zeven reguliere vergaderingen. Twee daarvan werden gecombineerd met
een themavergadering, respectievelijk over het Portefeuillebeleid en het Ondernemingsplan, twee kenden een
openbaar gedeelte met deelname van de Ondernemingsraad en de Huurdersorganisaties, respectievelijk over de
jaarrekening en de begroting/meerjarenprognose. Eén vergadering was schriftelijk. Daarnaast is met bestuurders en
managementteam een uitgebreide rondgang langs diverse onder handen zijnde projecten gehouden.
De Raad heeft zich in 2021 vanzelfsprekend gebogen over een aantal jaarlijks terugkerende onderwerpen
betreffende de organisatie, zoals: tertaalrapportages, bijstelling van het auditplan en het treasuryplan, ICT,
jaarrekening, begroting en meerjarenprognose en het portefeuilleplan 2021. De Raad heeft goedkeuring verleend
aan het portefeuilleplan en conform dat plan zijn biedingen uitgebracht in gemeenten waarin DUWO actief is en is
goedkeuring verleend aan diverse (investerings-)projecten voor nieuwbouw en aan projecten voor onderhoud,
verduurzaming en beheer.
Er is in 2021 hard gewerkt aan de omschakeling naar een nieuw ERP-systeem, noodzakelijk vanwege de
beëindiging van het bestaande systeem. Op de valreep is besloten de introductie door te schuiven naar 2022. De
omschakeling is ingrijpend vanwege de centrale rol die het systeem vervult in het hart van de administratieve
organisatie en dan geldt ‘better safe than sorry’.
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De Raad heeft in 2021 opnieuw kunnen vaststellen dat DUWO er - financieel en wat betreft de kwaliteit van haar
woningassortiment - gezond voorstaat. Dat is geen statische situatie. Er ligt een grondige onderhoudsopgave voor het
in de jaren zestig gebouwde bezit en er is een blijvende behoefte aan nieuwbouw vanwege de krapte op de
studentenmarkt. Energietransitie en duurzaamheid staan daarin centraal. DUWO heeft daarom beleid ontwikkeld (o.a.
uitgewerkt in een integrale aanpak van huurbeleid, financieel beleid en assetmanagement) om ook de komende jaren
zowel in nieuwbouw, verbouw als beheer actief te zijn, voor de Nederlandse én de internationale student, voor student
én voor kenniswerker (zie verder hierna het Verslag van de auditcommissie Projectontwikkeling).
Voor DUWO is studentenhuisvesting meer dan een betaalbare kamer; het gaat er om dat de student de gelukkigste
tijd van z’n leven heeft, mede dankzij DUWO. Dat vraagt om adequate dienstverlening die de student centraal stelt en
die is ingebed in actuele digitale voorzieningen. Klanttevredenheid is een belangrijk ijkpunt. De Raad is dan ook
verheugd dat ook in 2021 meer partners zijn toegetreden tot het landelijk platform voor de matching van
studentenwoningen (ROOM – www.room.nl). Daarmee komt een landelijk functioneren van het platform weer een
stuk dichterbij.
De Raad heeft met waardering vastgesteld dat ze rijkelijk van alle noodzakelijke informatie wordt voorzien, dat de
stukken constant van hoge kwaliteit zijn en dat de gesprekken onderling en met de bestuurders en anderen in de
organisatie een open, constructief en kritisch karakter dragen. Ze heeft daardoor haar toezichthoudende rol naar
behoren kunnen uitoefenen.

Verslag van de auditcommissie Financiën
De auditcommissie Financiën kwam in 2021 acht keer bijeen. Bij deze meetings waren ook aanwezig (ten minste
deels): de bestuurders, de financieel directeur, de controller, de manager Quality & Risk en de externe accountant
(PwC). De auditcommissie Financiën is ook separaat samengekomen met de externe accountant en met de
controller.
De auditcommissie Financiën bereidt de financieel relevante besluitvorming in de RvC voor en functioneert als
klankbord en adviseur voor het Bestuur. Zij heeft bijzondere focus op het internal control framework en het
risicomanagement. De auditcommissie is tevreden over de processen rondom de externe verslaggeving, wat
bevestigd wordt door zowel de rapportages van de Bestuurscontroller, de manager Quality & Risk en de externe
accountant (PwC). Het controleplan van de externe accountant en het interne auditplan is gereviewd om daarna te
worden voorgelegd aan de RvC.
in 2021 ging de aandacht, naast de reguliere ‘vaste’ agenda samenhangend met de stukken uit de jaarcyclus
(begroting, jaarverslag/rekening, voortgangsrapportages, audits en managementrapportages), uit naar de volgende
onderwerpen. Als voorbereiding op discussies in de RvC is veel aandacht besteed aan de Financieringsstrategie, de
deelname aan de Vestia Deal, het aangepaste Treasurystatuut en de voortgang m.b.t. vervanging van het ERPsysteem. Daarnaast is er uitdrukkelijk aandacht geweest voor de risico’s rondom cybersecurity.

Verslag van de auditcommissie Projectontwikkeling
De auditcommissie Projectontwikkeling kwam in 2021 zes keer bijeen.
De commissie Projectontwikkeling bereidt de besluitvorming in de RvC over vastgoedprojecten voor en
functioneert als klankbord en adviseur voor het bestuur bij vastgoed-aangelegenheden.
Uit het overzicht van de besluitvorming dat is bijgevoegd is op te maken dat er dit jaar een groot aantal definitieontwikkel- en realisatiebesluiten zijn gesproken. Steeds meer zijn die verdeeld over bestaand bezit waaronder het
monumentale bezit. Het betreft voorstellen die variëren van grootschalig onderhoud tot verduurzaming van kleinere,
middelgrote tot zeer grote complexen (>500vhe). Voor de laatste wordt ook gekeken of naast groot onderhoud en
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verduurzaming ook sloop-nieuwbouw nodig is en of er mogelijkheden zijn voor verdere optimalisering van het
grondgebruik. Dit laatste wordt ook ingegeven door de vaststelling dat lastig kavels kunnen worden gevonden voor
noodzakelijke groei van het bezit, met name in Delft en Amsterdam.
Acquisitie van grondpositie en bouwplannen blijft ook daarom een belangrijk onderwerp van gesprek tussen Bestuur
en Raad. Gelukkig konden met name in Amstelveen (Kronenburg) en Deventer posities worden aangekocht voor
circa 1.500 eenheden (onder conditie van een goedgekeurd bestemmingsplan). Ook in Delft en Leiden zijn locaties
voor woningbouw in onderzoek en overweging. Schaarste aan locaties en hoge stijging van bouwkosten maken
nieuwbouw, gegeven de mogelijk toe te passen huurstelling voor een steeds groter deel onrendabel.
Momenteel is het aantal projecten onder handen lager dan in voorgaande jaren, door allerlei omstandigheden,
waaronder trage besluitvorming en onzekerheid over technische eisen. Met name het goed afronden van het
complex rond de Koepelgevangenis van Haarlem vergt aandacht en uithoudingsvermogen.

In het afgelopen jaar is naast het regulier onderhoud, met name ook aandacht besteed aan de brandveiligheid van
de bestaande complexen, met als gevolg een aanmerkelijke hoeveelheid inzet van additionele middelen.
Met alle genomen besluiten en plannen die voornemens zijn staat voor de jaren 22-25 een aanmerkelijke bouw- en
onderhoudsactiviteit geprogrammeerd. Deze weerspiegelt zich in het verder versterken van de organisatie op dit
punt.

Verslag van de Selectie- en remuneratiecommissie
Begin 2021 is de Raad (virtueel) samengekomen voor een zelfevaluatie, dit jaar zonder externe begeleiding. De
evaluatie was gericht op het algehele functioneren van de Raad maar met name ook op het functioneren ten tijde
van de coronapandemie. Meerdere vergaderingen en bijeenkomsten hebben virtueel plaatsgevonden en informeel
contact met de organisatie en belanghebbenden (zoals huurderorganisaties) heeft, voor zover mogelijk, slechts
beperkt plaatsgevonden. Ondanks de beperkingen, heeft dit - mede dankzij digitale hulpmiddelen - het functioneren
niet in al te hoge mate belemmerd.
Eén van de commissarissen heeft haar commissariaat vroegtijdig (per 1 november 2021) moeten beëindigen
vanwege het aanvaarden van een baan bij een andere woningbouwcorporatie. Werving van een nieuwe commissaris
is in gang gezet en zal naar verwachting begin 2022 resulteren in de benoeming van een nieuwe commissaris.
De zittingstermijn van de voorzitter van de Raad van Bestuur loopt in 2022 af. In voorbereiding daarop heeft de Raad
de herbenoemingsprocedure in gang gezet. De voorzitter van de Raad van Bestuur heeft echter ook aangegeven op
termijn haar functie te willen neerleggen en derhalve de nieuwe benoemingstermijn niet af te maken. Met het oog
daarop is eind 2021 een wervingsprocedure in gang gezet voor de positie van voorzitter Raad van Bestuur. De
verwachting is dat deze procedure in de loop van 2022 zal leiden tot een benoeming.
Tenslotte zijn de vergoedingen voor de RvC voor het jaar 2022 met inachtneming van de beroepsregel van de VTW
aangepast.
Besluiten van de RvC in 2021
De RvC heeft in het verslagjaar 2021 de volgende besluiten genomen:
17 februari 2020
• 2021-01 RvC Besluit honorering RvB 2021
• 2021-03 RvC besluit Erfpachtuitgifte parkeerplaatsen Dynamohal Delft
• 2021-05 RvC-besluit Groenewegje definitiebesluit
• 2021-07 RvC-besluit Hildebrandpad realisatiebesluit
• 2021-09 RvC-besluit Opaallaan definitiebesluit
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•
•
•

2021-11 RvC-besluit Hooigracht definitiebesluit
2021-13 RvC besluit Treasuryjaarplan 2021
2021-15 RvC-besluit Huurprijsbeleid

31 maart 2021
• 2021-17 RvC t Hofflants Huys De Zeven Provinciën - aankoopbesluit
• 2021-19 RvC-besluit Sluisbuurt – ontwikkelbesluit
19 mei 2021
• 2021-21 RvC-besluit Goedkeuring jaarverslag 2020
• 2021-22 RvC-besluit verlening finale decharge Bestuur 2020
• 2021-24 RvC-besluit Financieringsstrategie
• 2021-25 RvC-besluit Toezichtsvisie RvC Stichting DUWO
• 2021-27 RvC-besluit complex 1030 Ruijs de Beerenbrouckstraat 47 Delft (Villa Solheim) – realisatiebesluit
• 2021-29 RvC besluit Laan van Kronenburg 12 (Amstelveen) – aankoopbesluit
• 2021-31 RvC-besluit Van Hasseltlaan (Delft) – definitiebesluit
• 2021-33 RvC-besluit Balthasar van der Polweg (Delft) – ontwikkelbesluit
• 2021-35 RvC besluit Laan van Kronenburg 7 (Amstelveen) - besluit anterieure overeenkomst
• 2021-37 RvC-besluit Koepel GREX – realisatiebesluit
• 2021-39 RvC besluit Rookmelders en Branddeuren – investeringsbesluit
30 juni 2021
• 2021-41 RvC-besluit DAEB volmacht strategisch programma WSW
• 2021-43 RvC-besluit Koepel De Vest (Haarlem) – realisatiebesluit
Juli: tussentijds besluit i.v.m. Vestia-deal
• 2021-45 RvC-besluit DUWO deelname Vestia Deal
27 oktober 2021
• 2021-47 RvC-besluit Zeeburgerpad (Amsterdam) – definitiebesluit
• 2021-49 RvC-besluit Uitbreiding verkooplijst Deventer
• 2021-51 RvC besluit Aankoopbesluit Handelskade Deventer
• 2021-53 RvC-besluit Hooigracht 34a en 36 (Delft) – realisatiebesluit
• 2021-55 RvC-besluit Fuutlaan (Delft) – definitiebesluit
• 2021-57 RvC besluit Risicomaatregelen Branddoorslag Uilenstede – investeringsbesluit
• 2021-59 RvC-besluit Ondernemingsplan 2022-2025
• 2021-61 RvC besluit Implementatie rookmelders – investeringsbesluit
29 november 2021
• 2021-63 RvC-besluit Meerjarenprognose 2022-2026, werkplan 2022 en begroting 20222020-45 Rv
• 2021-65 RvC-besluit Treasurystatuut
• 2021-67 RvC besluit Auditplan 2022
• 2021-69 RvC-besluit Groenewegje (Den Haag) - ontwikkel- en realisatiebesluit
• 2021-71 RvC besluit Samenwerkingsovereenkomst GoedeStede (Almere)
• 2021-73 RvC-besluit Dechargebesluit t Hofflants Huys
December: tussentijds besluit
• 2021-75 RvC besluit Treasuryjaarplan 2022
• 2021-77 RvC besluit Aankoopbesluit Harderwijkstraat (Den Haag)
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Informatie
De RvC is in 2021 door het bestuur geïnformeerd over:
• Dechargebesluit NDSM
• Dechargebesluit Thorbeckehof
• Oordeel van de toezichthouders
• Stand van zaken met betrekking tot corona
• Voortgang m.b.t. vervanging van het ERP-systeem
• Adviezen huurdersorganisaties
• Meting klanttevredenheid
• Apollo-cijfers 2021
• Knipselkranten
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JAARREKENING 2021
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Jaarrekening 2021
Balans per 31 december 2021 (voor resultaatsbestemming)
bedragen x € 1.000,Ref.

31-12-2021

31-12-2020

14.772

14.783

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

1

Vastgoedbeleggingen
DAEB vastgoed in exploitatie

2.1

2.387.160

2.116.714

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie

2.1

50.775

46.254

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

2.2

26.442

11.216

2.464.377

2.174.184

3.346

2.209

3.346

2.209

2.482.495

2.191.176

Financiële vaste activa
Latente belastingvordering(en)

3

Som der vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Huurdebiteuren

4.1

1.080

882

Belastingen en premies sociale verzekeringen

4.2

9.752

7.565

Overige vorderingen

4.3

801

874

Overlopende activa

4.4

3.740

4.768

15.373

14.089

28.893

29.458

44.266

43.547

2.526.761

2.234.723

Liquide middelen

5

Som der vlottende activa
TOTAAL ACTIVA
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Balans per 31 december 2021 (voor resultaatsbestemming)
bedragen x € 1.000,Ref.

31-12-2021

31-12-2020

Eigen vermogen
Herwaarderingsreserve

6

1.298.142

985.291

Overige reserves

6

268.167

381.206

Resultaat boekjaar

6

298.466

199.812

1.864.775

1.566.309

Voorzieningen
Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen

7.1

2.259

228

Overige voorzieningen

7.2

1.636

1.706

3.895

1.934

Langlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen

8.1

575.438

570.739

Overige schulden

8.2

25.059

28.454

600.497

599.193

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen - kortlopend

9.1

15.764

26.445

Schulden aan leveranciers

9.2

6.487

2.768

Belastingen en premies sociale verzekeringen

9.3

1.685

1.210

Overige schulden en overlopende passiva

9.4

33.657

36.863

57.593

67.286

2.526.761

2.234.723

TOTAAL PASSIVA
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Winst-en-verliesrekening over 2021
bedragen x € 1.000,Ref.

2021

2020

Huuropbrengsten

10.1

108.886

107.090

Opbrengsten servicecontracten

10.2

37.078

36.510

Lasten servicecontracten

10.3

-37.078

-36.510

Overheidsbijdragen

10.4

111

11

Lasten verhuur en beheeractiviteiten

10.5

-8.878

-8.592

Lasten onderhoudsactiviteiten

10.6

-27.423

-31.133

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

10.7

-23.994

-22.259

48.702

45.117

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

11.1

4.125

3.683

Toegerekende organisatiekosten

11.2

-126

-71

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

11.3

-2.625

-3.317

1.374

295

"Netto gerealiseerd resultaat verkoop
vastgoedportefeuille"
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

12.1

-959

1.277

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

12.2

271.220

166.303

270.261

167.580

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Opbrengsten overige activiteiten

13.1

61.189

57.449

Kosten overige activiteiten

13.2

-41.142

-40.439

20.047

17.010

Netto resultaat overige activiteiten
Overige organisatiekosten

14

-13.603

-1.275

Leefbaarheid

15

-263

-197

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

16.1

528

681

Rentelasten en soortgelijke kosten

16.2

-19.561

-20.767

Saldo financiële baten en lasten

-19.033

-20.086

Resultaat voor belastingen

307.484

208.444

-9.018

-8.632

298.466

199.812

Belastingen

17

Resultaat na belastingen
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Kasstroomoverzicht over 2021 (directe methode)
bedragen x € 1.000,Ref.

2021

2020

Huurontvangsten

10.1

110.025

106.712

Vergoedingen

10.2

37.466

43.862

Overheidsontvangsten

10.4

111

11

Overige bedrijfsontvangsten

13.1

61.386

49.184

Ontvangen interest

16.1

Operationele activiteiten

Saldo ingaande kasstroom
Erfpacht
Betalingen aan werknemers
Onderhoudsuitgaven

10.6

Overige bedrijfsuitgaven

508

681

209.496

200.450

-304

-288

-12.938

-12.273

-18.337

-23.725

-98.697

-93.917

16.2

-18.224

-19.044

-451

-102

Verhuurderheffing

10.7

-7.452

-5.397

Leefbaarheid externe uitgave niet investeringsgebonden

15

-158

-115

Vennootschapsbelasting

17

-12.342

-334

Saldo uitgaande kasstroom

-168.905

-168.905

-155.195

40.591

45.255

4.118

3.688

4.118

3.688

Betaalde interest
Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat

Kasstroom uit operationele activiteiten
(Des)investeringsactiviteiten
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

11

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding vastgoedbeleggingen
Nieuwbouw huur-, woon- en niet- woongelegenheden

2.2

-15.683

-4.133

Woningverbetering, woon- en niet- woongelegenheden

2.2

-6.927

-6.803

Aankoop, woon- en niet woongelegenheden

2.1

0

0

0

0

Aankoop grond
Investeringen overig

2.2

-4.278

-3.465

Externe kosten bij verkoop

11

-16

-67

Saldo uitgaande kasstromen

-26.904

-14.468

Saldo in- en uitgaande kasstroom (des)investeringsactiviteiten

-22.786

-10.781

Ontvangsten overig

0

0

Uitgaven overig

0

0

Saldo in- en uitgaande kasstroom financiële vaste activa

0

0

-22.786

-10.781

Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten
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Vervolg: Kasstroomoverzicht over 2021 (directe methode)
bedragen x € 1.000,Ref.

2021

2020

60.458

42.500

0

0

60.458

42.500

Financieringsactiviteiten
Nieuwe geborgde leningen

8.1

Nieuwe ongeborgde leningen
Tussentelling inkomende kasstromen
Aflossing geborgde leningen

8.1

-77.846

-56.549

Aflossing ongeborgde leningen

8.1

-982

-932

Tussentelling uitgaande kasstromen

-78.828

-57.481

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-18.370

-14.981

-565

19.493

Mutatie geldmiddelen
Liquide middelen per 1 januari

5

29.458

9.965

Liquide middelen per 31 december

5

28.893

29.458

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening						
						
Algemeen						
Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Alle bedragen luiden
in euro’s, tenzij anders vermeld.							
Activiteiten						
Stichting DUWO, statutair gevestigd en kantoor houdende te Professor Schermerhornstraat 4 te Delft, is een
stichting met de status van “toegelaten instelling volkshuisvesting”. Zij heeft een landelijke toelating en is werkzaam
binnen de wetgeving vanuit de Woningwet, het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting en de daaraan
gekoppelde Ministeriële Regelingen. De activiteiten bestaan voornamelijk uit de exploitatie en ontwikkeling van
woningen. Het feitelijke werkgebied betreft de regio Haaglanden, Leiden en de Bollenstreek, Midden-Nederland en
Stadsregio Amsterdam.
									
