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Voorwoord 

Vóór alles was 2015 voor ons het jaar waarin de nieuwe Woningwet werd ingevoerd. Niet eerder leidden 

aanpassingen aan deze uit 1901 daterende wet tot zulke vergaande gevolgen voor de bedrijfsvoering van 

DUWO als in het verslagjaar het geval was. De nieuwe Woningwet werd na jaren van politieke discussie 

op 1 juli 2015 van kracht. We zagen hem als een donkere wolk opdoemen aan de horizon en we stonden 

ervoor in de startblokken. En inmiddels voelen we de toenemende regeldruk van de overheid op onze 

schouders en die baart ons grote zorgen. De wet vereist vergaande en arbeidsintensieve aanpassingen in 

administratief opzicht, bemoeilijkt het vinden van nieuwe vormen van financiering en beperkt daardoor 

onze mogelijkheden om onze voorraad woningen voor studenten uit te breiden. Met name het verbod op 

de samenwerking met beleggers is daaraan debet. Vooruitblikkend naar 2016 kunnen we aangeven dat 

daarom vanaf de tweede helft van het jaar een grondige herbezinning van onze koers nodig is. De nieuwe 

Woningwet maakt dat we heel goed moeten bedenken wat we nog wel en wat we niet meer kunnen doen. 

Dat zal gevolgen hebben voor de toekomstige voorraad studentenwoningen.    

 

Dat alles neemt niet weg dat het DUWO in 2015 in veel andere opzichten uitstekend verging. Onze 

dienstverlening aan studenten verbeterde opnieuw flink en er werden weer meer studentenwoningen dan 

ooit aan de markt toegevoegd.  

We begonnen ons jaar met de invoering van online dienstverlening voor de vele internationale studenten 

die we huisvesten. Net als de reguliere studenten kunnen nu ook déze  huurders hun huurzaken online 

regelen, evenals de onderwijsinstellingen die woningen afnemen. Ook de – al langer bestaande – online 

dienstverlening aan de reguliere student loopt steeds beter. Uit de meest recente cijfers blijkt dat inmiddels 

85% van alle huurders hun huurcontract digitaal tekent en tevreden is over de service. Om al die online 

gebruikers goed van dienst te kunnen zijn, paste DUWO per 1 oktober de balieopeningstijden aan (er 

komen immers heel wat minder studenten bij onze kantoren langs). 

In de voorgaande jaren  (2013 en 2014) werden keer op keer meer studentenwoningen in exploitatie 

genomen. In 2015 werden opnieuw meer woningen toegevoegd; met 1.868 waren het er 400 meer dan in 

2014. Ze zijn te vinden in onder meer het grote nieuwe X-Raycomplex in Delft, in het herontwikkelde 

Dudok-kantoorbouw aan de Krelis Louwenstraat in Amsterdam (het voormalige Elseviergebouw) en op de 

Amsterdamse Spinozacampus, waar een tweede nieuwbouwfase verrees. De forse productiedoelen voor 

het komende jaar liggen overigens volledig op schema, dus dat belooft nog wat voor 2016… 

 

In het verslagjaar zag ook een op onze studentenhuisvesting gericht duurzaamheidsbeleid het licht. 

DUWO stelde het op in samenwerking met de huurdersorganisaties. Al bestaande duurzaamheidsacties, 

zoals de succesvolle Student Energy Race (steeds meer steden doen mee) zijn er uiteraard in 

opgenomen. Het beleid leidde ook tot nieuwe initiatieven zoals bijvoorbeeld zonnepanelen op daken van 

Delftse studentenflats of de energiezuinige opwarming van tapwater in een Leids complex met behulp van 

de zogenaamde Q-ton. 

 

Met de interne organisatie ging het in 2015 ook beter. DUWO heeft er een stevige reorganisatie van 

enkele jaren opzitten. In 2014 was daarvan al een deel afgerond. In het verslagjaar trad een nieuwe 

directeur Financiën aan en konden ook hier de verbeteringsacties verder worden doorgevoerd. Met 

succes, want inmiddels gaat het stukken beter. Komend jaar worden bij Financiën de puntjes op de i 

gezet. De uitslag van een nieuw onderzoek naar de medewerkerstevredenheid liet zien dat de waardering 

voor de organisatie een duidelijke opwaartse lijn vertoont in vergelijking met een jaar eerder.  

 

Dat zorgt dus voor een bemoedigend begin van het nieuwe jaar. DUWO stapt met een gezonde 

organisatie 2016 binnen. Er komen heel veel nieuwe studentenwoningen aan die we met onze 

gebruikelijke expertise aan de doelgroep zullen verhuren. En we zetten natuurlijk onze actieve en leidende 

rol bij lobby’s tegen knellende wet- en regelgeving voor studenten(huisvesting) voort. Ook trekken we 

volgend jaar hard aan de uitbreiding van de internationale studentenhuisvestersorganisatie Network Cum 

Laude, waarvoor zich aan het eind van het verslagjaar weer enkele nieuwe leden aandienden.  