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister					
De statutaire vestigingsplaats is Delft, de feitelijke vestigingsplaats is Professor Schermerhornstraat 4 te Delft.
DUWO is een stichting en ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 27220183
Stelselwijzigingen
In jaarrekening 2021 is geen sprake van stelselwijzigingen.
Schattingswijzigingen
In jaarrekening 2021 is geen sprake van schattingswijzigingen.
Oordelen en schattingen						
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van Stichting
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 jaarrekeningpost.
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Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke
zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire raad van
bestuur, raad van commissarissen en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.
DUWO heeft drie verbonden partijen:
1. Stichting Vastgoed Service te Delft (onderhoudsbedrijf). Vanaf 1 januari 2020 is Bij Stichting Vastgoed Service
sprake van een 100% bestuurlijke vertegenwoordiging. Daarvoor was er sprake van 50% vertegenwoordiging en
een gezamenlijk bestuur met Woonbron. DUWO neemt onderhoudsdiensten af van Vastgoed Service. Voor
2021 er is geen andere omzet voor VGS, anders dan de dienstverlening aan DUWO. Dat betekent dat de
volledige baten van VGS worden geëlimineerd tegen de kosten van DUWO en van VGS worden geëlimineerd
tegen de kosten van DUWO.
2. Stichting Kences te Utrecht (koepelorganisatie studentenhuisvesters). Bij Kences is er ook sprake van
bestuurlijke vertegenwoordiging, maar er is geen sprake van overheersende zeggenschap.
3. Coöperatie Room (Delft).DUWO is in 2017 gestart met de ontwikkeling van een platform voor een efficiënte
woonruimteverdeling voor studenten. Het digitale platform room.nl is hiervoor ontwikkeld. In 2019 heeft Idealis
zich aangesloten bij het platform, waarbij de corporaties voornemens waren om de samenwerking in de vorm
van een coöperatieve vereniging te structureren. Beide partijen zijn in 2020 tot de conclusie gekomen dat de
samenwerking het beste in de vorm van een contractuele samenwerking kon worden geeffectueerd. In 2021
heeft Lefier zich aangesloten bij het platform.
Administratieve verwerking
Het uitgangspunt van de samenwerking is dat Room.nl een kostendekkend business case is. Eventuele plussen
komen ten goede van de ontwikkeling van een platform en zo laag mogelijke kosten voor de inschrijvende student.
De administratie van Room.nl wordt gevoerd binnen DUWO. Eventuele fiscale lasten worden verwerkt in de
jaarrekening van DUWO en verrekend conform de uitgangspunten van de contractuele samenwerking.
Verbonden partijen worden niet proportioneel geconsolideerd op grond van de consolidatievrijstelling van
maatschappijen wier gezamenlijke betekenis te verwaarlozen is op het geheel
Toelichting op het kasstroomoverzicht						
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht
bestaat uit de liquide middelen onder aftrek van bankkredieten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid
gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten.
De kasstromen uit hoofde van de financiering zijn gesplitst in kasstromen met betrekking tot mutaties in de hoofdsom
(opgenomen onder financieringsactiviteiten) en betaalde interest (opgenomen onder operationele activiteiten). De
investeringen in materiële vaste activa worden opgenomen onder aftrek van de onder overige schulden
voorkomende verplichtingen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder
de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit
financieringsactiviteiten. 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 het afsluiten van financiële leasing, zijn niet in
het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract
zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en
voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.			
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Gescheiden verantwoording DAEB/niet-DAEB						
DUWO heeft de gescheiden verantwoording DAEB / niet-DAEB opgenomen in de toelichting. De niet-DAEB
activiteiten van DUWO zien toe op:
								
• Het verhuren van 1 complex met woningen die tot de niet-DAEB tak behoren met als doel de grootstedelijke
middenklasse te voorzien in hun woonbehoefte;
• Verhuren van bedrijfsmatig onroerend goed;
• Verhuren van parkeervoorzieningen en overige eenheden, zoals bergingen.					
Om tot een gescheiden balans, winst-en-verliesrekening en kasstroomoverzicht te komen wordt een aantal
uitgangspunten gehanteerd. Een aantal direct toe te rekenen posten wordt in overeenstemming met het
goedgekeurde scheidingsvoorstel volledig aan de DAEB- dan wel aan de niet-DAEB activiteiten toegerekend. Voor
andere niet direct toe te rekenen posten in de gescheiden balans, winst-en-verliesrekening en het
kasstroomoverzicht wordt uitgegaan van een aantal veronderstellingen. De belangrijkste veronderstellingen zijn
onderstaand nader uiteengezet:
Grondslag voor scheiding

Posten in gescheiden verantwoording

Directe scheiding op VHE-niveau. De opbrengsten/ kosten en
kasstromen van individuele transacties worden direct
toegerekend aan de individuele VHE die staat geclassificeerd
als DAEB dan wel niet-DAEB.

Balans:
- Vastgoedbeleggingen
- Voorziening onrendabele investeringen
- Overlopende passiva
Winst-en-verliesrekening:
- Huuropbrengsten
- Opbrengsten servicecontracten
- Verkoopopbrengsten en -lasten
Kasstroomoverzicht:
- Ontvangsten verhuur en servicecontracten
- Desinvesteringskasstromen

Toerekening op complexniveau en gescheiden naar de DAEB
en niet-DAEB activiteiten op basis van de relatieve verdeling
van eenheden in het betreffende complex.

Winst-en-verliesrekening:
- Lasten servicecontracten
- Lasten onderhoudsactiviteiten
- Overige directe lasten exploitatie bezit
- Leefbaarheid
Kasstroomoverzicht:
- Uitgaven servicecontracten
- Uitgaven onderhoud
- Investeringskasstromen in materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen

Gescheiden op basis van borging van de achterliggende
financiering (bijvoorbeeld WSW borging). Geborgde leningen
classificeren als DAEB, niet geborgde leningen als niet-DAEB.

Balans:
- Schulden/leningen kredietinstellingen
- Schulden/leningen overheid
- Overige schulden
Winst-en-verliesrekening:
- Rentebaten en rentelasten

Gescheiden op basis van omvang activiteiten in de DAEB/
niet-DAEB tak van DUWO op basis van een algemene
splitsingsfactor gebaseerd op de totaalverdeling van
verhuureenheden in DAEB/ niet-DAEB. De hierbij gehanteerde
verdeling DAEB/ niet-DAEB zijn de percentages uit het
scheidingsvoorstel.

Balans:
- Belastingen en premies sociale verzekeringen
Winst-en-verliesrekening:
- Lasten verhuur en beheeractiviteiten
- Opbrengsten en kosten overige activiteiten
- Toegerekende organisatiekosten
Kasstroomoverzicht:
- Personeelsuitgaven
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening van Stichting DUWO is opgesteld in overeenstemming met artikel 35 van de Herzieningswet
toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, artikel 30 en 31 van Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting
(BTIV) 2015, richtlijn 645 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (herzien 2019) en de Beleidsregels toepassing
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (‘WNT’).
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. In de balans, de winst en verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen.
Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. Toelichtingen op posten in de balans, winst-enverliesrekening en kasstroomoverzicht worden in de jaarrekening genummerd.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het
voorgaande jaar.						
Materiële vaste activa						
Tenzij bij de afzonderlijke waarderingsgrondslagen van de balansposten iets anders wordt vermeld gelden voor alle
materiële vaste activa de volgende algemene uitgangspunten:
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. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen die op
balansdatum worden verwacht.
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van
een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Verwerking groot onderhoud
Stichting 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 afzonderlijk
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 is 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.
Vastgoedbeleggingen						
Tenzij bij de afzonderlijke waarderingsgrondslagen van de balansposten iets anders wordt vermeld gelden voor alle
vastgoedbeleggingen de volgende algemene uitgangspunten:						
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van alle direct toe te rekenen uitgaven. Voor zover
verkregen subsidies kwalificeren als investeringssubsidie worden deze in mindering gebracht op de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs.
Tevens worden hierbij de rente op vreemd vermogen tijdens de bouw en direct toerekenbare interne kosten alsmede
transactiekosten geactiveerd. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen die op
balansdatum worden verwacht.
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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.
DAEB vastgoed in exploitatie en niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Typering
DAEB vastgoed omvat woningen, maatschappelijk vastgoed en overig sociaal vastgoed in exploitatie die volgens het
definitief goedgekeurde scheidingsvoorstel als DAEB vastgoed classificeerden. Hierbij is rekening gehouden met
mutaties in de DAEB portefeuille sinds die datum.
Over het algemeen zijn dit woningen met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, woningen boven de
huurtoeslaggrens waarvan DUWO voornemens is om deze in de toekomst als DAEB vastgoed te verhuren en
maatschappelijk vastgoed. Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat is verhuurd aan
maatschappelijke organisaties, waaronder zorg-, welzijn-, onderwijs en culturele instellingen en dienstverleners.
Kwalificatie
DUWO richt zich op het realiseren van de volkshuisvestelijke taken. Dit betekent dat beleidskeuzes rondom het
vastgoed primair worden gemaakt met inachtneming van haar taak als sociale volkshuisvester. Daarnaast worden
investeringsbeslissingen mede genomen op basis van een analyse van het financiële rendement. Een beperkt deel
van de portefeuille is gealloceerd voor verkoop. Basis voor de waardering is het Handboek modelmatig waarderen
marktwaarde in verhuurde staat.
Waarderingsgrondslag
Vastgoed in exploitatie wordt op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet gewaardeerd tegen de marktwaarde in
verhuurde staat. DUWO waardeert haar vastgoed in exploitatie bij eerste verwerking tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs. Daarna vindt waardering plaats tegen de actuele waarde zijnde de marktwaarde in verhuurde
staat. De waardering tegen marktwaarde in verhuurde staat vindt plaats overeenkomstig de methodiek die is
opgenomen in hoofdstuk 2.1 Juridisch kader bij artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting
(RTIV) (‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2021’).
Marktwaarde in verhuurde staat is het geschatte bedrag waartegen vastgoed tussen een bereidwillige koper en een
bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen op de
peildatum, waarbij partijen met kennis van zaken, prudent en zonder dwang zouden hebben gehandeld.
DUWO past voor de woongelegenheden en de BOG portefeuille de full versie van het Handboek modelmatig
waarderen marktwaarde toe en voor de parkeergelegenheden de basisversie.
De berekening van de marktwaarde geschiedt op een modelmatige wijze waarbij slechts bij waardering conform de
full versie een externe taxateur wordt ingeschakeld. De nauwkeurigheid van de waardering, bij zowel waardering
volgens de basisversie en full versie, wordt geacht te liggen binnen een bandbreedte van 10% plus en min de
waarde.
Complexindeling
Overeenkomstig het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde vindt waardering op waarderingscomplex
niveau plaats. Elk waarderingscomplex bestaat uit vergelijkbare verhuureenheden voor wat betreft type eenheid,
bouwjaar en locatie. Daarnaast is het gehele waarderingscomplex als eenheid aan een derde partij te verkopen. Alle
verhuureenheden van DUWO maken deel uit van een waarderingscomplex of vormen een afzonderlijk
waarderingscomplex.
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Waarderingsmethode
De marktwaarde in verhuurde staat van het vastgoed in exploitatie is gebaseerd op een modelmatige, op kasstromen
gebaseerde methodiek. De basiskenmerken van de methodiek zijn als volgt:
• De aannames aangaande de geprognosticeerde kasstromen zijn gebaseerd op de contractuele verplichtingen
van de toegelaten instelling die rusten op het vastgoed;
• De overige (na de contractperiode in acht te nemen) aannames en uitgangspunten zijn gebaseerd op gegevens
van de markt waarop de toegelaten instelling actief is;
• Feiten en omstandigheden die kunnen worden gekwalificeerd als verplichtingen die niet specifiek aan het
vastgoed zijn toe te rekenen (zoals bijvoorbeeld afgesloten convenanten met gemeenten over aan te houden
volumes in huurprijs categorieën en mogelijk in de toekomst te maken prestatieafspraken) zijn niet opgenomen in
de waardering van het vastgoed maar maken onderdeel uit van de niet uit de balans blijkende verplichtingen;
• Het rekenmodel maakt gebruik van een Netto Contante Waardeberekening (NCW), ook wel Discounted CashFlow (DCF) genaamd. Dit betekent dat voor een periode van 15 jaar de inkomsten en uitgaven betrouwbaar
worden geschat en dat deze aan de hand van een disconteringsvoet “contant” worden gemaakt naar het heden.
Daarnaast wordt een eindwaarde bepaald na afloop van de DCF-periode van 15 jaar (de zogenaamde exit yield).
Het inschatten van kosten en opbrengsten wordt gedaan aan de hand van twee scenario’s; doorexploiteren en
uitponden. Bij doorexploiteren is de veronderstelling dat het volledige complex in bezit blijft gedurende de volledige
DCF-periode. Het inrekenen van de markthuur geschiedt bij mutatie. Bij uitponden is de veronderstelling dat bij
mutatie tot verkoop van individuele woningen wordt overgegaan.
Bij beide scenario’s wordt ervan uitgegaan dat het object/complex in zijn geheel aan een derde wordt verkocht. Per
complex wordt uiteindelijk het scenario met de hoogste uitkomst gelijkgesteld aan het begrip “marktwaarde
verhuurde staat”, zijnde de actuele waarde waartegen de waardering van het vastgoed plaats vindt. Bij complexen
met onzelfstandige woningen, BOG, MOG en intramuraal vastgoed is alleen het doorexploiteerscenario van
toepassing.
Uitgaven na eerste verwerking
Uitgaven na eerste verwerking ten behoeve van het complex aangaande het DAEB en niet-DAEB vastgoed, die
voldoen aan de algemene activeringscriteria, worden geactiveerd tegen kostprijs en vervolgens getoetst aan het
verschil in marktwaarde van het complex vóór en na deze uitgaven. Het marktwaardeverschil wordt in het actief
verwerkt als een waardevermindering of -vermeerdering en in het resultaat verantwoord als “Niet-gerealiseerde
waardeveranderingen”.
Herwaarderingsreserve
De herwaarderingsreserve wordt jaarlijks bepaald als het positieve verschil tussen de marktwaarde in verhuurde
staat en de initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs (zonder rekening te houden met enige afschrijving of
waardevermindering) en onder aftrek van (latente) belastingverplichtingen.
Voor een verdere toelichting op de toepassing van het waarderingshandboek wordt verwezen naar de toelichting op
de balans.
Bij DUWO worden naast de onroerende zaken in exploitatie nog de volgende zaken gewaardeerd onder de
vastgoedbeleggingen - vastgoed in exploitatie:
• Financial lease
• University housing
• Overig
Financial lease
Voor de complexen Dennenrodepad en Darlingstraat is DUWO een huurovereenkomst overeengekomen waarbij de
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contante waarden van de huurtermijnen groter is dan 90% van de reële waarde bij aanvang. DUWO is geen juridisch
eigenaar van deze complexen. Deze overeenkomsten kwalificeren zich dan ook als financial lease en zijn in de
jaarrekening als zodanig verwerkt.
De initiële verwerking van deze complexen heeft plaatsgevonden tegen de reële waarde van het leaseobject op het
moment van het aangaan van de leaseovereenkomst, inclusief de initiële kosten die direct zijn toe te rekenen aan de
onderhandeling over en de afsluiting van de leaseovereenkomst. Na de initiële verantwoording van het leaseobject
en de met de lease samenhangende schuld vindt vermindering van het actief plaats door afschrijvingen en van het
passief door aflossing (het aflossingsbestanddeel van de periodieke leasebetalingen).
University housing
DUWO verhuurt een deel van haar bezit gestoffeerd en (vaak) gemeubileerd. Dit bezit wordt ook wel “University
housing” genoemd. Investeringen in University housing, te weten inrichtings- en stofferingskosten, worden tegen de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs gewaardeerd, verminderd met eventuele investeringssubsidies, (cumulatieve)
afschrijvingen en (cumulatieve) bijzondere waardeverminderingen. In de jaarrekening wordt University housing
gepresenteerd als vastgoed in exploitatie.
Overig
Bij sommige complexen heeft DUWO ook een wasruimte ingericht met wasmachines en drogers. De bewoners van
het betreffende complex kunnen tegen betaling gebruik maken van deze wasmachines en drogers. Net als
Accommodate worden de wasmachines tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met eventuele
investeringssubsidies, (cumulatieve) afschrijvingen en (cumulatieve) bijzondere waardeverminderingen gewaardeerd
en in de jaarrekening gepresenteerd als vastgoed in exploitatie.
Afschrijvingen
Op het vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen marktwaarde in verhuurde staat wordt conform het Handboek
modelmatig waarderen niet afgeschreven. Op de financial lease complexen, accommodate en overige roerende
zaken wordt wel afgeschreven.
Buitengebruikstelling als gevolg van sloop
Indien op het waarderingscomplex of een deel daarvan, op de waardepeildatum 31 december 2020 een ook voor
een derde, onherroepelijke verplichting tot sloop van toepassing is, wordt hier bij de waardering rekening mee
gehouden. De sloopkosten worden in het jaar van uitgave ten laste van het resultaat gebracht.
Bepaling beleidswaarde (ten behoeve van de toelichting)
Het WSW en de Aw hebben in het kader van het nieuwe integraal toezichtskader besloten om met ingang van het
boekjaar 2018 de in voorgaande jaren gehanteerde bedrijfswaarde te vervangen door een nieuw waardebegrip, de
beleidswaarde. In het bestuursverslag is een beleidsmatige beschouwing opgenomen.
De beleidswaarde sluit aan op het beleid van DUWO en beoogt inzicht te geven in de verdiencapaciteit van haar
vastgoed in exploitatie, uitgaande van dit beleid. Onder de beleidswaarde wordt verstaan de contante waarde van de
aan een actief of samenstel van activa (kasstroom genererende eenheden) toe te rekenen toekomstige kasstromen
uitgaande van het beleid van DUWO. De grondslagen voor de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie
(zelfstandige- en onzelfstandige woongelegenheden) komen overeen met de grondslagen voor de bepaling van de
marktwaarde, met uitzondering van:
1. Enkel uitgaan van het doorexploiteerscenario, derhalve geen rekening houden met een uitpondscenario en geen
rekening houden met voorgenomen verkopen van vastgoed in exploitatie. Hierbij wordt tevens uitgegaan van
eeuwigdurende looptijd in de eindwaarde. Ten aanzien van de gehanteerde exit yield wordt direct aangesloten bij
de gehanteerde methodiek volgens het Handboek modelmatig waarderen. Deze is daarmee niet langer als
vrijheidsgraad toegepast;
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2. Inrekening van de intern bepaalde streefhuur in plaats van de markthuur, vanaf het ingeschatte moment van
mutatie. De streefhuur betreft de huur die volgens het beleid van DUWO bij mutatie in rekening wordt gebracht,
passend binnen de geldende wet- en regelgeving, feitelijke beklemmingen en prestatieafspraken met
gemeenten;
3. Inrekening van toekomstige onderhoudslasten, bepaald overeenkomstig het (onderhouds)beleid van DUWO en
het als onderdeel daarvan vastgestelde meerjaren onderhoudsprogramma voor het vastgoedbezit, in plaats van
de onderhoudsnormen in de markt;
4. Inrekening van toekomstige verhuur- en beheerslasten, bepaald overeenkomstig het (onderhouds)beleid van
DUWO, in plaats van marktconforme lasten ter zake. Hieronder worden verstaan de directe en indirecte kosten
die rechtstreeks zijn te relateren aan de verhuur- en beheeractiviteiten van de corporatie en zoals deze worden
opgenomen onder het hoofd ‘lasten verhuur en beheeractiviteiten’ in de resultatenrekening.
De beleidswaarde van BOG / MOG / ZOG en parkeren is gelijk aan de marktwaarde in verhuurde staat en hierbij
wordt dus verondersteld dat de marktuitgangspunten overeenkomen met de eigen beleidsuitgangspunten.
Voor zover afwijkend voor de bepaling van de marktwaarde in verhuurde staat gehanteerde uitgangspunten, zijn de
gehanteerde uitgangspunten voor de toekomstige exploitatie - zoals toegepast voor de bepaling van de
beleidswaarde van de activa in exploitatie - afgeleid van de meerjarenbegroting (ontwikkeling streefhuur,
onderhoudslasten en de lasten van verhuur & beheer) en geënt op de wettelijke voorschriften opgenomen in RTiV
artikel 151.
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Typering
Dit zijn complexen in aanbouw die zijn bestemd om te worden ingezet als vastgoed in exploitatie.
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 of lagere marktwaarde en
inclusief transactiekosten (zoals overdrachtsbelasting, notariskosten en andere transactiekosten).
Grondposities						
Ingenomen grondposities (al dan niet met opstallen) worden aangeschaft met het oog op (her)ontwikkeling van
huur- en koopprojecten. De grondposities worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de kostprijs en
bijkomende kosten. Na eerste verwerking worden de grondposities gewaardeerd tegen de kostprijs of lagere
marktwaarde, welke de huidige marktverhoudingen omtrent de verwachte woningbouwwaarde van de grond
weerspiegelt. De veranderingen in de marktwaarde worden in het resultaat verantwoord onder de post “overige
waardeveranderingen” in de winst- en verliesrekening.
Financiële vaste activa
Latente belastingvordering(en)
Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor verrekenbare fiscale verliezen en voor verrekenbare tijdelijke
verschillen tussen de waarde van de activa en verplichtingen volgens fiscale voorschriften enerzijds en de in deze
jaarrekening gevolgde waarderingsgrondslagen anderzijds, met dien verstande dat latente belastingvorderingen
alleen worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst zal zijn waarmee de
tijdelijke verschillen kunnen worden verrekend en verliezen kunnen worden gecompenseerd.
De berekening van de latente belastingvordering geschiedt tegen de op het einde van het verslagjaar geldende
belastingtarieven of tegen de in komende jaren geldende tarieven, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld. Er
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wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.
Latente belastingvorderingen worden gewaardeerd tegen contante waarde. De verdisconteringsvoet is gebaseerd op
rente na aftrek van vennootschapsbelasting, dus het netto tarief.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Na eerste
verwerking worden de vorderingen 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.
Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder de
kortlopende schulden. De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
Eigen vermogen
Herwaarderingsreserve
Een herwaarderingsreserve wordt gevormd voor het positieve verschil tussen de marktwaarde van activa en de
boekwaarde op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
In de herwaarderingsreserve worden de ongerealiseerde waardevermeerderingen van het vastgoed in exploitatie
opgenomen. Er is sprake van een ongerealiseerde waardevermeerdering indien de marktwaarde van een
waarderingscomplex op balansdatum hoger is dan de boekwaarde op basis van de verkrijgingsprijs- of
vervaardigingsprijs. Indien op een waarderingscomplex in het verleden een waardevermindering is verantwoord, dan
wordt pas een herwaarderingsreserve gevorm voor het betreffende complex voor zover de marktwaarde hoger is dan
de boekwaarde op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Het gerealiseerde deel van de herwaarderingsreserve van op marktwaarde gewaardeerd vastgoed in exploitatie
wordt rechtstreeks ten gunste van de overige reserves verantwoord. Aangezien de waardevermeerdering van
vastgoed in exploitatie reeds ten gunste van de winst-en-verliesrekening is gebracht (en in verband hiermee een
herwaarderingsreserve is gevormd) is verwerking van de daaropvolgende realisatie niet ten gunste van de winst-enverliesrekening gebracht.
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.
Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
Bij de bepaling van voorzieningen wordt uitgegaan van in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan. Tot de feitelijke verplichtingen worden ook gerekend 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
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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 definitieve ontwerpfase en afgeleid het
aanvragen van de bouwvergunning heeft plaatsgevonden.
Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen nieuwbouw worden als bijzondere waardeverandering
in mindering gebracht op de boekwaarde van het complex waartoe de investeringen gaan behoren. Indien en voor
zover de verwachte verliezen de boekwaarde van de betreffende complex overtreffen wordt voor dit meerdere een
voorziening gevormd. Onder verwachte verliezen wordt in dit verband verstaan de netto contante waarde van alle
investeringsuitgaven (verwachte stichtingskosten) minus aan deze investering toe te rekenen ontvangsten
(verwachte marktwaarde verhuurde staat).
Voorziening latente belastingverplichtingen
Latente belastingverplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en
verplichtingen volgens fiscale voorschriften enerzijds en de boekwaarden die in deze jaarrekening gevolgd worden
anderzijds. De berekening van de latente belastingverplichtingen 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 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. In het geval het zeer waarschijnlijk
is dat voor het betreffende actief of passief geen fiscale afwikkeling gedurende de levensduur plaats zal vinden,
wordt rekening gehouden met de fiscale afwikkeling gebaseerd op de voorgenomen wijze van realisatie na afloop
van de levensduur.
Belastinglatenties worden gewaardeerd op basis van contante waarde.
Overige voorzieningen
Pensioenen
DUWO heeft voor bijna al haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende
werknemers bouwen jaarlijks een pensioenrecht op over het loon van dat jaar (middelloonregeling).
De verplichtingen die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel zijn ondergebracht bij de Stichting
Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). DUWO betaalt hiervoor premies waarvan de werkgever iets meer
en de werknemer iets minder dan de helft betaalt.
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds
(het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van 31
december 2021 is de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds 118,8% (31 december 2020: 103,1%). Op
31-12-2021 dient het pensioenfonds een beleidsdekkingsgraad van ten minste 126,0% te hebben. Het fonds heeft
dus een reservetekort. Het pensioenfonds verwacht binnen 10 jaar uit het reservertekort te kunnen komen en
voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten. DUWO heeft geen
verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij SPW, anders dan het effect van
hogere toekomstige premies.
Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en
worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basispremies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen
betaald door DUWO. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn.
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Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een
vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans
opgenomen.
Jubilea
DUWO heeft een voorziening opgebouwd voor de werknemers die vanwege het aantal jaren van het dienstverband in
aanmerking komen voor een jubileum uitkering.
Voorziening PLOB
Het persoonlijk loopbaan ontwikkelingsbudget (PLOB) is een voorziening voor uitgaven aan opleidingen voor de
loopbaanontwikkeling van personeelsleden. De voorziening is gebaseerd op het aantal fulltime equivalenten.
Voorziening binnenschilderwerk
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. Op
beide fondsen worden de werkelijke uitgaven in mindering gebracht. Tevens worden deze fondsen gedoteerd t.l.v. de
verlies- en winstrekening voor dekking van inflatie. DUWO treedt hierbij op als fondsbeheerder.
Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 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.
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 indien er geen nauw verband bestaat
tussen de economische kenmerken en risico’s van het in het contract besloten derivaat en de economische
kenmerken en risico’s van het basiscontract.
Financiële leasing
DUWO least activa waarbij de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom van deze activa grotendeels aan DUWO
toekomen. 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.
Indien een financiële leaseovereenkomst zowel grond als gebouwen bevat, vindt de classificatie van deze
bestanddelen afzonderlijk plaats. Als de economische levensduur van de grond onbeperkt is, is dit een belangrijke
overweging om de grond aan te merken als operationele lease.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
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worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag, rekening
houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
Financiële instrumenten
Algemeen
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten zoals vorderingen, effecten en
schulden, als afgeleide instrumenten verstaan.
Alle aan- en verkopen volgens standaard markconventies van financiële activa worden opgenomen per
transactiedatum, dat wil zeggen de datum waarop DUWO de bindende overeenkomst aangaat. Voor de grondslagen
van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. Voor de waardering en
verwerking van afgeleide instrumenten wordt verwezen naar de afzonderlijke paragraaf Derivaten en hedge
accounting.
Geamortiseerde kostprijs
De geamortiseerde kostprijs is het bedrag waarvoor een financieel actief of financiële verplichting bij de eerste
verwerking in de balans wordt opgenomen, verminderd met aflossingen op de hoofdsom, vermeerderd of verminderd
met de via de effectieve-rentemethode bepaalde cumulatieve amortisatie van het verschil tussen dat eerste bedrag
en het aflossingsbedrag en verminderd met eventuele afboekingen (direct, dan wel door het vormen van een
voorziening) wegens bijzondere waardeverminderingen of oninbaarheid.
Reële waarde van financiële instrumenten
De reële waarde van de financiële instrumenten die op actieve markten worden verhandeld per de balansdatum,
wordt bepaald op basis van genoteerde beurskoersen, zonder aftrek van transactiekosten. Voor financiële
instrumenten die niet op een actieve markt worden verhandeld, wordt de reële waarde bepaald met passende
waarderingsmethoden. Dergelijke methoden zijn onder meer:
• Het gebruikmaken van recente markttransacties tussen onafhankelijke partijen;
• Het gebruikmaken van de actuele reële waarde van een ander instrument dat nagenoeg hetzelfde is;
• Analyse op basis van contant gemaakte kasstromen of andere waarderingsmodellen.
Een overzicht van de reële waarden van de financiële instrumenten wordt verschaft in de toelichting op de financiële
instrumenten onder de langlopende schulden.
Derivaten en hedge accounting
DUWO maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten zoals renteswaps ter afdekking van de gelopen risico’s
betreffende de renteschommelingen. DUWO scheidt een in een contract besloten derivaat (embedded derivative) af
van het basiscontract, indien aan onderstaande voorwaarden is voldaan:
• Er bestaat geen nauw verband tussen de economische kenmerken en risico’s van het in het contract besloten
derivaat en de economische kenmerken en risico’s van het basiscontract;
• Een afzonderlijk instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat zou voldoen aan
de definitie van een derivaat; en
• Het samengestelde instrument wordt niet tegen reële waarde gewaardeerd met verwerking van de reële
waardeveranderingen in het resultaat.
Het afgescheiden derivaat wordt gewaardeerd in overeenstemming met onderstaande grondslagen. Op het moment
van de eerste verantwoording rubriceert DUWO de derivaten onder de reikwijdte van RJ 290 op portefeuillebasis in
de onderstaande subcategorieën:
Derivaten met toepassing van kostprijshedge-accounting
DUWO past hedge accounting toe op basis van generieke documentatie. DUWO documenteert het volgende:
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•

De algemene hedgestrategie, hoe de hedgerelaties passen in de doelstellingen van risicobeheer en de
verwachting aangaande de effectiviteit van deze hedgerelaties;
• De in het soort hedgerelatie betrokken hedge-instrumenten en afgedekte posities. De afdekkingen die aan deze
strikte voorwaarden voor hedge accounting voldoen, worden als volgt verantwoord:
•• Indien de afgedekte post tegen kostprijs in de balans wordt verwerkt, dan wordt ook het derivaat tegen kostprijs
gewaardeerd;
•• Zolang de afgedekte post in de kostprijshedge nog niet in de balans is verwerkt, wordt ook het hedge-instrument
niet geherwaardeerd.
De resultaatbepaling is als volgt:
• Op elke balansdatum wordt bepaald of sprake is of is geweest van ineffectiviteit;
• Indien de kritische kenmerken van het hedge-instrument en van de afgedekte positie niet aan elkaar gelijk zijn of
zijn geweest, is dit een indicatie dat de kostprijshedge een ineffectief deel bevat.
• Het eventuele ineffectieve deel wordt bepaald door middel van de dollar offset methode.
• Indien en voor zover de ineffectiviteit per balansdatum op cumulatieve basis in een verlies resulteert, wordt de
ineffectiviteit verwerkt in de winst-en-verliesrekening.
• Indien de afgedekte positie van een verwachte toekomstige transactie leidt tot een financieel actief of een
financiële verplichting, dan worden de daarmee verbonden nog niet in het resultaat verwerkte winsten of
verliezen in dezelfde periode(n) in de winst-en-verliesrekening verantwoord als waarin het verkregen actief of de
aangegane verplichting van invloed is op het resultaat. Indien wordt verwacht dat een (deel van een) verlies dat
nog niet in de winst-en-verliesrekening is verwerkt, in de toekomst niet met een tegengestelde winst uit de
afgedekte positie wordt gecompenseerd, dan wordt dit verlies direct in de winst-en-verliesrekening opgenomen.
Kostprijshedge-accounting wordt beëindigd indien:
• Het hedge-instrument afloopt, wordt verkocht, beëindigd of uitgeoefend. Het cumulatieve gerealiseerde resultaat
op het hedge-instrument dat nog niet in de winst-en-verliesrekening was verwerkt toen er sprake was van een
effectieve hedge, wordt afzonderlijk in de overlopende posten in de balans verwerkt tot de afgedekte transactie
plaatsvindt;
• De hedgerelatie niet meer voldoet aan de criteria voor hedge accounting. Indien de afgedekte positie een in de
toekomst verwachte transactie betreft, vindt de verwerking van de hedgeresultaten als volgt plaats:
•• indien de verwachte transactie naar verwachting nog plaatsvindt, wordt hedge accounting vanaf dat moment
stopgezet. Het hiermee samenhangende cumulatieve resultaat op het hedge-instrument dat in de periode waarin
de hedge effectief was buiten de winst-en-verliesrekening of off-balance was gehouden, blijft (afhankelijk van de
situatie) off-balance of op de balans;
•• Indien de verwachte transactie naar verwachting niet meer plaatsvindt wordt het hiermee samenhangende
cumulatieve resultaat op het hedge-instrument dat in de periode waarin de hedge effectief was buiten de
winst-en-verliesrekening of off-balance was gehouden, naar de winst-en-verliesrekening overgebracht.		
			
Niet langer in de balans opnemen van financiële activa en verplichtingen
Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie er toe leidt dat alle, of
nagenoeg alle, rechten op economische voordelen en alle, of nagenoeg alle, risico’s met betrekking tot de positie
aan een derde zijn overgedragen.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat
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 zij zijn gerealiseerd;
verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.
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Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen
van op actuele waarde gewaardeerde vaste activa en afgeleide financiële instrumenten.
De winst-en-verliesrekening wordt gepresenteerd op basis van de functionele indeling. Omdat DUWO naast
verhuuractiviteiten, tevens activiteiten verricht op het gebied van ontwikkeling van vastgoed en verkoop van delen
van de vastgoedportefeuille, geeft de functionele indeling de gebruiker van de jaarrekening een beter inzicht dan de
categoriale indeling.
In de functionele winst-en-verliesrekening zijn alle opbrengsten direct toe te rekenen aan de activiteiten van DUWO.
Bij de kosten is er een onderscheid tussen de direct toerekenbare kosten en de indirecte kosten. De direct
toerekenbare kosten worden bij het betreffende onderdeel verantwoord. De toerekening van de indirecte kosten aan
de onderscheiden onderdelen van de functionele winst-en-verliesrekening gebeurt op basis van verdeelsleutels.
Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille
Huuropbrengsten
Hier worden de huuropbrengsten opgenomen die uit de exploitatie van het vastgoed worden gegenereerd. Dit zijn
zowel de huuropbrengsten uit de exploitatie van het DAEB-vastgoed als het niet-DAEB-vastgoed in eigendom.
De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. De regels voor de huurverhoging in
2022 zijn onlangs door het ministerie van Binnenlandse Zaken gepubliceerd. De volgende maximale huurverhoging
per inkomenscategorie was van toepassing voor de huurverhoging (normaal) per 1 juli 2021: (update 23 maart 2021
a.h.v. drie door de Eerste Kamer ingestemde wetsvoorstellen met betrekking tot het huurbeleid)
• In 2021 is de jaarlijkse huuraanpassing voor sociale huurwoningen gemaximeerd op nul procent. De huren zijn
bevroren.
De opbrengsten uit hoofde van huur worden aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van opeisbaarheid, daar
bij tussentijdse beëindiging van het huurcontract geen terugbetalingsverplichting geldt.
De gemiddelde huurstijging (huursombenadering) mag in 2021 niet hoger zijn dan 1,4% (2020: 2,6%). Het optrekken
van de huur na een huurdersmutatie telt daarin mee. De huren worden jaarlijks binnen de wettelijke kaders gewijzigd
in overeenstemming met het huurbeleid van DUWO.
Opbrengsten en lasten servicecontracten
Opbrengsten servicecontracten 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.
Overheidsbijdragen
Overheidsbijdragen betreffen de vrijval uit de egalisatierekening rijksbijdragen en overige overheidsbijdragen. De
overheidsbijdragen hebben betrekking op specifieke regelingen en worden aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het
jaar van opeisbaarheid.
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Hier worden de directe en indirecte kosten verantwoord die rechtstreeks zijn te relateren aan de verhuur- en
beheeractiviteiten van vastgoed in eigendom. Hierbij kan worden gedacht aan:
• Lonen en salarissen voor personeel dat primair bezig is met de exploitatie van het vastgoed;
• Kosten klanten contact center.
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Lasten onderhoudsactiviteiten
Aan deze post worden de onderhoudslasten toegerekend die betrekking hebben op het vastgoed in exploitatie.
Daarnaast worden personeelskosten en overige personeelskosten van directe en indirecte personeelsleden
betrokken bij onderhoudsactiviteiten via de kostenverdeelstaat toegerekend aan de lasten onderhoudsactiviteiten.
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Aan deze posten worden de directe lasten met betrekking tot de exploitatie van het bezit toegerekend die geen
betrekking hebben op de verhuur- en beheeractiviteiten of onderhoudsactiviteiten. Gedacht kan worden aan:
• Onroerendezaakbelasting;
• Verzekeringskosten;
• Verhuurderheffing;
• Bijdrage Aw.
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Hier worden de verkoopopbrengsten die worden gerealiseerd op verkopen uit bestaand bezit en verkopen uit
voorraad opgenomen. De directe verkoopkosten (taxatie, makelaar- en notariskosten) moeten in mindering gebracht
worden op de verkoopopbrengst vastgoedportefeuille.
Toegerekende organisatiekosten
Hier worden de indirecte kosten, lonen en salarissen en overige organisatiekosten die zijn toe te rekenen aan de in
het boekjaar verkochte objecten verantwoord.
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Hier wordt de boekwaarde van de verkochte eenheden op verkoopdatum verwerkt. Bij verkoop uit voorraad is dit de
voorraadwaarde op het moment van verkoop. Bij verkoop uit bestaand bezit is dit de marktwaarde. De waardering
van ‘vastgoed in exploitatie tegen marktwaarde’ vindt plaats op basis van de methodiek die is opgenomen in het
‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ (artikel 14 Rtiv).
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
De overige waardeveranderingen bestaan uit:
• Waardeverminderingen die zijn ontstaan door gedurende het verslagjaar nieuw aangegane juridische en feitelijke
verplichtingen met betrekking tot investeringen in nieuwbouw, woningverbetering en/of herstructurering met
betrekking tot bezit in (of bestemd voor) eigen exploitatie (ook wel onrendabele top). De marktwaarde van het te
ontwikkelen bezit wordt op eenzelfde wijze bepaald als het vastgoed in exploitatie, rekening houdend met
beoogde aanvangshuren;
• Waardeveranderingen (verdere waardeverminderingen of terugnames van eerder verantwoorde
waardeverminderingen) op investeringen in nieuwbouw, woningverbetering en/of herstructurering die
onderhanden zijn (zie eerste bullet). Deze waardeveranderingen zijn het gevolg van aangepaste inschattingen
van de totaal geprognosticeerde stichtingskosten en/of de marktwaarde(stijging) van het te ontwikkelen of te
verbeteren vastgoed;
• Afboekingen van eerder geactiveerde bedragen voor investeringsprojecten die niet zijn doorgegaan;
• Afwaarderingen en terugnames daarvan met betrekking tot grondposities.
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Hier wordt de jaarlijkse mutatie van de actuele waarde van de vastgoedcomplexen in exploitatie (exclusief het effect
van onrendabele investeringen) die gewaardeerd zijn op basis van marktwaarde in verhuurde staat verantwoord.
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Netto resultaat overige activiteiten
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit
hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven
belastingen.Hier worden de opbrengsten en kosten die zijn te relateren aan overige activiteiten opgenomen. Met
overige activiteiten worden de “niet primaire activiteiten” bedoeld en dus niet gerelateerd aan het exploiteren, het
ontwikkelen of verkopen van vastgoed.
Opbrengsten overige activiteiten
Opbrengsten uit de niet-primaire activiteiten zijn onder andere opbrengsten uit overige dienstverlening en incidentele
opbrengsten. Ook opbrengsten uit beheer voor derden, waarbij dit bezit niet in de balans is opgenomen, worden
slechts opgenomen voor zover deze opbrengsten toekomen aan de corporatie (beheervergoeding). Ook de
ontvangen huren van onze beheerpanden wordt hier verantwoord. DUWO heeft leasecontracten (huurcontracten)
waarbij de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet nagenoeg geheel door DUWO worden
gedragen. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing (huur). Leasebetalingen worden,
rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-enverliesrekening over de looptijd van het contract.
Kosten overige activiteiten
Kosten uit de niet-primaire activiteiten zijn onder andere kosten uit overige dienstverlening en incidentele lasten. Ook
lasten ten aanzien van beheer voor derden, inclusief betaalde huren, worden hier verantwoord.
Overige organisatiekosten
De ‘overige organisatiekosten’ zijn kosten die niet toe te rekenen zijn aan de primaire activiteiten of niet-primaire
activiteiten. Dit zijn niet-object gebonden kosten en algemene organisatiekosten. Voorbeelden van overige
organisatiekosten zijn kosten op het gebied van:
• Governance en bestuur;
• Portfolio management;
• Asset management (vastgoedsturing);
• Treasury;
• Jaarverslaggeving en control;
• Personeel en organisatie;
• Personeelsvereniging en OR.
Leefbaarheid
Kosten die zijn te relateren aan leefbaarheid zijn kosten van werkzaamheden voor niet in eigendom zijnde gebouwen
en gronden (zoals openbaar terrein) en die niet noodzakelijk zijn voor de verhuurexploitatie.
Financiële baten en lasten
Onder de financiële baten en lasten worden de rentebaten -en lasten tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met
de effectieve rentevoet van die betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening
gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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
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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.