 

Jan Benschop, Algemeen directeur/bestuurder 

Heleen de Vreese, Directeur-bestuurder 
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1. DUWO doelen in 2015 

1.1. Visie en missie van DUWO  

De visie, missie en koers van onze organisatie werden tijdens het fusietraject van DUWO en SLS Wonen 

(2013) herbevestigd en op een enkel onderdeel aangescherpt. Eind 2010 presenteerde DUWO haar 

ondernemingsplan voor de periode 2011-2015 en in 2012 verscheen het ondernemingsplan van SLS 

Wonen. De (gecombineerde) ondernemingsplannen waren in 2013 – eerder dan verwacht - toe aan een 

actualisatie. De belangrijkste reden daarvoor was de fusie. Maar ook de afronding van de 

moderniseringsoperatie DUWO2014, de economische en financiële crisis en de veranderde politieke 

context maakten aanpassing noodzakelijk. De actualisatie van het ondernemingsplan werd uitgewerkt in 

het Koersdocument 2014-2016, dat in 2014 is vastgesteld door de RvC.    

 

Visie en missie  

De visie op de markt voor studentenhuisvesting is volgens DUWO dat het voor studenten de komende 

jaren moeilijk zal zijn om aan veilige, kwalitatief goede en betaalbare woonruimte te komen. Als grootste 

studentenhuisvester van Nederland ziet DUWO voor zichzelf een leidende rol weggelegd in het 

terugdringen van dit woningtekort. Innovatieve oplossingen en kostenefficiëntie zijn hierbij belangrijke 

uitgangspunten. 

 

De missie van DUWO in 2015 luidt als volgt: 

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

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

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

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

en bepalen onze keuzes.  

In sommige steden kan het binden van afgestudeerden reden zijn om ook aan deze groep andere 

passende huisvesting ter beschikking te stellen (na afloop van het campuscontract).  

 

Ons specialisme komt tot uiting in de DUWO-formule, een totaalpakket aan producten en diensten, 

toegespitst op de woningbehoefte van studenten. De kernelementen zijn: beschikbaarheid, betaalbaarheid 

en betrokkenheid. 

 

De missie van DUWO is in het Ondernemingsplan 2011-2015 en Koersdocument verder uitgewerkt in de 

volgende thema’s: 

 De ontwikkeling van de woningvoorraad; 

 Verhuur, beheer en onderhoud van de voorraad; 

 Organisatie en dienstverlening; 

 Financiële continuïteit; 

 Maatschappelijk ondernemen. 

 

1.2. Doelen van DUWO in 2015 

Het Koersdocument krijgt jaarlijks uitwerking in het werkplan met bijbehorende meerjarenbegroting. In het 

werkplan bepalen we de activiteiten en richten ze op realisatie van de doelen. Ook de prestatieafspraken 

die DUWO met gemeenten maakt, krijgen hierin hun plaats. Als gevolg van de actualiteit en 

voortschrijdend inzicht nemen we in het werkplan ook activiteiten op, die in het Koersdocument niet waren 

voorzien. De voortgang wordt per maand gevolgd via maandrapportages op DUWO- en vestigingsniveau 

(leegstand, huurachterstand, beheerlasten en W&V) en elke vier maanden aan de hand van uitgebreide 

tertaalrapportages.  

De thema’s zijn uitgewerkt in concrete doelen, die zoveel mogelijk gekwantificeerd zijn in de Balanced 

Scorecard 2015, die in hoofdstuk 10 van dit verslag is opgenomen. Per doel is een norm geformuleerd die 

in het verslagjaar moet worden gehaald. De normen verschillen van aard. Sommige worden jaarlijks 

vastgesteld, bijvoorbeeld die voor leegstand en huurachterstand. Ze kunnen variëren omdat ze zijn 

gebaseerd op de prestaties van het jaar ervoor. Andere gelden voor de hele looptijd van het 

ondernemingsplan; een voorbeeld hiervan is de nieuwbouwdoelstelling.  
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In het werkplan 2015 zijn de onderstaande doelen opgenomen. In dit jaarverslag lichten we in de vermelde 

paragrafen toe welke van deze prestaties DUWO in 2015 realiseerde en in hoeverre we daarmee de 

gestelde doelen hebben gehaald.  

 

I. Ontwikkeling van de voorraad 

Realistisch investeringsprogramma in de periode 2014-2016 van minimaal 4.000 eenheden en 

maximaal 7.000 eenheden, jaarlijks 30 woningen ombouwen tot studenteneenheden in Delft. In 

2014 is het doel om 1.702 eenheden toe te voegen en verdere projectenontwikkeling van 14 

complexen. 