Financiële instrumenten en risicobeheersing
Financiële instrumenten
De primaire financiële instrumenten van DUWO dienen ter financiering van haar operationele activiteiten of vloeien
direct uit deze activiteiten voort. Een belangrijke doelstelling van het financieringsbeleid van DUWO is het voorkomen
dan wel spreiden van ongewenste financiële risico’s zoals rente- en liquiditeitsrisico’s.
De beleidsregels omtrent financiële instrumenten en risicobeheersing worden jaarlijks vastgelegd in het treasury
statuut. Het beleid is erop gericht het jaarlijks renterisico te maximeren op 15% van de leningenportefeuille. In dit
kader maakt DUWO tevens gebruik van afgeleide financiële instrumenten, zoals renteswaps ter afdekking van het
renterisico dat ontstaat uit haar financieringsactiviteiten. Zij gebruikt deze instrumenten uitsluitend om renterisico van
variabel rentende leningen te beperken. Hierbij past zij kostprijshedge-accounting toe (zie hierna onder paragraaf
Hedge). Het beleid van DUWO is om niet te handelen in financiële instrumenten voor speculatieve doeleinden.
Renterisico (prijs- en kasstroomrisico’s)
DUWO loopt renteprijs- en rentekasstroomrisico’s over de rentedragende vorderingen (met name begrepen onder
financiële vaste activa), effecten en liquide middelen en rentedragende langlopende en kortlopende schulden
(waaronder schulden aan kredietinstellingen).
Voor schulden met variabele rente-afspraken loopt DUWO risico ten aanzien van toekomstige kasstromen als gevolg
van veranderingen in de marktrente (i.c. kasstroomrisico). Voor schulden met variabele renteafspraken wordt het
kasstroomrisico afgedekt door in geval van een significante verwachte stijging respectievelijk daling van de
marktrente, renteswapcontracten af te sluiten waarbij de variabele rente wordt geruild voor een vaste rente. Voor een
verdere toelichting word verwezen naar paragraaf Hedge verderop in dit hoofdstuk.
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Prijsrisico leningen overheid en kredietinstellingen
Ter beoordeling van het prijsrisico dat de groep loopt, zijn de leningen in onderstaand overzicht ingedeeld (bedragen
x € 1.000):
2021

Renteklasse (vastrentende leningen)

Restant looptijd

Tot 3%

3%-4%

4%-5%

5%-6%

6%-7%

> 7%

Totaal

0-5 jaar

96.133

66.000

16.586

0

0

0

178.719

6-10 jaar

43.007

57.500

32.000

1.328

0

0

133.835

11-15 jaar

74.500

10.000

19.000

0

0

0

103.500

16-20 jaar

37.692

20.000

0

0

0

0

57.692

0

0

7.958

0

24

0

7.982

251.332

153.500

75.544

1.328

24

0

481.728

> 20 jaar
Eindtotaal

De effectieve rentevoet van de leningen overheid en kredietinstellingen bedraagt gemiddeld 2,754% (2020: 2,871%)
2020

Renteklasse (vastrentende leningen)

Restant looptijd

Tot 3%

3%-4%

4%-5%

5%-6%

6%-7%

> 7%

Totaal

0-5 jaar

78.931

78.042

20.929

511

0

0

178.413

6-10 jaar

73.344

45.000

32.000

1.457

0

0

151.801

11-15 jaar

49.500

10.000

19.000

0

0

0

78.500

16-20 jaar

63.360

20.000

0

0

0

0

83.360

0

0

0

0

25

0

25

265.135

153.042

71.929

1.968

25

0

492.099

> 20 jaar
Eindtotaal

Kasstroomrisico leningen overheid en kredietinstellingen
De contractuele renteherzieningsdata of aflossingsdata indien laatstgenoemde eerder liggen en de effectieve
rentevoet van de zowel in de balans als niet in de balans opgenomen financiële instrumenten van de groep waarover
rentekasstroomrisico wordt gelopen luiden als volgt (bedragen x € 1.000):
2021

(variabel rentende leningen)

<= 1 jaar

2 jaar

3 jaar

4 jaar

5 jaar

> 5 jaar

Totaal

Gemiddeld
gewogen
effectieve
rente in %

Leningen kredietinst.

5.000

10.000

5.000

0

0

65.000

85.000

2,66

Bruto-positie

5.000

10.000

5.000

0

0

65.000

85.000

2,66

Renteswap
(var. naar vast)

-5.000

-10.000

-5.000

0

0

-65.000

-85.000

4,78

0

0

0

0

0

0

0

2,12

Financiële passiva

Netto-positie
2020

(variabel rentende leningen)

<= 1 jaar

2 jaar

3 jaar

4 jaar

5 jaar

> 5 jaar

Totaal

Gemiddeld
gewogen
effectieve
rente in %

Leningen kredietinst.

10.000

5.000

10.000

5.000

0

65.000

95.000

2,61

Bruto-positie

10.000

5.000

10.000

5.000

0

65.000

95.000

2,61

Financiële passiva

De effectieve rentevoet van de financiële instrumenten gegroepeerd onder variabele rentevoet wordt herzien binnen
een jaar. De renteherzieningsdata van de variabel rentende lening en de renteswap(s) om deze variabele rente om
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te zetten naar vast, zijn afzonderlijk opgenomen. De andere financiële instrumenten van DUWO zijn niet in de
bovenstaande tabel opgenomen, omdat ze niet rentedragend zijn en daardoor niet aan renterisico onderhevig zijn.
Overige kasstroomrisico’s leningen overheid en kredietinstellingen
Onderstaande vervalkalender van de leningenportefeuille geeft inzicht in de jaarlijkse bedragen betreffende de
contractueel bepaalde kasstromen uit hoofde van de eindaflossingen, de jaaraflossingen en de renteconversies:
Jaar

Eindaflossingen

Jaaraflossingen

Totale aflossingen

Renteconversies

2021

69.362

1.467

70.829

0

2022

14.000

1.486

15.486

0

2023

21.551

1.470

23.021

443

2024

27.573

1.208

28.780

0

2025

5.000

1.221

6.221

15.000

2026

50.000

1.234

51.234

0

> 2027

500.986

0

500.986

30.000

Eindtotaal

688.472

8.085

696.557

45.443

De looptijd van de leningenportefeuille overheid en kredietinstellingen bedraagt gemiddeld 13,9 jaar (2020: 13,9 jaar).
Hierna worden de renterisico’s van de leningenportefeuille per lening soort toegelicht:
- De rente van de vastrentende leningen is voor de gehele looptijd gefixeerd dan wel tot het renteherzieningsmoment. Het risico van deze leningen betreft:
- op het moment van renteherziening indien de rente hoger is dan de oude contractrente;
- de herfinanciering van de tussentijdse- en eindaflossingen van de lening in een nieuwe lening met een hogere
rente.
- De rente van de variabel rentende leningen (roll-over leningen) zijn gebaseerd op één-, driemaands en éénweeks
Euribor. De rente van de roll-over leningen is opgebouwd uit het Euribor percentage en een liquiditeitsafslag
respectievelijk -opslag die varieert van -36 tot + 19,5 basispunten.
- Het renterisico van de roll-over leningen (waarbij de rente per maand, drie maanden of wekelijks wordt herzien) is
voor € 85,0 miljoen (2020: € 95,0 miljoen) afgedekt met rente-instrumenten (zijnde renteswaps). Over het
boekjaar 2021 beliep de rentelast inzake de renteswaps gesaldeerd € 5,0 miljoen (2020 € 5,7 miljoen).
Gecombineerd met de rentelasten en -baten over de leningenportefeuille van € 12,4 miljoen (2020: € 12,7
miljoen) bedraagt de effectieve rentevoet 2,98% (2020: 2,96%).
- De basisrenteleningen hebben een rentetarief dat bestaat uit twee componenten, zijnde een basisrente en een
kredietopslag. De basisrente geldt voor de volledige looptijd van de leningen. De kredietopslag geldt voor de
overeengekomen periode, waarbij de eerste minimale looptijd vijf jaar bedraagt. Na vijf jaar dient een nieuwe
kredietopslag met de bank overeengekomen te worden. De kredietopslag van de huidige basisrenteleningen
bedraagt tussen de +6 en +50 basispunten.
Kredietrisico
Dit betreft het risico dat financiële instellingen niet aan hun contractuele verplichtingen jegens DUWO kunnen
voldoen.
DUWO maakt gebruik van meerdere banken teneinde dit risico te beperken. Verder handelt DUWO enkel met
kredietwaardige partijen en heeft zij procedures opgesteld om de kredietwaardigheid vast te stellen (rating) en de
omvang van het kredietrisico bij elke partij te beperken. Er zijn geen significante concentraties van kredietrisico
binnen de corporatie.
Liquiditeitsrisico
Dit betreft het risico dat DUWO over onvoldoende middelen beschikt om aan haar directe verplichtingen te kunnen
voldoen.
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Om te waarborgen dat DUWO aan haar verplichtingen kan voldoen zijn naast het aantrekken van langlopende
leningen, roll-over leningen beschikbaar met een flexibele hoofdsom voor een bedrag van in totaal € 59,0 miljoen,
hiervan is nog € 47,2 miljoen niet opgenomen (2020: € 49,0 miljoen resp. € 39,2 miljoen).
Het risico dat toekomstige kasstromen verbonden aan een monetair financieel instrument in omvang fluctueren is
minimaal, aangezien de langlopende vorderingen en schulden (na het effect van afgesloten renteswaps) vastrentend
zijn. Voor een toelichting op de liquiditeitsrisico’s specifiek inzake de rentederivaten wordt verwezen naar paragraaf
Hedge verderop in dit hoofdstuk.
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 waarde methodes waarbij rekening wordt gehouden met specifieke
omstandigheden.
Voor vastrentende langlopende leningen loopt DUWO het risico dat de reële waarde van de leningen zal dalen
respectievelijk stijgen als gevolg van veranderingen in de marktrente (i.c. reële waarderisico). Voor deze schulden
worden geen financiële derivaten uit hoofde van veranderingen in de marktrente afgesloten.
De reële waarde van de financiële instrumenten is bepaald met behulp van beschikbare marktinformatie en
schattingsmethoden. De volgende methoden en aannames zijn gebruikt bij de bepaling van de reële waarde van de
financiële instrumenten binnen DUWO:
Liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden
Gezien de korte looptijd van deze instrumenten benadert de boekwaarde de reële waarde.
Langlopende schulden
De reële waarde zonder risico-opslag van de langlopende schulden is geschat op € 792 miljoen ( 2020: € 848
miljoen) aan de hand van de contante waarde van de toekomstige kasstromen tegen de swapcurve op basis van de
6-maands Euribor per ultimo 2021. De reële waarde inclusief een risico-opslag van 0,27% (2020: 0,13%), gebaseerd
op de duration van 11,0 (2020: 11,6) van de leningenportefeuille, vertaald naar een looptijd met bijbehorende opslag
voor de betreffende looptijd, is € 783 miljoen (2020: 835 miljoen).
Renteswaps
De reële waarde van de renteswaps is bepaald door een contante waardeberekening met als disconteringsvoet de
eonia curve per ultimo 2021. Met het eigen kredietrisico (DVA) is geen rekening gehouden.
Hedge
Algemene hedgestrategie
DUWO heeft een strategie gevoerd om het risico op wijzigingen van toekomstige rentekasstromen uit hoofde van
bestaande en zeer waarschijnlijk in de toekomst af te sluiten leningen af te dekken. Daartoe worden als hedgeinstrumenten renteswapcontracten afgesloten. Met een renteswap ontvangt DUWO een variabele rente van de
tegenpartij en betaalt zij een vaste rente terug.
Hedge accounting
Op basis van de hiervoor genoemde hedgestrategie past DUWO in de jaarverslaggeving hedgeaccounting toe
waarbij de waarderingsresultaten van de afgedekte posities (leningen) en het afdekkingsinstrument (renteswaps)
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gelijktijdig in de winst-en-verliesrekening worden verwerkt, teneinde aldus de toegepaste risicoafdekking in de
verslaggeving tot uitdrukking te brengen.
Effectiviteit hedge-relatie
Hedge accounting wordt toegepast aangezien sprake is van een effectieve hedge-relatie. De kritische kenmerken
(onder andere omvang en looptijd) van de hedge-instrumenten komen overeen met die van de afgedekte en nog af
te dekken posities. Voor elke verslaggevingsperiode wordt de effectiviteit van de hedge relaties getest middels het
vergelijken van de kritische kenmerken, die de waarde van de instrumenten het meest beïnvloeden. Indien
ineffectiviteit wordt vastgesteld, wordt deze in de winst- en verliesrekening verwerkt.
Renteswaps
DUWO heeft een aantal payerswapcontracten afgesloten om renterisico’s voortvloeiend uit leningcontracten met een
variabele rente af te dekken. De betalingscondities van de renteswap stemmen overeen met die van de onderhandse
leningen. Zoals onder de waarderingsgrondslagen toegelicht, past DUWO daarbij kostprijshedge-accounting toe,
waardoor de renteswaps tegen kostprijs worden gewaardeerd (nagenoeg nihil) en tussentijdse waarde mutaties niet
in het resultaat worden verwerkt.
Voor de variabele leningen is voor € 85,0 miljoen (2020: € 95,0 miljoen) aan renteswaps aangegaan om het variabele
renterisico op deze leningen af te dekken. De renteswaps hebben de volgende kenmerken (bedragen x € 1.000):
Ingangsdatum

Einddatum

Te
ontvangen
variabele
rente

Te betalen
vaste rente

Marktwaarde
31-12-2021

Marktwaarde
31-12-2020

Effectiviteit
hedge

Renteswap

Tegenpartij

Nominale
waarde

IRS0000256

BNG BANK

7.500

01-12-2009

03-12-2035

EUR 3M

4,4700%

-4.207

-5.231

100%

IRS0000257

BNG BANK

7.500

01-07-2010

02-07-2040

EUR 3M

4,4600%

-5.507

-6.806

100%

IRS0000353

RABOBANK

10.000

04-12-2007

01-04-2021

EUR 3M

4,7100%

-498

100%

IRS0000354

RABOBANK

10.000

04-12-2007

03-07-2023

EUR 3M

4,7650%

-1.035

-1.588

100%

IRS0000355

BNG Bank

15.000

04-12-2007

01-12-2028

EUR 3M

4,8470%

-5.020

-6.379

100%

IRS0000356

BNG BANK

15.000

01-02-2009

03-02-2031

EUR 3M

4,8625%

-7.021

-8.609

100%

IRS0000357

RABOBANK

15.000

05-10-2009

05-10-2033

EUR 3M

4,9075%

-8.193

-10.101

100%

IRS0000409

FORTIS

5.000

01-10-2010

01-10-2024

EUR 3M

4,7850%

-756

-1.070

100%

IRS0000415

FORTIS

5.000

01-07-2010

01-07-2022

EUR 3M

4,8400%

-263

-534

100%

IRS0000433

BNG BANK

5.000

01-06-2011

01-06-2039

EUR 3M

4,9150%

-3.908

-4.762

100%

4,7830%

-35.910

-45.577

Totalen

95.000

De reële waarde van de derivaten bedraagt per balansdatum - € 35,9 miljoen (2020: - € 45,6 miljoen).
Basisrenteleningen
Onder de leningen zijn voor een bedrag van € 106 miljoen aan zogenaamde basisrenteleningen opgenomen. Op
deze leningen wordt een vaste basisrente betaald van gemiddeld 3,17% (2020: 3,17%).
De creditspread die op deze leningen wordt betaald, wordt periodiek herzien. Voor de huidige leningen is de
gemiddelde credit spread 0,16% (2020: 0,17%).
Van de basisrenteleningen is het vervalschema van de spreadherzieningen hieronder weergegeven:
(bedragen x € 1.000)
Basisrente
lening

Tegenpartij

Nominale
waarde

Rente %
totaal

Herzieningsjaar spread

633

BNG BANK

-10.000

3,690%

2022

637

NWB BANK

-15.000

2,940%

2022

638

BNG BANK

-15.000

3,728%

639

NWB BANK

-15.000

3,075%

Einddatum

Marktwaarde
31-12-2021

12

01-12-2059

-21.037

7

03-07-2051

-23.847

2022

5

02-05-2062

-33.069

2023

9

03-09-2046

-23.533
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Basisrente
lening

Tegenpartij

Nominale
waarde

Rente %
totaal

640

NWB BANK

-15.000

3,045%

2024

642

BNG Bank

-12.500

2.985%

2022

643

BNG BANK

-12.500

3,374%

4011

NWB BANK

-6.000

3,735%

4012

NWB BANK

-5.000

4,950%

Totalen

Herzieningsjaar spread

Herzieningsmaand spread

Einddatum

Marktwaarde
31-12-2021

9

01-09-2056

-27.081

1

02-01-2043

-18.440

2031

4

01-04-2053

-21.431

2022

9

03-09-2060

-12.853

2022

5

02-05-2061

106.000

-13.031
-194.322

Margin call verplichting derivaten Rabobank
Voor derivaten met een onderliggende waarde van € 25,0 miljoen (2020: € 35,0 miljoen), en een marktwaarde van
€ 9,2 miljoen (2020: € 12,2 miljoen) negatief, geldt formeel een margin call vanaf een negatieve marktwaarde van
€ 28,0 miljoen. DUWO heeft een stresstest uitgevoerd en vastgesteld dat ook bij een 2% rentedaling de negatieve
marktwaarde niet de € 28,0 miljoen zal overstijgen en er derhalve geen liquiditeitsbuffer hoeft te worden
aangehouden.
Break clause verplichting
Een Rabobank swap (IRS 357) met een onderliggende waarde van € 15,0 miljoen en een marktwaarde van € 8,2
miljoen ( 2020: € 10,1 miljoen) negatief kent een Mutual Termination Clause (MTC) in 2027. De looptijd van dit
derivaat is tot oktober 2033. Dit type clausule geeft beide partijen (dus ook DUWO) het recht om de swap, onder
verrekening van de marktwaarde, voortijdig te beëindigen. DUWO loopt hiermee een liquiditeitsrisico (ter grootte van
de dan geldende marktwaarde). Omdat de resterende looptijd op de MTC-datum nog ‘slechts’ zes jaar zal bedragen,
zal deze marktwaarde aanzienlijk lager uitvallen dan momenteel het geval is (ceteris paribus).
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Toelichting op de balans per 31 december 2021
(bedragen x € 1.000,-)
1. Materiële vaste activa
De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het navolgende schema samengevat:
Onroerende en roerende zaken ten
dienste van de exploitatie
1 januari 2021
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen

40.705

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

-25.922

Boekwaarde per 1 januari

14.783

Mutaties
Investeringen

1.871

Desinvesteringen

0

Afschrijvingen

-1.882

Terugneming van waardeverminderingen

0

Totaal mutaties

-11

31 december 2021
Verkrijgingsprijzen

42.576

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

-27.804

Boekwaarde per 31 december

14.772

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
• Inventaris
lineair, 5 tot 10 jaar
• Vervoersmiddelen
lineair, 5 jaar
• Liften/Isolatie
lineair, 25 jaar
• Automatisering
lineair, 3 tot 10 jaar
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2. Vastgoedbeleggingen		
		
2.1 Vastgoed in exploitatie		
De mutaties in het vastgoed in exploitatie zijn in het navolgende schema samengevat:
DAEB vastgoed
in exploitatie

Niet-DAEB vastgoed
in exploitati

Totaal

988.583

32.181

1.020.764

1.173.699

14.073

1.187.772

-45.568

0

-45.568

2.116.714

46.254

2.162.968

7.566

1.846

9.412

1 januari 2021
Verkrijgingsprijzen
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve waardeveranderingen
Boekwaarde 1 januari 2021
Mutaties
Opleveringen
Investeringen

3.405

0

3.405

Desinvesteringen

-1.688

-567

-2.255

Afschrijvingen
Aanpassing marktwaarde
Herclassificatie
Totaal mutaties

-6.815

0

-6.815

267.977

3.243

271.220

0

0

0

270.445

4.522

274.967

997.866

33.460

1.031.326

1.441.676

17.315

1.458.991

31 december 2021
Verkrijgingsprijzen
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve waardeveranderingen
Boekwaarde 31 december 2021

-52.382

0

-52.382

2.387.160

50.775

2.437.935

Verklaring waardemutatie
De toename van de marktwaarde is als volgt:
Waardemutatie bestaand bezit
Investeringen nieuwbouw/aankoop
Woningverbetering

193.209
4.587
72.185

Overige investeringen

1.769

Desinvesteringen en afschrijvingen

-3.773
267.977

De waardemutatie bestaand bezit ad € 271 miljoen betreft de stijging van de marktwaarde van het bestaand bezit
ultimo 2021.
Afschrijvingen op activa in de exploitatie betreffen University Housing, wasserettes en overig waarvoor
afschrijvingstermijnen van 5 jaar worden gehanteerd.
De geschatte waarde gebaseerd op de meest recente WOZ-beschikkingen van deze eenheden bedraagt € 2.354,7
miljoen (2020: € 2.218,4 miljoen) voor het DAEB vastgoed in exploitatie en € 48,7 miljoen (2020: € 53,5 miljoen) voor
het Niet-DAEB vastgoed in exploitatie.
Belangrijke lopende contractuele verplichtingen tot aankoop, bouw of ontwikkeling van onroerende zaken bestemd
voor exploitatie betreft een anterieure overeenkomst met Elan Wonen en Panopticon inzake 250 verhuureenheden te
herontwikkelen in de voormalige Koepelgevangenis Haarlem. In 2021 zijn geen nieuwe contractuele verplichtingen
tot aankoop, bouw of ontwikkeling aangegaan.
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2.1.1 Toelichting algemene waarderingsgrondslagen fullversie
DUWO heeft per 31 december 2020, verdeeld naar categorie, de volgende aantallen onroerende zaken:
Categorie onroerende zaken

Aantal onroerende zaken per 31 december 2021

Woongelegenheden (full)

24.247

Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed (full)

169

Parkeergelegenheden (basis)

569

DUWO-Rochdale combinatie

1.563

Beheer eenheden (geen taxatie)

8.389

Marktwaarde						
Sinds 2016 werkt DUWO samen met taxateur MVGM om haar woningportefeuille te waarderen tegen marktwaarde
in verhuurde staat. Jaarlijks vindt er een taxatie plaats op deze woningportefeuille van DUWO. In 2020 waren dit 382
complexen waarvan 164 volledig getaxeerd werden en van 218 woningen vond er een markttechnische update
plaats. Wij zijn tevreden over onze samenwerking met MVGM maar willen na 5 jaar onze contracten opnieuw
aanbesteden aan andere taxateurs. Daarom is er besloten vanaf jaar 2021 onze woningportefeuille door twee andere
taxateurs te laten taxeren, namelijk Cushman & Wakefield en JLL (Jones Lang LaSalle).
DUWO past de full-versie van het “Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2021” toe bij de waardering van
het vastgoed in exploitatie op marktwaarde in verhuurde staat. Hierbij wordt op basis van de toekomstige kasstromen
de marktwaarde middels de Discounted Cash Flow (DCF) Methode bepaald.
Bij het bepalen van de marktwaarde is voor de woning- en BOG portefeuille de full-versie van het
waarderingshandboek gehanteerd en voor parkeergelegenheden de basisversie. Jaar 2021 is het eerste keer dat de
woningportefeuille door twee andere taxateur gewaardeerd wordt, daarom wortdt de hele woningportefeuille
gewaardeerd, dit is op full-versie en elk 50% van woningportefeuille per taxateur.
Na de initiele full-versie taxatie van 2021 zal de jaren daaropvolgend de voorgeschreven 1/3 taxatie weer volgen
zoals handboek.
Taxatie werkzijze na full taxatie jaar 2021
Voor de toekomstige full versie taxatie jaar 2021+ (van toepassing op de studenteneenheden) is voorgeschreven dat
jaarlijks 1/3 deel van de onroerende zaken in exploitatie wordt getaxeerd door een onafhankelijke en ter zake
deskundige externe taxateur, ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. Dit betekent dat elk
derde deel van de onroerende zaken in exploitatie minimaal eens per drie jaar opnieuw wordt getaxeerd. Het 1/3
deel wordt zo samengesteld dat dit een representatief deel van het totale bezit is. In het jaar dat niet getaxeerd
wordt, wordt een taxatie-update/aannemelijkheidsverklaring verstrekt door de taxateur. Het taxatierapport en het
taxatiedossier waarin de waardering en de daarbij gehanteerde aanpassingen ten opzichte van de basisvariant zijn
onderbouwd en vastgelegd zijn in het bezit van DUWO en op aanvraag beschikbaar voor de Autoriteit
woningcorporaties.
DUWO heeft in overleg met de taxateurs een inschatting gemaakt van haar bezit. DUWO is actief in elf gemeenten
en kent binnen haar bezit een grote verscheidenheid op het gebied van bouwjaar (monumenten) en binnenstedelijk
en buitenstedelijk bezit. Boekjaar 2021 is het 1ste jaar dat de volledige bezit van DUWO full versie taxatie ondergaat
van twee taxateurs, ieder taxateur helft.
De DUWO-Rochdale combinatie betreft een complex studenteneenheden waarvan de helft van de
studenteneenheden juridisch en economisch eigendom is van DUWO. Er is geen sprake van gezamelijke activiteiten
als bedoeld in RJ 215.205.
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Waarderingscomplex
Een waarderingscomplex is een samenstelling van verhuureenheden, die in principe bestaat uit vergelijkbare
verhuureenheden wat betreft type vastgoed, bouwperiode en locatie. Vanuit haar achtergrond als
studentenhuisvester zitten in veel van deze complexen zowel zelfstandige als onzelfstandige eenheden. Verder kan
het waarderingscomplex als één geheel aan een derde partij in verhuurde staat verkocht worden. Er bestaat geen
minimum of maximum voor het aantal verhuureenheden in een waarderingscomplex. Het kan voorkomen dat een
waarderingscomplex bestaat uit zowel DAEB- als niet-DAEB-vastgoed. DUWO heeft op basis van bovenstaande
criteria in totaal 485 waarderingscomplexen geïdentificeerd.
Om de te verwachten kasstromen in de DCF-berekening te bepalen, wordt gebruik gemaakt van de macroeconomische parameters:
Parameters Woongelegen
Parameters woongelegenheden

2021

2022

2023

2024

2025 e.v.

Prijsinflatie

1,80%

1,90%

1,90%

1,90%

2,00%

Looninflatie

2,20%

2,10%

2,30%

2,30%

2,40%

Bouwkostenstijging

3,20%

2,10%

2,30%

2,30%

2,40%

Leegwaardestijging

1,80-7,90%

1,90-2,00%

1,90-2,00%

1,90-2,00%

2,00%

Mutatieonderhoud per vhe - EGW

€ 1.387

€ 1.456

€ 1.529

€ 1.606

€ 1.686

Mutatieonderhoud per vhe - MGW

€ 1.030

€ 1.082

€1.136

€ 1.192

€ 1.252

Mutatieonderhoud per vhe - Studenteneenheid

€ 670

€ 703

€ 738

€ 775

€ 814

Beheerkosten per vhe - EGW

€ 459

€ 470

€ 480

€ 491

€ 503

Beheerkosten per vhe - MGW

€ 457

€ 468

€ 478

€ 489

€ 501

Beheerkosten per vhe - Studenteneenheid

€ 432

€ 442

€ 452

€ 462

€ 473

Gemeentelijke OZB (% van de WOZ)

0,09%

0,09%

0,09%

0,09%

0,09%

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten (% v.d. WOZ)

0,07%

0,07%

0,07%

0,07%

0,07%

Verhuurderheffing (% van de WOZ)

0,211%

0,195%

0,196%

0,196%

0,196%

Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar - zelfstandige eenh.

1,00%

1,00%

1,00%

0,50%

0,50%

Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar - onzelfstandige eenh.

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Huurderving (% van de huursom)

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

Verkoopkosten bij uitponden (% van de leegwaarde)

1,20%

1,20%

1,20%

1,20%

1,20%

Gemiddelde disconteringsvoet Doorexploiteren Scenario

5,44%

5,44%

5,44%

5,44%

5,44%

Gemiddelde disconteringsvoet Uitpond Scenario

5,59%

5,59%

5,59%

5,59%

5,59%
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Voor splitsingskosten is een norm gehanteerd van € 555,- per te splitsen eenheid. De overdrachtskosten, bestaande
uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten, bedragen 9% van de berekende waarde van een
verhuureenheid.
Parameters BOG/MOG:
Parameters bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed

2021

2022

2023

2024

2025 e.v.

Instandhoudingsonderhoud per m BVO (BOG)

€ 6,00

€ 6,14

€ 6,28

€ 6,42

€ 6,57

Instandhoudingsonderhoud per m2 BVO (MOG)

€ 7,30

€ 7,47

€ 7,64

€ 7,82

€ 8,00

2

Instandhoudingsonderhoud per m BVO (ZOG)

€ 9,70

€ 9,92

€ 10,15

€ 10,38

€ 10,62

Beheerkosten % van de markthuur - BOG

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

Beheerkosten % van de markthuur - MOG

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

Beheerkosten % van de markthuur - ZOG

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten (% v.d. WOZ)

0,12%

0,12%

0,12%

0,12%

0,12%

Gemiddelde disconteringsvoet

8,41%

6,29%

6,29%

6,29%

6,29%

2

Parameters Parkeren
Parameters parkeren
Instandhoudingsonderhoud per vhe - parkeerplaats
Instandhoudingsonderhoud per vhe - garagebox

2021

2022

2023

2024

2025 e.v.

€ 56,00

€ 57,29

€ 58,61

€ 59,95

€ 61,33

€ 187,00

€ 191,30

€ 195,70

€ 200,20

€ 204,81

Beheerkosten per vhe - parkeerplaats

€ 29,67

€ 30,35

€ 31,05

€ 31,76

€ 32,49

Beheerkosten per vhe- garagebox

€ 40,92

€ 41,86

€ 42,82

€ 43,81

€ 44,82

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten (% v.d. WOZ)

0,22%

0,22%

0,22%

0,22%

0,22%

Gemiddelde disconteringsvoet

6,29%

6,29%

6,29%

6,29%

6,29%

2.1.2 Methoden
De marktwaarde in verhuurde staat is bepaald op basis van de Dicounted Cash Flow (DCF) methode en is per
categorie vastgoed als volgt:
Categorie onroerende zaken

Methoden

Woongelegenheden

Bij studenteneenheden heeft DUWO het doorexploiteerscenario toegepast. Bij
eengezins- en meergezinswoningen waar geen studenten in wonen leidt de hoogste
waarde van de twee scenario’s (doorexploiteerscenario of uitpondscenario) tot de
marktwaarde van het waarderingscomplex.

Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed

Doorexploiteerscenario

Parkeergelegenheden

De hoogste waarde van de twee scenario’s (doorexploiteerscenario of
uitpondscenario) leidt tot de marktwaarde van het waarderingscomplex.

2.1.3 Relevante veronderstellingen						
Bij het bepalen van de marktwaarde van de meeste woongelegenheden en alle bedrijfsonroerend is de full-versie
van het waarderingshandboek gehanteerd. De variabelen in de berekening zijn conform het waarderingshandboek
gehanteerd met uitzondering van de vrijheidsgraden. Ten aanzien van de woningportefeuille en bedrijfsonroerend is
ervoor gekozen om van de volgende vrijheidsgradengebruik te maken:
Schematische vrijheid
Om specifieke afspraken en atypische inkomsten en uitgaven te kunnen modelleren mogen er extra kasstromen
toegevoegd worden aan het standaardschema uit de basisversie. Voorwaarde is dat er een duidelijke en
transparante uitsplitsing wordt gemaakt. Het verloop van deze kasstromen over de jaren hoeft niet persé
inflatievolgend te zijn. Uitgangspunt is dat de kasstromen en hun verloop worden benoemd. Deze vrijheidsgraad is
niet toegepast.
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Markthuur
De markthuur is modelmatig op basis van referenties bepaald. Zelfstandige eenheden die nu weliswaar als
‘studentenwoning’ zijn gelabeld, kunnen ondanks dat ze nu worden verhuurd aan studenten over het algemeen ook
zonder enige aanpassingen als reguliere woning worden verhuurd. Belangrijke toevoeging is ook dat er geen enkele
verplichting op het vastgoed rust om deze eenheden ook enkel maar aan studenten, c.q. jongeren onder de 23 jaar
te verhuren.
De kwaliteitskortingsgrens wordt bij deze zelfstandige eenheden losgelaten, zodat bij die eenheden de huur naar
markthuurniveau kan worden opgetrokken. Bij het merendeel van de eenheden wil dat betekenen dat er conform het
WWS-systeem zal worden verhuurd en er geen “aftopping” plaatsvindt op de grens van € 442,46 (2020; 432,51).
Praktisch betekent dit dat Cushman & JLL de maximaal redelijke huur conform het WWS als markthuur heeft
gehanteerd, mits uit marktanalyse blijkt dat de WWS- huur ook realistisch is en in ieder geval niet te hoog is. Bij
voorkomende gevallen, waarbij er sprake is van eenheden met meer dan 145 (2020; 145) WWS-punten is er op
comparatieve wijze een markthuur vastgesteld, waarbij in beginsel de WWS- huur wordt losgelaten.
Ten aanzien van gereguleerde woningen en onzelfstandige eenheden is na mutatie in een nieuwe verhuursituatie de
maximaal redelijke huur overeenkomstig het opgegeven aantal WWS-punten gehanteerd en bij geliberaliseerde
eenheden de modelmatig bepaalde markthuur. Modelmatig is door de taxateur getoetst of de maximaal redelijke huur
niet boven de markthuur is gelegen en wel daadwerkelijk door de markt betaald zal worden.
Voor enkele BOG complexen wordt momenteel een huur betaald die lager is dan de markthuur. Hoewel er in de
waardering vanuit wordt gegaan dat er bij mutatie een hogere huur kan worden gevraagd, en er contractueel geen
beklemmingen zijn, leent het (studentikoze) karakter van het object zich voornamelijk voor de huidige bestemming.
DUWO ziet een risico in het realiseren van de hogere markthuur.
De volgende spreiding van de jaarlijkse markthuur is gebruikt voor de verschillende categorieën onroerende zaken:
Categorie onroerende zaken
Woongelegenheden*
Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed

Bandbreedte

Gemiddelde

€ 2.254,56 - € 33.000 per VHE

€ 6.569,02 per VHE

€ 50 - € 275 per m²

€ 133,79 per m²

* Voor de zelfstandige woningen gebruikt als vrijheidsgraad. Voor de onzelfstandige woningen is de markthuur gelijk aan de max. redelijke huur
obv de WWS-punten.

Eindwaarde
Het rekenmodel maakt gebruik van een Netto Contante Waardeberekening (NCW), ook wel Discounted Cash Flow
(DCF) genaamd. Dit betekent dat voor een periode van 15 jaar de inkomsten en uitgaven betrouwbaar worden
geschat en dat deze aan de hand van een disconteringsvoet “contant” worden gemaakt naar het heden. Daarnaast
wordt een eindwaarde bepaald na afloop van de DCF-periode van 15 jaar (de zogenaamde exit yield).
De taxateur heeft de Exit Yield gerelateerd aan de huur/leegwaarde van het wooncomplex aan het einde van de
beschouwingsperiode en hiermee op basis van marktreferenties en een te verwachten veroudering een Exit Yield
ingeschat. Daarnaast is er gerekend met het bruto aanvangsrendement (BAR) op de huurinkomsten in jaar 1
vermeerderd met een verouderingsopslag, waarmee de ingeschatte Exit Yield is getoetst.
Per wooncomplex hebben zij aan de hand van bovenstaande werkwijze getoetst of de eindwaarde (en daaruit
voortvloeiende Exit Yield) van het Handboek overschreven moet worden. Uiteindelijk is voor elk waarderingscomplex
de eindwaarde conform het handboek overschreven.
Leegwaarde
De leegwaarde is modelmatig op basis van referentietransacties (marktwaarde vrij van huur en gebruik) vastgesteld.
Er is per studentencomplex beoordeeld of het wellicht mogelijk is om deze ook alternatief aan te wenden voor andere
doelgroepen. Deze alternatieve aanwendbaarheid is tot uitdrukking gekomen in de waardering. De inschatting van
de alternatieve aanwendbaarheid is door DUWO in samenspraak met de taxateur gebeurd.
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Disconteringsvoet
Onze taxateur Cushman en JLL hebben hun eigen modelmatige opbouw van de disconteringsvoet.
Cushman gebruikt hun eigen interne model voor berekening van opslagen en afslagen van de disconteringsvoet
terwijl JLL meer richting AMWOCO model (handboek soortgelijke) gebruik.
Van beide taxateur’s waardering modelen liggen de volgende wegingsfactoren per complex ten grondslag:
- Locatie : Binnen gemeente, buiten buiten gemeente, landelijk goed/slecht
- Objectype: Starters, Studenten in kleine complexen of grote complexen en historische stadspand
- Bouwjaarklasse (JLL volgens handboek , Cushman gebruikt eigen bouwjaarklasse)
- Oppervlakteklasse (JLL volgens handboek , Cushman gebruikt eigen oppervlakteklasse)
- Mutatiegraad
Vervolgens is om een marktconforme output te krijgen (Bar markthuur k.k./ Bar huurprijs k.k. rekening houdend met
huurwaarde- en leegwaarderatio) een marktopslag danwel afslag toegepast.
De volgende spreiding van de disconteringsvoet is gebruikt voor de verschillende categorieën onroerende zaken:
Categorie onroerende zaken

Spreiding disconteringsvoet

Woongelegenheden*

*3,50% - 6,14%

Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed

3,01% - 10,15%

Parkeergelegenheden

6,26% - 6,61%

*Exclusief. Stamkartstraat, dit betreffen containerwoningen met een beperkte levensduur. De disconteringsvoet hier als uiterste waarde weer
geven geeft geen goed beeld over de portefeuille.

Mutatiegraad
Aangezien bij mutatie er geen aftopping meer plaatsvindt en de huur zal worden opgetrokken naar maximaal redelijk
conform het WWS stelsel of markthuur is de taxateur van mening dat de doelgroep mogelijk zal wijzigen en het
verhuisgedrag ook. Dit zal ‘normaliseren’ tot een vergelijkbaar niveau welke in de markt bij reguliere wooncomplexen
ook gebruikelijk is. DUWO kent als studentenhuisvester, als gevolg van de campuscontracten en de internationale
studenten een relatief hoge mutatiegraad. Bij de studentencomplexen variëren de mutatiegraden tussen de 30% en
100%. De verwachting is dat als de huur is opgetrokken naar markthuur, de mutatiegraad af zal nemen.
Bij gemengde complexen resulteert dit in een gewogen mutatiegraad waarbij er rekening is gehouden met de
verhouding onzelfstandig/ zelfstandig eenheden.
Categorie onroerende zaken

Bandbreedte

Gemiddelde

4% - 50%

36,52%

Woongelegenheden*

Onderhoud
Conform het Handboek wordt er per eenheid afhankelijk van het typeklasse en bouwjaar een jaarlijks bedrag voor
instandhoudingsonderhoud opgenomen. Aangezien de portefeuille voor een groot deel uit kleine eenheden bestaat
resulteerde dit in extreem hoge en onrealistische exploitatielasten voor vele complexen. DUWO heeft in overleg met
de taxateur, gebruik van handboek oppervlakteklasse en data van TMS Ortec de volgende onderhoudskosten per
m2. (Woningen)
Oppervlakte categorie

Onderhoudsbedragen

0 t/m 25 m²

€ 29,00 p/m²

26 t/m 50 m²

€ 25,37 p/m²

51 t/m 75 m²

€ 19,06 p/m²

76 t/m 100 m²

€ 16,05 p/m²

101 t/m 125 m²

€ 10,24 p/m²

Meer dan 125 m²

€ 9,26 p/m²
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Erfpacht
Er is bij meerdere complexen sprake van erfpacht en DUWO is de gerechtigde van het erfpachtrecht. Uit zowel de
bijzondere als de algemene voorwaarden is niet gebleken dat er (sociaal) verhuurd moet blijven of dat er niet
verkocht mag worden. Wel is er in enkele gevallen toestemming nodig van B&W om het erfpachtrecht te mogen
vervreemden. Dit is een moment waarop de gemeente ook canon en voorwaarden kan aanpassen. Echter is dit niet
op waarde in te schatten, wel als een mogelijk risico. Aangezien dit een onzekerheid is hebben taxateurs gemeend
het uitgangspunt te hanteren dat er geen suppletie verschuldigd is op het moment dat het erfpachtrecht wordt
vervreemd aan een andere koper dan een toegelaten instelling. Wanneer dit anders blijkt te zijn zal dit gevolgen
hebben voor de waardering. De canon (indien van toepassing) is opgenomen in de jaarlijkse kasstroom.
Er is geen kapitaalscorrectie opgenomen voor een toekomstige betaling/ afkoop en/of vooruitbetaling van de canon
bij situaties waarbij de erfpacht is vooruitbetaald voor het huidige tijdvak. Indien niet bekend is of er sprake is van
indexatie is uitgegaan van een worst case scenario en is een jaarlijkse indexatie gehanteerd.