Par. 3.2 en 3.3 

Uitbreiden van de woningvoorraad in Deventer door de aankoop van 568 studenteneenheden. Par 3.3 

Uitbreiding van het aantal beheereenheden, in eigendom van nieuwe partijen op de markt voor 

studentenhuisvesting. 

Par 3.3 en 3.4 

Beëindigen van de exploitatie van 558 eenheden. Par 3.3 

Bouwen naar de vraag van studenten op basis van woningmarktonderzoek op lokaal niveau en van 

Apollo, onderzoek naar de effecten van het sociaal leenstelsel op de woningvraag, monitoring vraag 

van buitenlandse studenten en onderzoek naar de woningvraag van kenniswerkers. 

Par 2.2 en 2.3 

Inrichten van 1.000 Accommodate-eenheden. Par 4.7 

Het voorraadbeleid actualiseren: 

 Uitwerken van het portefeuillemanagement in portefeuillebeleid, assetmanagement en 

complexbeheerplannen; 

 Aanpassen DUWO-beleid op basis van wijzigingen in het overheidsbeleid. 

Par 3.5  

 

Par. 3.6, 4.1, 

4.5, 4.8 

Opstellen van het DUWO-beleidsboek. Par. 3.7 

 

II. Verhuur, beheer en onderhoud van de voorraad 

Verhuur: 

 Toewijzing aan de doelgroep conform het BBSH en onder de Europanorm (€ 34.911); 

 Doorstroming optimaliseren door 100% verhuur met campuscontract, controle 

campuscontract met als doel dat eind 2015 95% van de huurders het campushuurcontract 

hebben; 

 Onderzoek naar opvolging Studentenwoningweb 

par. 4.1 en 4.5 

Verbeteren informatie mutatieproces en welkomstgesprek. Par. 6.1 en 5.2 

Introductie van handboek Leefbaarheid & Veiligheid DUWO-breed. Par. 5.2 

Doelmatige verhuur door weinig leegstandsderving (1,1%) en lage huurachterstand (0,6%). Par. 4.10 en 5.3 

Huurverhogingsbeleid conform kaders van de rijksoverheid. Par. 4.8 

Implementatie van het DUWO-servicekostenbeleid. Par. 4.8 

Opstellen en uitvoeren duurzaamheidsbeleid. Par. 3.6 

Sober en doelmatig onderhoud door realisatie van onderhoudsbegroting (PO 10,61 mln.. euro en 

NPO 5,09 mln. euro); 

Externe toets onderhoudsystematiek en -begroting. 

Par. 5.1 

In samenspraak met huurders(organisaties) besteden van sociaalbeheerbudget (153.000 euro); Par. 5.2 

 

III. Organisatie en dienstverlening 

Prioriteit aan interne organisatie van project DUWO2014 en afronden 9 deelprojecten DUWO2014. Par. 8.2 

Integratie van Accommodate-administratie en Accommodateverhuur in Xpand. Par. 6.2 en 8.2 

Afronden integratie vestiging Leiden in de DUWO-organisatie. Par. 8.1 

De ICT-infrastructuur aanpassen en het ICT-beheer verder doorontwikkelen; 

 Optimaliseren van managementinformatie;  

 Toepassen beleid voor informatiebeveiliging; 

 Uitwerken interne serviceverlening afdeling ICT; 

 Oriëntatie datawarehouse 

Par. 8.2 

Bezetting gelijk aan formatie en uitgaven ‘tijdelijke krachten’ binnen begroting  Par. 8.3 

Welzijn medewerkers versterken: 

 Kwalitatieve analyse van het personeelsbestand; 

 Opstellen integraal personeelsbeleid met in het bijzonder aandacht voor bevorderen 

mobiliteit, harmonisatie secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden en functiebouwwerk; 

 Introduceren nieuwe cyclus functioneren en beoordelen; 

 Uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek; 

 Beperkt ziekteverzuim (maximaal 3,9%, frequentie 1,5%); 

 Opleidingen in de DUWO-Academy en extern om de vakkennis op peil te houden en om 

de nieuwe automatiseringssystemen goed te gebruiken, besteden van budget voor 

opleidingen (178.000 euro); 

Par. 8.2 en 8.3 
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 Uitvoeren project DUWO Binnenstebuiten. 

Verbeteren van interne controle en administratieve organisatie: 

 Actualiseren en vastleggen van werkprocessen en procedures; 

 Uitvoeren van auditplan 2015; 

 Opstellen en invoeren van het risicomanagementbeleidsplan. 