Verkoopkans
Deze vrijheidsgraad is niet toegepast
Technische splitsingskosten
Deze vrijheidsgraad is niet toegepast
Bijzondere omstandigheden
Deze vrijheidsgraad is niet toegepast
Exploitatiescenario
Deze vrijheidsgraad is niet toegepast
Zekerheden en beperkingen
Vastgoedbeleggingen met een boekwaarde van € 24,3 miljoen (2020: € 24,3 miljoen) zijn hypothecair verbonden ten
behoeve van kredietinstellingen. Ten aanzien van de financial lease active zijn leaseverplichtingen opgenomen in de
balans.
Gevoeligheidsanalyse
Gelet op de huidige marktomstandigheden kunnen toekomstige marktontwikkelingen waarop zowel door interne als
door externe taxateurs gehanteerde aannames en schattingen ter bepaling van de marktwaarde van het vastgoed in
exploitatie zijn gebaseerd, ten opzichte van de werkelijk te verwachten marktontwikkelingen, van significante invloed
zijn op de uitkomsten van de huidige waardering in de jaarrekening. Hierbij een korte beschrijving waarop de
aannames van de gevoeligheidsanalyse zijn gebaseerd:
Aanname 1 – Er is minder geld beschikbaar in de Eurozone naar aanleiding van het normaliseren van de balans van
de ECB, zoals op dit moment al het geval is in de Verenigde Staten. De nominale rente op staatsobligaties loopt met
1% op, waardoor de disconteringsvoet ook oploopt met 1%, aangezien deze is opgebouwd uit de som van de
nominale rente op 10-jaars staatsleningen en de opslag geborgde financiering.
Aanname 2 – In 2022 zullen de huren onder de liberalisatiegrens niet wijzigen.
Aanname 3 – De lonen stijgen harder dan de inflatie, waardoor de reële loonlast stijgt, terwijl de huren
gelijk blijven. De reële beheerkosten van DUWO stijgen hierdoor met 2%.
Om inzicht te geven in de effecten van deze redelijkerwijs mogelijke scenario’s van wijzigingen in belangrijke
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parameters op de marktwaarde, is ten aanzien van woningen gewaardeerd volgens de DCFmethode, de volgende
gevoeligheidsanalyse opgenomen:
Parameters
Disconteringsvoet
Leegwaarde
Markthuur
WWS-punten/Maximale huur

Gehanteerd in marktwaarde
31-12-2021

Wijziging parameter

Effect op de
marktwaarde EUR

Effect op de
marktwaarde %

5,56%

1%-punt hoger

€ -337.058.813

-14,67%

€ 119.841

10% hoger

€ 37.879.781

1,65%

€ 457,66

10% hoger

€ 37.651.018

1,64%

124/€ 420,44

10% hoger

€ 45.856,111

1,99%

Verzekering & zekerheden
De vastgoedbeleggingen zijn verzekerd tegen aanschaf- c.q. voortbrengingskosten. Jaarlijks wordt de verzekerde
waarde aangepast aan het indexcijfer voor nieuwbouwwoningen zoals dit door het CBS wordt berekend. De
verzekerde som op basis van leegwaarde op balansdatum bedraagt: € 2.975,2 miljoen (2020: € 2.689,7 miljoen).
Zonder toestemming van het WSW is het de corporatie niet toegestaan om de woningen die met door het WSW
geborgde leningen zijn gefinancierd te bezwaren met een beperkt recht (recht van pand/hypotheek, recht van opstal,
recht van erfpacht, recht van vruchtgebruik) of de verplichting aan te gaan om deze woningen met een
zekerheidsrecht te bezwaren (positieve hypotheekverklaring). Als gevolg hiervan zijn de woningen die met geborgde
leningen zijn gefinancierd, niet met hypothecaire zekerheden bezwaard. Daarnaast heeft het WSW recht van eerste
hypotheek op de woningen van de corporatie betreffende de door het WSW geborgde financiering.
2.1.4 Beleidswaarde
De beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie is gebaseerd op de methodiek zoals opgenomen in het Handboek
en bedraagt per 31 december 2021 € 1.949 miljoen.
Bij het bepalen van de beleidswaarde is het waarderingshandboek gehanteerd. De berekening van de beleidswaarde
kent als startpunt de marktwaarde. De beleidswaarde wordt bepaald door op vier aspecten aanpassingen door te
voeren in de uitgangspunten van de berekening van de marktwaarde. Deze aspecten zijn:
1. Beschikbaarheid: voor de gehele portefeuille wordt het doorexploiteerscenario gehanteerd, voor de eindwaarde
geld een eeuwigdurende benadering en de overdrachtskosten komen te vervallen;
2. Betaalbaarheid: de markthuur wordt vervangen door de beleidshuur (streefhuur) van DUWO;
3. Kwaliteit; de marktconforme norm voor onderhoud wordt vervangen door de beleidsconforme onderhoudsnorm
van DUWO;
4. Beheer: de marktconforme norm voor beheer wordt vervangen door de beleidsconforme beheernorm van
DUWO.
De opbouw van de beleidswaarde van DUWO per 31 december 2021 laat zich als volgt presenteren (x € 1.000,-):
DAEB vastgoed
in exploitatie

Niet-DAEB vastgoed
in exploitatie

Totaal vastgoed
in exploitatie

2.353.611

49.089

2.402.700

Beschikbaarheid (doorexploiteren)

144.183

3.077

147.261

Betaalbaarheid (huren)

-497.798

-196

-497.993

Marktwaarde per 31 december 2021*

45.237

432

45.669

Beheer (beheerkosten)

-148.585

49

-148.536

Totaal aanpassingen

-456.963

3.363

-453.600

1.896.648

52.452

1.949.100

Kwaliteit (onderhoud)

Beleidswaarde per 31 december 2021
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* De marktwaarde per 31 december 2021 in het beleidswaardeoverzicht hierboven wijkt af van de marktwaarde opgenomen onder paragraaf 2.1
vastgoedbeleggingen. Het verschil van € 35,2 miljoen heeft betrekking op Accomodate (€11,7 miljoen), wasmachines (€ 0,4 miljoen), financial
lease (€ 21,7 miljoen) en overige vastgoedbeleggingen (€ 1,4 miljoen).

Bepaling beleidswaarde						
De af- en opslagen op de marktwaarde om te komen tot de beleidswaarde kunnen als volgt worden samengevat. In
het jaarveslag is een uitgebreidere toelichting opgenomen in de beleidsmatige beschouwing van de beleidswaarde.
Opslag wegens beschikbaarheid (doorexploiteerscenario)
Door het afdwingen van het doorexploiteerscenario, i.p.v. het hoogste scenario van doorepxloiteren en uitponden,
worden lagere exploitatiekasstromen gegenereerd. De in de marktwaarde gehanteerde eindwaarde middels een exit
yield wordt vervangen door de voorgeschreven berekende eindwaarde conform het waarderingshandboek, dit
resulteert in een lagere eindwaarde. De overdrachtskosten vervallen wat leidt tot een hogere waarde v.o.n.. Per
saldo resulteert dit voor DUWO in een hogere waarde (opslag).
Afslag wegens betaalbaarheid (beleidshuur)
Bij mutatie worden de huren opgetrokken naar de beleidshuur (streefhuur) i.p.v. naar de markthuur. Dit zorgt voor
aanzienlijk lagere huurkasstromen en een lagere waarde. Deze stap zorgt voor de grootste afslag voor DUWO.
Opslag wegens kwaliteit (onderhoud)
De onderhoudsnorm die is gehanteerd in de marktwaardeberekening wordt in deze stap vervangen voor de
beleidsmatige onderhoudsnorm van DUWO (€ 729,- per VHE). De eigen onderhoudsnorm is lager, waardoor de
kasstromen hoger zullen uitvallen en dus een opslag op de marktwaarde van toepassing is.
Afslag wegens beschikbaarheid (beheerkosten)
De beheernorm die is gehanteerd in de marktwaardeberekening wordt in deze stap vervangen voor de beleidsmatige
beheernorm van DUWO (€ 732,- per VHE). De eigen beheernorm is hoger, waardoor de kasstromen lager zullen
uitvallen en dus een afslag op de marktwaarde van toepassing is.
Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde betreft de maatschappelijke bestemming.
Gevoeligheidsanalyse beleidswaarde
Voor de bepaling van de beleidswaarde zijn de voornaamste uitgangspunten (gemiddeld per woning teruggerekend)
als volgt:
Uitgangspunten voor:
Disconteringsvoet
Streefhuur per maand (per woning)
Lasten onderhoud en beheer per jaar (per woning)

2021

2020

5,40%

5,88%

€ 374

€ 363

€ 1.461

€ 1.258

Onderstaand wordt aangegeven welk effect een positieve of negatieve aanpassing van de hierboven vermelde
uitgangspunten heeft op de beleidswaarde:
Uitgangspunten voor:

Mutatie t.o.v. uitgangspunt

Effect op beleidswaarde 2020

Disconteringsvoet

0,5% hoger

€ -214.035.352

Streefhuur per maand (per woning)

€ 25 hoger

€ 120.507.844

beide normen € 100 hoger"

€ -177.598.380

Lasten onderhoud en beheer per jaar (per woning)
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2.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
De mutaties in het vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie zijn in het navolgende schema
samengevat:
DAEB vastgoed in
ontwikkeling bestemd
voor eigen exploitatie

Niet-DAEB vastgoed in
ontwikkeling bestemd
voor eigen exploitatie

Totaal

10.836

1.914

12.750

1 januari 2021
Verkrijgingsprijzen
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve waardeveranderingen
Boekwaarde 1 januari 2021

0

0

0

-95

-1.439

-1.534

10.741

475

11.216

23.483

868

24.351

Mutaties
Investeringen
Subsidies
Opleveringen
Overboeking naar MVA tdv en onderhoud
Herwaarderingen
Waardeverminderingen
Terugneming van waardeverminderingen

0

0

0

-7.566

-1.846

-9.412

-233

-32

-264

0

0

0

-48

-839

-887

0

1.439

1.439

Herclassificaties

-66

-66

0

Totaal mutaties

15.570

-344

15.227

26.454

971

27.425

0

0

0

-158

-824

-983

26.310

132

26.442

31 december 2021
Verkrijgingsprijzen
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve waardeveranderingen
Boekwaarde 31 december 2021

De boekwaarde per 31 december 2021 voor het DAEB vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de eigen exploitatie
bestaat uit de volgende projecten (in duizenden euro’s)
:

Project

Gemeente

1001 - van Hasseltlaan

Delft

Bedrag

1143 - Balthasar vd Polweg

Delft

3098 - Kollfpad (vh Schilperoortpark)

Leiden

7.907

4542 - Laan van Kronenburg

Amstelveen

5.333

4652 - Sluisbuurt

Amsterdam

1.691

4683 - Koepel

Haarlem

9.904

Verbetering bestaand bezit

Diverse

Diverse projecten

Diverse

451
402

497
125

Totaal

26.310
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De opleveringen in 2021 voor het DAEB vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de eigen exploitatie bestaat uit de
volgende projecten (in duizenden euro’s):
Project

Gemeente

Bedrag

3034 - Papengracht

Leiden

1.080

3265 - Hildebrandpad Hittestress

Leiden

1.940

3761 - Aankoop 't Hofflands Huys

Voorschoten

1.488

U535 - Uilenstede brandveiligheid

Amstelveen

2.209

R1-501 - Rookmelderproject

Diverse

447

Nagekomen posten

Diverse

324

Verbetering bestaand bezit

Diverse

78

Totaal

7.566

3. Financiële vaste activa
Latente belastingvordering(en)
Onder de latente belastingvorderingen is een latentie opgenomen voor het waarderingsverschil uit hoofde van
leningen en uit hoofde van overige tijdelijke verschillen.
2021

2020

Boekwaarde per 1 januari
Latente belastingvordering uit hoofde van leningen
Latentie belastingvordering uit hoofde van afschrijvingspotentieel
Latentie belastingvordering uit hoofde van overige verrekenbare tijdelijke verschillen

518

461

1.293

1.614

398

315

2.209

2.390

12

57

-455

-321

-15

83

Mutaties
Afloop leningen en derivaten
Afschrijvingspotentieel
Overige mutaties
Vestia leningenruil

1.595
1.137

-181

31 december
Latente belastingvordering uit hoofde van leningen

530

518

Latentie belastingvordering uit hoofde van afschrijvingspotentieel

838

1.293

383

398

Latentie belastingvordering uit hoofde van overige verrekenbare tijdelijke verschillen
Latentie belastingvordering uit hoofde van Vestia leningenruil

1.595
3.346

2.209

0

0

Herclassificatie van passieve latentie
Latente belastingvordering uit hoofde van leningen
Latentie belastingvordering uit hoofde van overige verrekenbare tijdelijke verschillen

0

0

3.346

2.209

De onder financiële vaste activa opgenomen latenties zijn gewaardeerd tegen contante waarde. De post heeft met
name betrekking op afschrijvingspotentieel, langlopende leningen en de leningenruil met Vestia. Aangezien DUWO
haar beleid heeft afgestemd op haar volkshuisvestelijke karakter, is bij het contant maken van het vastgoed, exclusief
de verwachte verkopen, de veronderstelling gehanteerd dat er in de toekomst geen afwikkelmoment zal zijn van de
te vormen latentie. Hierdoor bedraagt de contante waarde van de berekende latentie nihil.
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Afschrijvingspotentieel
In de jaarrekening is een latentie voor afschrijvingspotentieel opgenomen. Dit is opgenomen van het vastgoed
waarvan de fiscale waarde hoger is dan de marktwaarde. De gemiddelde looptijd is 38 jaar.
Leningen o/g en u/g
In de jaarrekening is voor de leningenportefeuille een latente belastingvordering tegen de contante waarde
verantwoord voor het verschil tussen de waardering die de fiscus toepast (i.c. reële waarde) en de waardering als
toegepast in de jaarrekening (geamortiseerde kostprijs). De latentie loopt af over de resterende looptijd van de
leningen. Het verschil bedraagt € 2,5 miljoen, contant gemaakt met disconteringsvoet van 2,15% leidt dit tot een
actieve latentie van € 0,5 miljoen.
Overige verrekenbare tijdelijke verschillen
Dit betreffen verschillen in de overige voorzieningen met een gemiddelde looptijd van 11 jaar. De nominale waarde
bedraagt € 2,3 miljoen, contant gemaakt met een disconteringsvoet van 2,04% leidt dit tot een latentie van € 0,4
miljoen
4. Vorderingen
Alle vorderingen, met uitzondering van de hieronder genoemde 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.
4.1 Huurdebiteuren
Huurdebiteuren
Voorziening wegens oninbaarheid

31-12-2021

31-12-2020

1.650

1.208

-570

-326

1.080

882

De huurachterstand huurdebiteuren eind 2021 is 0,6% van de bruto jaarhuur (2020: 0,4%).
4.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Vennootschapsbelasting

31-12-2021

31-12-2020

0

0

9.752

7.565

9.752

7.565

De vordering vennootschapsbelasting komt voort uit de vooruitbetaalde voorlopige VPB van voorgaande jaren.
4.3 Overige vorderingen
31-12-2021

31-12-2020

Onderwijsinstellingen/TU/DISH/IHE

556

625

Nog door te belasten aan onderwijsinstellingen

175

173

70

76

801

874

31-12-2021

31-12-2020

Overige vorderingen

4.4 Overlopende activa
Nog te ontvangen projecten
Overige vooruitbetaalde bedragen
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2.246

3.740

2.522

3.740

4.768
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De overlopende activa bestaan uit vooruitbetaalde kosten met betrekking tot boekjaar 2022. Onder de overlopende
activa is een bedrag van € 0,535 miljoen opgenomen met een resterende looptijd langer dan één jaar. Dit betreffen
twee bankgaranties met een waarde van € 0,254 miljoen en van € 0,281 miljoen met een looptijd van respectievelijk
mei 2029 en juli 2029. De overige posten onder de overlopende activa hebben een resterende verwachte looptijd
korter dan één jaar.
De post nog te ontvangen projecten in 2020 bedroeg een eenamlige projectsubsidie inzake aardgasvrij maken van
het complex Science Park in Amsterdam.

5. Liquide middelen

Bank

31-12-2021

31-12-2020

28.893

29.458

28.893

29.458

2021

2020

1.298.142

985.291

268.167

381.206

De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking van de stichting.

6. Eigen vermogen
Het verloop van de wettelijke/ statutaire reserve is als volgt:
Herwaarderingsreserve
Overige reserves
Resultaat boekjaar
31 december

298.466

199.812

1.864.775

1.566.309

De overige mutaties hebben betrekking op de overige reserves en de herwaarderingsreserve.
Herwaarderingsreserve
Het verloop van de herwaarderingsreserve is als volgt:
1 januari
Realisatie door verkoop
Realisatie door sloop
Ongerealiseerde herwaardering boekjaar
Overige mutaties
31 december

2021

2020

985.291

791.266

-4.125

-3.271

0

0

316.976

208.781

0

-11.485

1.298.142

985.291

De herwaarderingsreserve wordt bepaald op complexniveau op basis van het verschil in de boekwaarde van het
vastgoed in exploitatie op basis van marktwaarde ten opzichte van de boekwaarde van het vastgoed in exploitatie op
basis van historische kosten. Hierbij wordt er bij de bepaling van de boekwaarde op basis van historische kosten geen
rekening gehouden met afschrijvingen en waardeverminderingen.
De mutatie van de herwaarderingsreserve ten opzichte van voorgaand jaar bedraagt €312,85 miljoen.
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Overige reserves
Het verloop van de overige reserves is als volgt:
1 januari

2021

2020

381.206

324.352

Uit resultaatsbestemming

199.812

250.881

Overige mutaties

-312.851

-194.027

Eigen vermogen

268.167

381.206

In de statuten van DUWO zijn geen bepalingen opgenomen aangaande de resultaatbestemming.
Voorstel resultaatsbestemming
Het gehele resultaat zal aan de overige reserves worden toegevoegd. Dit voorstel dient nog te worden vastgesteld
door de Raad van Commissarissen en is derhalve nog niet verwerkt in de jaarrekening 2021 van de stichting.
						
7. Voorzieningen			
			
7.1 Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen			
Het verloop van de voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen is als volgt:

Boekwaarde per 1 januari
Dotaties
Onttrekkingen
Vrijval
Boekwaarde per 31 december

2021

2020

228

163

2.049

130

-18

-65

0

0

2.259

228

De voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw betreft het per saldo verlieslatende deel van contracten
afgesloten ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwbouw en aankoop waarvoor nog onvoldoende kosten zijn
gemaakt om het bedrag daarop in mindering te brengen. De voorziening voor onrendabele investeringen en
herstructureringen is kortlopend van aard en betreffen de projecten GREX TU Noord, voor de af te ronden
werkzaamheden in 2022 aan de kopgevel Kanaalweg 4, de aankoop van de Harderwijkstraat en de investeringen in
bestaand bezit voor zowel de complexen Flanorpad, Oude Vest, Hooigracht als het aansluiten van meerdere
complexen op het warmtenet in Den Haag allen uit te voeren in 2022.
7.2 Overige voorzieningen
Het verloop van de overige voorzieningen is als volgt:
2021

2020

Persoonlijk loopbaanbudget

579

515

Jubilea personeel

453

392

Schilderfonds

467

702

Overige

137

97

1.636

1.706

Boekwaarde per 31 december

Onder de overige voorzieningen zijn de volgende voorzieningen opgenomen:
- Voorziening PLOB (Persoonlijk Loopbaan Budget) is een voorziening voor alle personeelsleden waar jaarlijks
voor een fulltimer 900 euro per jaar (kan maximaal 5 jaar worden meegenomen, dus het budget kan maximaal
4500 euro bedragen) wordt toegevoegd. Afhankelijk van diensttijd, parttime percentage en al besteed budget kan
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-

dit variëren per persoon. Voor ieder individu is dit apart berekend. Wanneer een opleiding wordt gevolgd die niet
in de catalogus staat gaat deze opleiding in principe automatisch van het PLOB budget af;
Voorziening jubilea voor het personeel;
Voorziening binnenschilderwerk Leiden is een voorziening voor de bewoners van panden in Leiden. Zij betalen
maandelijks een vast bedrag in het voorschot voor het Fonds binnen schilderwerk.

De voorziening Persoonlijk loopbaanbudget en Jubilea personeel worden beschouwd als langlopend en zijn vanwege
deze lange looptijd contant gemaakt o.b.v. een disconteringsvoet van 2,75%.Schilderfonds en overige voorzieningen
zijn nominaal. Looptijd tot 5 jaar

8. Langlopende schulden
8.1 Schulden aan kredietinstellingen
Het verloop van de schulden aan kredietinstellingen is als volgt
:
Boekwaarde per 1 januari
Disagio (unwinding swaps)

2021

2020

570.454

567.699

285

260

570.739

567.959

Kortlopend deel af te lossen in huidig boekjaar

26.444

44.181

Nieuwe leningen

60.458

42.500

25

25

-70.828

-53.181

-8.000

-4.300

Amortisatie disagio
Aflossingen
Terugbetaling roll-over
Agio Vestialening

12.364

Waarvan opgenomen onder kortlopende schulden

-15.764

-26.445

Boekwaarde per 31 december

575.438

570.739

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zoals hierboven toegelicht zijn opgenomen
onder de schulden op korte termijn.
Het vervalschema van de langlopende schulden aan kredietinstellingen in de komende vijf jaar is hieronder (in
duizenden euro’s) weergegeven:
Aflosbaar over 2 jaar
23.021
Aflosbaar over 3 jaar
28.780
Aflosbaar over 4 jaar
6.221 		
Aflosbaar over 5 jaar
51.234
Aflosbaar over >5 jaar
500.986 			
Borging door WSW
Van de leningen overheid en kredietinstellingen is een totaalbedrag van € 621,8 miljoen (2020: € 627,2 miljoen)
opgenomen waarvoor WSW-borging is verkregen. Hiervan is € 47,2 miljoen (2020: € 39,2 miljoen) niet opgenomen,
maar wel vrij opneembaar. Dit betreft de roll-over leningen met variabele hoofdsom. Voor de door het WSW
geborgde leningen heeft DUWO zich verbonden het onderliggend onroerend goed in exploitatie met een boekwaarde
van € 2,5 miljard niet zonder toestemming te bezwaren, van bestemming te veranderen, te vervreemden of teniet
doen gaan.
Achtergestelde lening
Onder de langlopende schulden is er geen achtergestelde schuld meer. De achtergestelde schuld van de
Noordwijkse Woningstichting van € 4 miljoen is in 2021 afgelost.
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Aflosbaar over 1 jaar
Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar ter hoogte van € 15,4 miljoen (2020: € 26,4
miljoen) zijn niet begrepen in de hierboven genoemde bedragen, maar opgenomen onder de kortlopende schulden.
Hypothecaire zekerheid
Onder de langlopende schulden is er geen lening meer met een hypothecaire zekerheid. De lening met een
restschuld in 2020 van € 0,5 miljoen is in 2021 afgelost.

8.2 Overige schulden
De post overige langlopende schulden is als volgt opgebouwd:

Financiële leaseverplichtingen

31-12-2021

31-12-2020

24.447

27.671

166

165

Waarborgsommen
Nog te betalen projectkosten

445

618

25.059

28.454

2021

2020

Boekwaarde per 1 januari

27.671

30.636

Aflossing

-3.224

-2.965

Boekwaarde per 31 december

24.447

27.671

Financiële leaseverplichtingen
Het verloop van de financiële leaseverplichtingen is als volgt:

Voor de complexen Dennenrodepad en Darlingstraat is DUWO een huurovereenkomst overeengekomen met resp.
Axcellent Studentunits I B.V. en Haerzathe Studentunits II B.V. waarbij de contante waarden van de huurtermijnen >
90% van de reële waarde waren bij aanvang. Hierdoor kwalificeren deze overeenkomsten als financial lease en zijn
in de jaarrekening als zodanig geclassificeerd. De disconteringsvoet is 5,25%.
De financial leaseverplichting voor de komende 5 jaar (in duizenden euro’s) is als volgt:
Leasetermijn over 2 jaar		
3.503
Leasetermijn over 3 jaar		
3.797
Leasetermijn over 4 jaar		
4.108
Leasetermijn over 5 jaar		
5.125
Waarborgsommen
Het verloop van de waarborgsommen is als volgt:

Boekwaarde per 1 januari
Ontvangen waarborgsommen

2021

2020

165

163

51

19

Uitbetaalde waarborgsommen

-50

-17

Boekwaarde per 31 december

166

165

Voor enkele complexen in de regio Den Haag en bedrijfsonroerend goed wordt nog een waarborgsom in rekening
gebracht.
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Nog te betalen projectkosten
Het verloop van de nog te betalen projectkosten is als volgt:
2021

2020

Boekwaarde per 1 januari

618

790

Aflossing

-172

-172

Mutaties

0

0

446

618

Boekwaarde per 31 december

De nog te betalen projectkosten bestaan uit een terug te betalen subsidie aan de gemeente Den Haag met een
laatste termijnbetaling in 2025.
De nog te betalen projectkosten voor de komende jaren is als volgt:					
Projectkosten 2023		
172
Projectkosten 2024		
172
Projectkosten 2025		
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9. Kortlopende schulden
31-12-2021

31-12-2020

15.764

26.445

Schulden aan leveranciers

6.487

2.768

Belastingen en premies sociale verzekeringen

1.685

1.210

33.657

36.863

57.593

67.286

Schulden aan kredietinstellingen

Overige schulden en overlopende passiva

Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan 1 jaar.
Onder de kortlopende schulden is ultimo 2021 € 15,8 miljoen opgenomen voor schulden aan kredietinstellingen. Dit
betreft voor € 14,0 miljoen aflossing van 2 leningen die in 2022 eindigen.
9.1 Schulden aan kredietinstellingen - kortlopend
Schulden aan kredietinstellingen (kortlopend deel)

31-12-2021

31-12-2020

15.764

26.445

15.764

26.445

Voor het in deze post opgenomen kortlopende deel van langlopende schulden verwijzen wij naar de toelichting op de
langlopende schulden.
9.2 Schulden aan leveranciers
Schulden aan leveranciers

31-12-2021

31-12-2020

6.487

2.768

6.487

2.768

De gemiddelde schuld aan leveranciers was in 2021: € 10,8 miljoen (2020: € 12,1 miljoen).
9.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen
Het saldo te betalen belastingen en premies sociale verzekeringen kan als volgt worden gespecificeerd:
Omzetbelasting
Loonheffing
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31-12-2021

31-12-2020

1.236

422

449

788

1.685

1.210

106

Ultimo 2021 is de vennootschapsbelasting, als gevolg van correcties op eerdere jaren, per saldo een vordering.
Hierdoor is deze post in de jaarrekening 2021 verantwoord onder de vorderingen.
9.4 Overige schulden en overlopende passiva
De post overige schulden en overlopende passiva is als volgt samengesteld:
31-12-2021

31-12-2020

Niet vervallen rente geldleningen

5.870

6.119

Kortlopend deel financial lease

3.224

2.964

Te verrekenen met bewoners

3.220

5.075

Te betalen exploitatiekosten

8.636

9.422

11.070

9.763

542

1.761

Vooruit ontvangen huur
Nog te betalen projecten
Overig

1.094

1.759

33.657

36.863

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Huurverplichting operational lease
Het jaarlijkse bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerend goed (beheerpanden) bedraagt
in 2021 in totaal € 31,6 miljoen (2020: € 30,2 miljoen). De huurverplichting bedraagt voor 2022 € 30,3 miljoen. De
verplichting tussen 2023 t/m 2026 bedraagt € 96,7 miljoen. De verplichtingen na 2026 bedragen € 316,8 miljoen (bij
de huurverplichtingen vanaf 2022 wordt o.b.v. MJB gehanteerde parameters m.b.t. inflatie gerekend met 2%
indexatie)
Langlopende verplichtingen:							
2022
30.346		
2023
25.630		
2024
24.228
2025
23.763
2026
23.074
>2026
316.808		
De gemiddelde looptijd van de huurverplichtingen is 5 jaar.
Erfpachtverplichtingen
Ten aanzien van onroerende zaken zijn er erfpachtverplichtingen aangegaan voor een bedrag van € 0,3 miljoen per
jaar (2020: € 0,3 miljoen). Deze erfpachtverplichtingen hebben een looptijd van langer dan 5 jaar.
Investeringsverplichtingen
Per balansdatum waren verplichtingen aangegaan met betrekking tot vastgoedbeleggingen voor een bedrag van
€ 32,1 miljoen (2020: € 3,5 miljoen).
Heffing saneringsfonds
DUWO heeft in 2020 en 2021 geen bijdrage hoeven afdragen aan de door de Autoriteit woningcorporaties in het
verleden (tot en met 2019) opgelegde saneringsheffingen. Deze middelen werden ingezet om noodlijdende
corporaties financieel er weer bovenop te helpen.
De Saneringsheffing bedroeg 1% van de huursom van woningen in eigendom en beheer maar wordt nu ook niet
meer ingerekend voor prognosejaren 2022 tot en met 2026. Afhankelijk van nieuwe ontwikkelingen of inzichten zou
de saneringsheffing in de toekomst wel weer opgenomen kunnen worden.
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Bijdrageheffing Autoriteit woningcorporaties
Op 1 juli 2015 is de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (Woningwet 2015) in werking getreden.
Op grond daarvan is per 1 juli de Autoriteit woningcorporaties (Aw) opgericht. De Woningwet 2015 bepaalt dat de
toegelaten instellingen betalen voor de kosten van de Aw. Voor de jaren 2022 en latere jaren dienen de corporaties
rekening te houden met een tarief van € 2,70 per woongelegenheid en € 0,01463 per € 1.000, - WOZ-waarde van de
woongelegenheden in eigendom van de corporatie. De Aw moet daarvoor jaarlijks uiterlijk op 1 oktober bij de
corporaties een bijdrageheffing innen.
WSW-obligoverplichting
Uit hoofde van het borgingsstelsel heeft DUWO een obligo verplichting jegens het WSW. Deze bestaat uit een de
jaarlijkse obligoheffing van maximaal 0,33% en een gecommitteerd obligo in de vorm van een variabele lening van
maximaal 2,6% van de restschuld van de door DUWO opgenomen, door het WSW geborgde leningen. Over 2021
bedroeg de heffing 0,0624% ( € 0,384 miljoen).
Dekkingsgraad pensioenfonds
Ultimo december 2021 is de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds 118,8% (2020: 103,1%). De vereiste
beleidsdekkingsgraad ligt op 126,0%. Het fonds heeft daardoor een reservetekort. Zolang er een reservetekort is
wordt jaarlijks een herstelplan bij de toezichthouder ingediend waarmee wordt aangetoond dat SPW binnen 10 jaar
uit reservetekort kan komen.
Huurgarantie Lingotto
Met Lingotto is een huurgarantie van € 0,2 miljoen afgesloten voor bedrijfsruimten tot en met 2025.
Overeenkomst Ziggo
Eind 2019 is de initiële overeenkomst met Ziggo (afgesloten op 29 december 2010) verlengd tot en met 2026 ten
behoeve van de huidige locaties alsmede om nieuwe locaties te voorzien van TV- en internet toegang van Ziggo. Op
nieuwe locaties is Ziggo verantwoordelijk voor het aanleggen van een inpandige netwerk. Voor zover dit inpandige
netwerk door Ziggo op een nieuwe locatie wordt aangelegd of is vernieuwd, wordt dit inpandige netwerk onderdeel
van het eigen netwerk van Ziggo en zullen alle eigendomsrechten en verplichtingen met betrekking tot het netwerk
worden uitgeoefend door Ziggo. Deze clausule heeft nadrukkelijk geen gevolgen voor de eigendom van het
inpandige netwerk op huidige locaties. Aan het einde van de overeenkomst kan DUWO aan Ziggo het verzoek doen
om het inpandige netwerk, voor alle locaties waarop het inpandige netwerk nog niet in eigendom aan DUWO
toekomt, over te nemen. Voorwaarde hiervoor is wel dat er overleg heeft plaatsgevonden tussen DUWO en Ziggo
aangaande de mogelijkheid van een contractverlenging en Ziggo in dit kader binnen een redelijke termijn een
voorstel heeft kunnen doen. DUWO heeft in 2021 ca. 5,0 miljoen euro per jaar betaald aan Ziggo en de verwachting
is dat dit lineair zal stijgen met DUWO’s verhuureenheden en eventuele tariefstijgingen.
Verkopen
In 2021 is een verplichting aangegaan om een object met meerdere VHE’s in Leiden te verkopen. De levering zal in
2022 geschieden en heeft een verkoopwaarde van circa € 0,9 miljoen.
Toelichting op de winst- en verliesrekening
(bedragen x € 1.000,-)
De toegerekende indirecte kosten aan de diverse activiteiten in de functionele winst- en verliesrekening zijn
gebaseerd op de gehanteerde verdeelsleutels zoals opgenomen in bijlage 2. 					
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10. Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille
10.1 Huuropbrengsten
2021

2020

106.719

104.939

Huuropbrengsten DAEB-vastgoed in exploitatie
Woningen en woongebouwen
Onroerende zaken, niet zijnde woningen

155

239

106.874

105.178

Huurderving wegens leegstand

-655

-868

Huurderving wegens oninbaarheid

-181

-81

106.038

104.229

Huuropbrengsten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie
Woningen en woongebouwen
Onroerende zaken, niet zijnde woningen
Huurderving wegens leegstand
Huurderving wegens oninbaarheid

Totaal huuropbrengsten
Totaal huurderving

284

280

2.856

2.778

3.140

3.058

-156

-101

-136

-96

2.848

2.861

110.014

108.236

-1.128

-1.146

108.886

107.090

De geografische onderverdeling van de netto huuropbrengsten (excl. huurderving) kan als volgt worden
weergegeven:
2021

2020

Gemeente Delft

41.414

40.933

Gemeente Den Haag

12.101

11.861

Gemeente Oegstgeest

862

846

23.549

22.960

Gemeente Leiderdorp

263

259

Gemeente Voorschoten

610

455

Gemeente Leiden

Gemeente Haarlem
Gemeente Haarlemmermeer
Gemeente Deventer
Gemeente Amstelveen
Gemeente Amsterdam

995

978

2.892

2.869

2.382

2.426

13.525

13.305

11.420

11.344

110.014

108.236

10.2 Opbrengsten servicecontracten

Overige goederen, leveringen en diensten
Vergoedingsderving wegens leegstand

2021

2020

37.446

36.240

-368

-423

37.078

35.817

10.3 Lasten servicecontracten

Overige goederen, leveringen en diensten
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2021

2020

-37.078

-36.510

-37.078

-36.510
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10.4 Overheidsbijdragen

Overige rijksbijdragen

2021

2020

111

11

111

11

10.5 Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Toegerekende organisatiekosten
Overige lasten verhuur en beheeractiviteiten

2021

2020

-8.878

-8.592

0

0

-8.878

-8.592

10.6 Lasten onderhoudsactiviteiten
2021

2020

-7.614

-13.863

Klachten- en mutatieonderhoud

-13.085

-10.660

Toegerekende organisatiekosten

-6.724

-6.610

-27.423

-31.133

Planmatig onderhoud

10.7 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
2021

2020

Gemeentelijke heffingen

-4.723

-4.668

Verhuurderheffing

-7.364

-5.661

-546

-653

-10.418

-10.316

-944

-961

-23.994

-22.259

Verzekeringskosten
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Toegerekende organisatiekosten

11. Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
11.1 Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Voormalig huurwoningen
Bedrijfsruimtes

2021

2020

4.125

3.411

0

272

4.125

3.683

2021

2020

-105

-38

0

-3

-21

-30

-126

-71

De verkoopopbrengst betreft 32 woningen (2020: 45 woningen).
11.2 Toegerekende organisatiekosten
Voormalig huurwoningen
Bedrijfsruimtes
Toegerekende organisatiekosten

11.3 Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Boekwaarde huurwoningen
Boekwaarde bedrijfsruimtes
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2021

2020

-2.625

-3.032

0

-285

-2.625

-3.317
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12. Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
12.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Afwaardering vastgoed in ontwikkeling
Terugname afwaardering vastgoed in ontwikkeling
Waardevermindering a.g.v. afgeboekte ontwikkelprojecten
Gerealiseerde waardeverandering vastgoed in exploitatie

2021

2020

-1.479

-381

18

0

0

0

520

1.658

-959

1.277

De gerealiseerde waardeverandering vastgoed in exploitatie betreft de gerealiseerde waardemutatie van de
verkopen, sloop en overige einde exploitatie eenheden in 2021.
12.2 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

DAEB Vastgoedbeleggingen in exploitatie
Niet-DAEB Vastgoedbeleggingen in exploitatie

2021

2020

267.977

160.110

3.243

6.193

271.220

166.303

13. Netto resultaat overige activiteiten
13.1 Opbrengst overige activiteiten
2021

2020

Huuropbrengsten beheer

44.758

43.029

Overige baten

16.431

14.420

61.189

57.449

De opbrengsten overige dienstverlening bestaan uit de huuropbrengsten van de beheeractiviteiten (€ 44,8 miljoen)
en de overige baten (€ 16,4 miljoen) bestaan o.a. uit opbrengst zendapparatuur, netto opbrengst/last serviceabonnementen, beheervergoeding en waskaarten/-pas.
13.2 Kosten overige activiteiten

Toegerekende organisatiekosten
Huurkosten beheer
Overige kosten

2021

2020

-5.982

-6.143

-31.686

-30.331

-3.474

-3.965

-41.142

-40.439

De kosten overige activiteiten bestaan uit de huurkosten van de beheeractiviteiten (€ 31,7 miljoen), overige directe
kosten met betrekking tot beheeractiviteiten (€ 3,5 miljoen) en het deel van de organisatiekosten dat wordt
toegerekend aan de beheeractiviteiten (€ 6,0 miljoen).
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14. Overige organisatiekosten
Kosten uit hoofde van treasury
Kosten uit hoofde van personeel en organisatie

2021

2020

-40

-41

-93

-96

Kosten uit hoofde van jaarverslaggeving en control

-221

-228

Kosten uit hoofde van governance en bestuur

-616

-633

Kosten uit hoofde van portfolio management

-83

-85

Kosten uit hoofde van assetmanagement
Volkshuisvestelijke bijdrage (Vestia leningruil)

-186

-192

-12.364

0

-13.603

-1.275

Overige organisatiekosten betreffen volledig indirecte kosten van personeel, overige bedrijfslasten en overhead van
functies welke niet toe te rekenen zijn aan primaire activiteiten. Zie voor de specificatie hoe de toerekening tot stand
is gekomen bijlage 2: Kostenverdeelstaat.
De toename in 2021 van de Overige organisatiekosten bedraagt de Volkshuisvestelijke bijdrage (Vestia leningruil) ad
12,4 mln.

15. Leefbaarheid

Vastgoed gerelateerde leefbaarheid
Mens gerelateerde leefbaarheid

2021

2020

-263

-197

0

0

-263

-197

2021

2020

528

407

0

274

528

681

16. Financiële baten en lasten
16.1 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten leningen kredietinstellingen
Overige rentebaten

16.2 Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelasten leningen overheid en kredietinstellingen
Financial lease (Haerzathe)
Amortisering fair value unwinding swap
Overige rentelasten

2021

2020

-17.660

-18.752

-1.608

-1.755

-26

-26

-267

-234

-19.561

-20.767

De hiervoor vermelde rentelast van leningen kredietinstellingen kan als volgt worden gespecificeerd:

Rentelasten van leningen met een vaste rente
Rentelasten van leningen met een variabele rente
Rentelasten/ (baten) van rentederivaten met een effectieve hedge relatie
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2021

2020

-12.612

-13.025

-30

-17

-5.018

-5.710

-17.660

-18.752
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17. Belastingen
De belastingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
2021

2020

Herziening vpb 2017

0

-239

Herziening vpb 2018

0

-650

Herziening vpb 2019

209

-170

Herziening vpb 2020

0

Acute belastingen:

Vennootschapsbelasting boekjaar

9.945

9.510

10.154

8.451

-1.136

181

Mutatie vennootschapsbelasting:
Mutatie actieve latente belastingen
Mutatie passieve latente belastingen
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0

0

9.018

8.632
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Aansluiting commercieel en fiscaal resultaat

Commercieel resultaat voor belasting
Fiscale afschrijvingen
Correctie marktwaarde
Boekwinst verkoop onroerende zaken
Fiscale afschrijving op agio leningen o/g
Correctie onderhoudskosten project Papegracht

2021

2020

307.484

208.444

-2.212

-3.425

-270.261

-167.580

-1.395

-325

-77

-111

-541

0

Gemengde kostenaftrek

33

33

Correctie waardeveranderingen

87

221

450

450

0

0

Toegerekende rente/indirecte kosten nieuwbouwprojecten
Saneringssteun
Vestia leningenruil

6.182

Overige mutaties

27

333

39.777

38.040

-87

-221

-450

-450

77

111

Afschrijving commercieel

8.848

11.991

Afschrijvingen corr fiscaal

2.212

3.425

Rente

19.033

20.086

EBIDTA - Basis berekening resultaat voor berekening ATAD

69.410

72.982

87

221

450

450

Belastbaar bedrag
Opwaardering*
Toegerekende rente/ indirecte kosten nieuwbouwprojecten
Fiscale rentecorrectie

ATAD max. rente-aftrek (30%)
Opwaardering *
Toegerekende rente/ indirecte kosten nieuwbouwprojecten
Fiscale rentecorrectie

-77

-111

Afschrijvingen corr fiscaal

-11.060

-15.416

Rente-aftrek max. ATAD of berekende rente

-19.033

-20.086

Belastbaar resultaat

39.777

38.040

Belastingbedrag 25%

9.945

9.510

Totaal verschuldigde vennootschapsbelasting

9.945

9.510

Verschuldigde vennootschapsbelasting:

* De opwaardering betreft de afwaardering naar lagere woz-waarden ad € 124 miljoen die in 2013 heeft plaatsgevonden. Deze afwaardering is ten
laste van het fiscale resultaat geboekt in 2013. Jaarlijks wordt nu een opwaardering geboekt als gevolg van de stijging van de woz-waarden op
de in 2013 afgewaardeerde woningen naar lagere woz-waarde. We waarderen niet meer op dan we afgewaardeerd hebben in 2013.

Effectieve belastingdruk
De effectieve belastingdruk van 2,95% (2020: 4,14%) is lager dan het gemiddelde wettelijke belastingtarief door
fiscaal vrijgestelde winstbestanddelen. Dit betreft met name de verschillen door herwaardering, alsook afschrijvingen
op het vastgoed, de verwerking van interest en de leningenenruil met Vestia. De effectieve belastingdruk is als volgt
bepaald:
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Effectieve belastingdruk 2021

Bedrag

Resultaat voor belastingen

307.484

VPB

%

0

76.871

25,00%

33

8

0,00%

Herwaardering

0

-67.565

-21,97%

Effect mutaties belastinglatenties

0

-1.136

-0,37%

Overige

0

840

0,27%

307.517

9.018

2,93%

Nominale belastingdruk 25%
Aansluitposten
Niet aftrekbare bedragen

Totale belastinglast

Overige toelichtingen
(bedragen x € 1.000,-)
Lonen en salarissen
2021

2020

Lonen en salarissen

9.927

9.566

Sociale lasten

1.400

1.408

Pensioenpremies

1.235

1.561

Overige personeelskosten

3.965

3.185

16.527

15.720

Gemiddeld aantal werknemers
Ultimo het jaar 2021 had de corporatie 183 werknemers in dienst (2020: 190). Geen van de werknemers is buiten
Nederland werkzaam (2020: 0).
Accountantshonoraria
In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht:
2021

2020

206

176

36

38

Fiscale advisering

0

0

Andere niet-controlediensten

0

0

242

214

Controle van de jaarrekening
Andere controlewerkzaamheden

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij DUWO zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties
en externe onafhankelijke accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de
in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. Deze honoraria
hebben betrekking op het onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2021, ongeacht of de werkzaamheden
reeds gedurende het boekjaar zijn verricht. De onder andere controlewerkzaamheden vallende kosten betreffen de
kosten die gemoeid zijn met de controle van de dVi 2020.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum geweest die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per
balansdatum dan wel van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening.

specialist in

.NL studentenhuisvesting

115

Gescheiden verantwoording DAEB/ niet-DAEB
(bedragen x € 1.000,-)
Gescheiden balans DAEB (voor resultaatsbestemming)
DAEB 31-12-2021

DAEB 31-12-2020

14.772

14.783

2.387.160

2.116.714

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Vastgoedbeleggingen
DAEB vastgoed in exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

26.310

10.741

2.413.470

2.127.455

Financiële vaste activa
Latente belastingvordering(en)
Deelneming Niet-DAEB
Leningen u/g

Som der vaste activa

3.235

2.154

42.366

37.026

11.340

14.170

56.941

53.350

2.485.183

2.195.588

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Huurdebiteuren

1.033

857

Belastingen en premies sociale verzekeringen

9.431

7.351

Overige vorderingen

779

856

3.718

4.751

14.961

13.815

Liquide middelen

25.788

24.160

Som der vlottende activa

40.749

37.975

2.525.931

2.233.563

Overlopende activa

TOTAAL ACTIVA
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DAEB 31-12-2021

DAEB 31-12-2020

1.298.143

985.291

268.166

381.206

Eigen vermogen
Herwaarderingsreserve
Overige reserves
Resultaat boekjaar

298.466

199.812

1.864.775

1.566.309

Voorzieningen
Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen

2.211

6

Overige voorzieningen

1.485

1.604

3.696

1.610

575.438

570.740

Langlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
Overige schulden

25.054

28.357

600.492

599.097

15.764

26.446

6.435

2.747

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen - kortlopend
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA
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1.612

1.177

33.154

36.177

56.966

66.547

2.525.931

2.233.563
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Gescheiden winst- en verliesrekening DAEB

Huuropbrengsten

DAEB 2021

DAEB 2020

105.902

104.133

Opbrengsten servicecontracten

36.021

35.740

Lasten servicecontracten

-36.021

-35.740

111

11

Overheidsbijdragen
Lasten verhuur en beheeractiviteiten

-8.806

-8.524

Lasten onderhoudsactiviteiten

-26.657

-30.445

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

-36.212

-22.174

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

34.338

43.001

3.408

3.410

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

-126

-67

-2.489

-3.031

793

312

-1.394

1.083

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

267.977

160.110

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

266.583

161.193

Opbrengsten overige activiteiten

60.757

56.857

Kosten overige activiteiten

-40.896

-40.169

Netto resultaat overige activiteiten

19.860

16.688

Overige organisatiekosten

-1.229

-1.265

Leefbaarheid

-263

-197

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

854

681

Rentelasten en soortgelijke kosten

-19.561

-20.376

Saldo financiële baten en lasten

-18.707

-19.695

Resultaat voor belastingen

301.375

200.037

-8.721

-8.345

Resultaat uit deelnemingen

5.811

8.120

Resultaat na belastingen

298.466

199.812

Belastingen
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Gescheiden kasstroomoverzicht DAEB (directe methode)
DAEB 2021

DAEB 2020

107.014

103.766

36.440

42.651

111

11

60.959

48.916

508

1.072

205.032

196.416

Operationele activiteiten
Huurontvangsten
Vergoedingen
Overheidsontvangsten
Overige bedrijfsontvangsten
Ontvangen interest
Saldo ingaande kasstroom
Erfpacht

-304

-288

Betalingen aan werknemers

-12.789

-12.128

Onderhoudsuitgaven

-18.036

-23.278

Overige bedrijfsuitgaven

-97.918

-93.185

Betaalde interest

-17.898

-19.044

-451

-101

-7.452

-5.397

-158

-115

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat
Verhuurderheffing
Leefbaarheid externe uitgave niet investeringsgebonden
Vennootschapsbelasting

-11.939

-323

-166.945

-153.859

38.087

42.557

Verkoopontvangsten bestaande huur

3.401

3.415

Ontvangsten uit hoofde van verveemding vastgoedbeleggingen

3.401

3.415

Nieuwbouw huur-, woon- en niet- woongelegenheden

-15.668

-4.371

Woningverbetering, woon- en niet- woongelegenheden

-6.075

-6.803

0

0

Saldo uitgaande kasstroom
Kasstroom uit operationele activiteiten
(Des)investeringsactiviteiten

Aankoop, woon- en niet woongelegenheden
Aankoop grond
Investeringen overig
Externe kosten bij verkoop

0

0

-4.278

-3.465

-16

-62

Saldo uitgaande kasstromen

-26.035

-14.701

Saldo in- en uitgaande kasstroom (des)investeringsactiviteiten

-22.634

-11.287

Ontvangsten overig

0

0

Uitgaven overig

0

0

Saldo in- en uitgaande kasstroom financiële vaste activa

0

0

-22.634

-11.287

60.458

42.500

0

0

Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten
Financieringsactiviteiten
Nieuwe geborgde leningen
Nieuwe ongeborgde leningen
Aflossing Niet-Daeb interne lening

2.830

2.830

Tussentelling inkomende kasstromen

63.288

45.330

Aflossingen geborgde leningen

-77.846

-56.549

Aflossingen ongeborgde leningen
Tussentelling uitgaande kasstromen
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-932

-78.828

-57.481
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DAEB 2021

DAEB 2020

-15.540

-12.151

-88

19.120

Liquide middelen per 1 januari

26.744

7.624

Liquide middelen per 31 december

26.656

26.744

Niet-DAEB 31-12-2021

Niet-DAEB 31-12-2020

0

0

50.775

46.254

132

475

50.907

46.729

110

55

110

55

51.018

46.784

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen

Gescheiden balans niet-DAEB (voor resultaatsbestemming)

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

Financiële vaste activa
Latente belastingvordering(en)

Som der vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Huurdebiteuren

47

25

321

214

Overige vorderingen

23

18

Overlopende activa

22

17

413

274

Liquide middelen

3.105

5.298

Som der vlottende activa

3.518

5.572

54.536

52.356

Belastingen en premies sociale verzekeringen

TOTAAL ACTIVA
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Niet-DAEB 31-12-2021

Niet-DAEB 31-12-2020

33.181

21.972

Overige reserves

3.374

6.934

Resultaat boekjaar

5.811

8.120

42.366

37.026

48

222

Eigen vermogen
Herwaarderingsreserve

Voorzieningen
Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen
Voorziening latente belastingverplichting

0

0

150

103

198

325

0

0

11.340

14.170

5

96

11.345

14.266

0

0

Schulden aan leveranciers

51

21

Belastingen en premies sociale verzekeringen

73

33

502

685

627

739

54.536

52.356

Overige voorzieningen

Langlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden/ leningen aan DAEB
Overige schulden

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen - kortlopend

Overige schulden en overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA
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Gescheiden winst- en verliesrekening niet-DAEB
Niet-DAEB 2021

Niet-DAEB 2020

Huuropbrengsten

2.984

2.957

Opbrengsten servicecontracten

1.057

770

Lasten servicecontracten

-1.057

-770

0

0

Overheidsbijdragen
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten

-71

-68

-766

-688

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

-146

-84

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

2.000

2.117

717

273

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten

-0

-3

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

-136

-287

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

581

-17

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

434

193

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

3.243

6.193

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

3.677

6.386

Opbrengsten overige activiteiten

432

592

Kosten overige activiteiten

-246

-271

Netto resultaat overige activiteiten

186

321

Overige organisatiekosten

-10

-10

Leefbaarheid

0

0

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

0

0

Rentelasten en soortgelijke kosten

-326

-391

Saldo financiële baten en lasten

-326

-391

6.109

8.406

-298

-286

5.811

8.120

Resultaat voor belastingen
Belastingen
Resultaat na belastingen
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Gescheiden kasstroomoverzicht niet-DAEB (directe methode)
Niet-DAEB 2021

Niet-DAEB 2020

Huurontvangsten

3.011

2.946

Vergoedingen

1.025

1.211

0

0

428

268

0

0

4.464

4.425

Operationele activiteiten

Overheidsontvangsten
Overige bedrijfsontvangsten
Ontvangen interest
Saldo ingaande kasstroom
Erfpacht

0

0

Betalingen aan werknemers

-149

-145

Onderhoudsuitgaven

-301

-447

Overige bedrijfsuitgaven

-780

-733

Betaalde interest

-326

-391

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat

0

-1

Verhuurderheffing

0

0

Leefbaarheid externe uitgave niet investeringsgebonden

0

0

Vennootschapsbelasting

-404

-11

Saldo uitgaande kasstroom

-1.960

-1.728

Kasstroom uit operationele activiteiten

2.505

2.697

Verkoopontvangsten bestaande huur

717

273

Ontvangsten uit hoofde van verveemding vastgoedbeleggingen

717

273

Nieuwbouw huur-, woon- en niet- woongelegenheden

-15

238

Woningverbetering, woon- en niet- woongelegenheden

(Des)investeringsactiviteiten

-853

0

Aankoop, woon- en niet woongelegenheden

0

0

Aankoop grond

0

0

Investeringen overig

0

0

Externe kosten bij verkoop

0

-5

Saldo uitgaande kasstromen

-868

233

Saldo in- en uitgaande kasstroom (des)investeringsactiviteiten

-151

506

Ontvangsten overig

0

0

Uitgaven overig

0

0

Saldo in- en uitgaande kasstroom financiële vaste activa

0

0

-151

506

Nieuwe geborgde leningen

0

0

Nieuwe ongeborgde leningen

0

0

Tussentelling inkomende kasstromen

0

0

Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten
Financieringsactiviteiten
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Niet-DAEB 2021

Niet-DAEB 2020

-2.830

-2.830

Aflossingen geborgde leningen

0

0

Aflossingen ongeborgde leningen

0

0

Tussentelling uitgaande kasstromen

-2.830

-2.830

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-2.830

-2.830

-477

373

Liquide middelen per 1 januari

2.714

2.341

Liquide middelen per 31 december

2.237

2.714

Aflossing Niet-Daeb interne lening

Mutatie geldmiddelen

Verantwoording Wet Normering bezoldiging Topinkomens publieke en semipublieke sector (WNT)
Per 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze
verantwoording is opgesteld op basis van de op DUWO van toepassing zijnde regelgeving voor toegelaten
instellingen.
De WNT is van toepassing op Stichting DUWO. Het voor Stichting DUWO toepasselijke individuele
bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen is in 2021 € 209.000,- per jaar (2020: € 201.000,-) op fulltime basis.
Op grond van de indeling in bezoldigingsklassen valt DUWO in 2021 in klasse H waarmee het bezoldigingsmaximum
in 2021 voor DUWO € 209.000,- op fulltime jaarbasis bedraagt. Het weergegeven toepasselijke WNTmaximum per
persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het
dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.
Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van de Raad van Commissarissen; dit bedraagt voor de
voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het
bezoldigingsmaximum. De bezoldigingsbedragen zijn exclusief omzetbelasting (btw).
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun
voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.
Gegevens 2021 (bedragen x € 1)

H.M. de Vreese

B. Kuenen

Voorzitter Raad van Bestuur

Lid van de Raad van Bestuur

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1

1

Ja

Ja

€ 190.707

€ 186.451

€ 18.293

€ 18.390

Bezoldiging

€ 209.000

€ 204.841

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 209.000

€ 209.000

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling 2021
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
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Gegevens 2020 (bedragen x € 1)

H.M. de Vreese

B. Kuenen

Voorzitter Raad van Bestuur

Lid van de Raad van Bestuur

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1

1

Ja

Ja

€ 177.294

€ 172.360

€ 23.706

€ 24.640

Bezoldiging

€ 201.000

€ 197.000

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 201.000

€ 201.000

W. de Jager

F. Koopman

Lid RvC

Lid RvC

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Totale bezoldiging

€ 16.850

€ 16.850

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 20.900

€ 20.900

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

W. de Jager

F. Koopman

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling 2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

1b. Toezichthoudende topfunctionarissen
Gegevens 2021 (bedragen x € 1)
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling 2021
Bezoldiging

Gegevens 2020 (bedragen x € 1)
Aanvang en einde functievervulling 2020

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Bezoldiging 2020

€ 16.469

€ 16.200

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 20.100

€ 20.100

J. Nederlof

P.M.M. Rullmann

Lid RvC

Voorzitter RvC

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Totale bezoldiging

€ 16.942

€ 25.150

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 20.900

€ 31.350

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

J. Nederlof

P.M.M. Rullmann

Gegevens 2021 (bedragen x € 1)
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling 2021
Bezoldiging

Gegevens 2020 (bedragen x € 1)
Aanvang en einde functievervulling 2020

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Bezoldiging 2020

€ 16.334

€ 24.150

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 20.100

€ 30.150
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Gegevens 2021 (bedragen x € 1)

M.A. Schoenmakers

M.C.C. van Leeuwen

Lid RvC

Lid RvC

1/1 - 31/12

1/1 - 31/10

Totale bezoldiging

€ 16.850

€ 14.042

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 20.900

€ 17.407

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

M.A. Schoenmakers

M.C.C. van Leeuwen

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Bezoldiging 2020

€ 16.264

€ 16.200

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 20.100

€ 20.100

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling 2021
Bezoldiging

Gegevens 2020 (bedragen x € 1)
Aanvang en einde functievervulling 2020

2. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in
2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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P.M.M. Rullmann,
Voorzitter Raad van Bestuur		
Voorzitter
		
		
		
		
B. Kuenen,		
J. Nederlof,
Lid Raad van Bestuur		
Lid
		
		
		
		
		
M. Schoenmakers,
		
Lid
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Overige gegevens
Statutaire resultaatsbestemming
In de statuten van DUWO zijn geen bepalingen opgenomen aangaande de resultaatbestemming.

specialist in

.NL studentenhuisvesting

128

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
<Controleverklaring opnemen>
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BIJLAGEN
Bijlage 1: Winst-en-verliesrekening over 2021 (categoriaal model)
bedragen x € 1.000,2021

2020

108.886

107.090

37.077

36.510

1.395

325

60.751

57.073

544

363

208.653

201.361

-8.848

-8.566

Bedrijfsopbrengsten
Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
Overige bedrijfsopbrengsten
Geactiveerde productie eigen bedrijf

Bedrijfslasten
Afschrijvingen
Erfpacht

-329

-320

Lonen en salarissen

-9.927

-9.566

Sociale lasten

-1.400

-1.408

Pensioenlasten

-1.235

-1.561

-22.685

-26.211

-263

-197

Lasten servicecontracten

-37.077

-36.510

Overige bedrijfslasten

-70.631

-56.073

-152.396

-140.412

56.257

60.949

Lasten onderhoud
Leefbaarheid

Bedrijfsresultaat
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

-959

1.277

271.220

166.303

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

528

681

Rentelasten en soortgelijke kosten

-19.561

-20.766

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

307.484

208.444

Vennootschapsbelasting

-9.018

-8.632

Resultaat na belasting

298.466

199.812
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Bijlage 2: Kostenverdeelstaat
bedragen x € 1.000,Algemeen
Om te komen tot een winst- en verliesrekening conform het functionele model wordt gebruik gemaakt van een
kostenverdeelstaat waarbij de indirecte kosten worden toegerekend aan de activiteit in de functionele winst- en
verliesrekening waarop de kosten betrekking hebben.
Via de kostenverdeelstaat worden de lonen, salarissen, sociale lasten en overige organisatiekosten toegerekend
naar de diverse categorieën van de functionele winst- en verliesrekening. De kostenverdeling vindt hoofdzakelijk
plaats op basis van fte en vhe’s (lasten verhuur en beheeractiviteiten) in eigendom en in beheer.
A) Lonen, salarissen & sociale lasten
De lonen en salarissen zijn verdeeld op basis van het aantal fte’s, direct en indirect.
De personeelslasten voor de hele groep bestaan uit:
Het gemiddeld aantal FTE, berekend op fulltimebasis en uitgesplitst naar activiteiten, is als volgt:

Afdeling wonen (verhuur en verkoop)
Afdeling vastgoedontwikkeling

2021

2020

51,1

48,6

6,9

6,3

Afdeling beheer

62,9

69,3

Afdeling strategie en communicatie

10,0

10,0

Afdeling financiën

12,0

13,1

Overige

21,4

24,1

164,3

171,4

Geen van de werknemers is buiten Nederland werkzaam.
2021

2021

Salarissen

9.927

9.566

Sociale lasten

1.400

1.408

Pensioenen

1.235

1.561

12.562

12.535

B) Overige organisatiekosten
De overige organisatiekosten bestaan uit de volgende onderdelen:
2021

2020

2.852

1.739

Overige personeelskosten

1.116

1.454

Afschrijvingen

1.889

2.048

Huisvestingskosten

676

662

Bestuurskosten

307

162

Uitzendkrachten

Overige administratiekosten
Automatisering
Promotiekosten
Advieskosten
Autokosten
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797

1.779

1.739

154

149

1.387

1.595

417

713

11.213

11.058
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Totaal toe te rekenen indirecte kosten:
2021

2020

A) Lonen, salarissen & sociale lasten

12.562

12.535

B) Overige organisatiekosten

11.213

11.058

23.775

23.593

2021

2020

Lasten verhuur en beheeractiviteiten

4.691

4.565

Lasten onderhoudsactiviteiten

3.553

3.512

499

510

11

16

3.154

3.254

654

678

12.562

12.535

Lasten verhuur en beheeractiviteiten

4.187

4.027

Lasten onderhoudsactiviteiten

3.171

3.098

445

450

10

14

2.816

2.870

584

598

11.213

11.057

Lasten verhuur en beheeractiviteiten

8.878

8.592

Lasten onderhoudsactiviteiten

6.724

6.610

944

961

21

30

Netto resultaat overige activiteiten

5.970

6.124

Overige organisatiekosten

1.239

1.275

23.775

23.592

Lasten verhuur en beheeractiviteiten

37,34%

36,42%

Lasten onderhoudsactiviteiten

28,28%

28,02%

Overige directe lasten exploitatie bezit

3,97%

4,07%

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

0,09%

0,13%

25,11%

25,96%

5,21%

5,41%

100,00%

100,00%

De toerekening van de indirecte kosten is als volgt:

Lonen, salarissen & sociale lasten toegerekend aan:

Overige directe lasten exploitatie bezit
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
Netto resultaat overige activiteiten
Overige organisatiekosten
Overige organisatiekosten toegerekend aan:

Overige directe lasten exploitatie bezit
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
Netto resultaat overige activiteiten
Overige organisatiekosten
Totaal toegerekende kosten:

Overige directe lasten exploitatie bezit
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

Totaal toegerekend in procenten:

Netto resultaat overige activiteiten
Overige organisatiekosten
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EEN EERLIJK THUIS VOOR ELKE STUDENT
DUWO strijdt voor een eerlijk thuis voor elke student, ongeacht achtergrond en
nationaliteit.
De beschikbaarheid en betaalbaarheid van studentenhuisvesting zijn hierbij
randvoorwaarden. Daarom zetten we ons onafgebroken in om het aanbod te
vergroten, maar we realiseren ons
dat het daarbij ook gaat om een woonbeleving die past bij het leven dat je leidt, om
betrouwbare dienstverlening door DUWO, om de juiste extra services en het
faciliteren van levendige communities.
In samenwerking met onderwijsinstellingen en gemeenten proberen we de
individuele student optimaal in zijn omgeving te integreren. Dit doen we door op
innovatieve wijze sociale functionaliteit centraal te stellen in de gebieden die we
ontwikkelen. We kijken daarbij ook
hoe studentenhuisvesting de aantrekkelijkheid van gemeenten kan vergroten.
Veiligheid en duurzaamheid staan hierbij voorop. Onze medewerkers zetten zich
met grote betrokkenheid
in om aan de woonwensen van onze klanten te kunnen voldoen. Zo werken we aan
vlotte, adequate en persoonlijke dienstverlening, voor en met studenten.
DUWO Studentenhuisvesting
Professor Schermerhornstraat 4
2628 PZ DELFT
E zakelijk@duwo.nl
T 088-2353896 (lokaal tarief)

DUWO.NL