Par. 8.2 

Verbeteren van dienstverlening: 

 Verbeteren van digitale klantcontacten;  

 Normen KCC halen 

 Ontwikkelen meetmethode klanttevredenheid; 

 Openingstijden kantoren aanpassen en zodat er meer capaciteit digitale klantcontacten 

komt. 

Par. 6.1 

De communicatie van DUWO versterken door: 

 Vernieuwen van intranet; 

 Informatievoorziening woningzoekenden en huurders optimaliseren. 

Par. 6.4 

 
IV. Financiële continuïteit 

Solvabiliteit CFV-definitie minimaal 22,5%; Par 10.7 

De borgingsfaciliteit WSW behouden door te voldoen aan de volgende KPI’s 

Som cashflows over een vijfjaarsperiode positief; 

ICR: minimaal 1,4; 

DSCR: minimaal 1,0; 

Solvabiliteit WSW definitie: 20%; 

Verhouding WOZ-waarde versus schuld: maximaal 50%. 

Par 10.7 

Borgingsplafond WSW in 2015 afstemmen op investeringen. Par. 9.1 

Waarderingsgrondslag vastgoed bepalen en voorbereiden waardering. Par. 9.1 

 
V. Maatschappelijk ondernemen 

Goed functioneren als toegelaten instelling: 

 Positieve beoordeling door de minister van Wonen & Rijksdienst; 

 Effecten van nieuwe Woningwet opnemen in de governancestructuur; 

 Aanscherpen intern toezicht; 

 Voorbereiden visitatie. 

Par. 7.1 en 10.2 

 

Samenwerking met gemeenten: 

 Actualiseren en nakomen van prestatie-afspraken met gemeenten over 

studentenhuisvesting; 

 Deelname in gemeentelijke taskforce studentenhuisvesting; 

Par. 7.3 

Samenwerking met onderwijsinstellingen: 

 Actuele samenwerkingsovereenkomsten met elke grote onderwijsinstelling; 

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

 Bijeenkomst van de Adviesraad; 

 Samenwerking met onderwijsinstellingen om beoogde nieuwbouwprojecten te realiseren. 

Par. 7.2 en 4.7 

Samenwerking met de huurdersorganisaties:  

 Huurdersorganisaties rol als co-producent verder laten invullen; 

 Opstellen en ondertekenen van vijf participatiereglementen; 

 Adviesaanvragen voorleggen aan huurdersorganisatie; 

 Uitbreiden van het aantal BC’s; 

 Overleg op lokaal niveau met de huurdersorganisaties en bewonerscommissies; 

 Overleg op lokaal niveau met nestoren en studentbeheerders; 

 Gezamenlijke lobby Warmtewet; 

 Haalbaarheid van een lokale huurdersorganisatie in Den Haag onderzoeken. 

Par 5.5 

Voortzetten van bestaande afspraken met maatschappelijke organisaties over het huisvesten van 

doelgroepen. 

Par. 7.5 

Samen met Kences de lobby- en onderzoek-agenda bijstellen en ondersteuning geven aan de 

lobbyactiviteiten. 

Par. 7.4 

Samenwerking NCL verder inhoud geven. Par 7.6 

Samenwerking met marktpartijen vergroten via het gebruik van aanhuur-overeenkomsten, resulterend 

in de realisatie in de komende jaren van eenheden in Amsterdam (650), Deventer (135), Delft (665), 

Leiden (500) en Wageningen (400).  

Par 7.6 
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2. De woningmarkt voor studenten  

2.1. Wet- en regelgeving beïnvloedt DUWO in 2015 

Na jarenlange politieke en maatschappelijke discussie werd in 2015 de nieuwe Woningwet aangenomen in 

het parlement. De wet werd op 1 juli 2015 van kracht. Een verdere uitwerking van regels is in het Besluit 

Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) opgenomen.  

De nieuwe regelgeving leidt ertoe dat DUWO op verschillende terreinen aanpassingen moet doen in de 

administratie en bedrijfsvoering, ruimte in het beleid moet maken voor de inbreng van gemeenten en 

huurdersorganisaties en moet voldoen aan extra eisen die aan governance en compliance worden 

gesteld. Een deel van de aanpassingen werd in 2015 opgepakt; verdere wijzigingen worden in 2016 

uitgewerkt. De nieuwe regelgeving heeft consequenties voor governance, compliance, volkshuisvestelijke 

prestaties, de inrichting van de financiële administratie en samenwerking met andere partijen. Het laatste 

betreft vooral het verbod op samenwerking met beleggers. Daarvoor is in het verslagjaar een (nog steeds 

lopende) lobby bij de regering ingezet. In Kences-verband probeerde (probeert) DUWO de minister ervan 

te overtuigen dat het verbod leidt tot de bouw van aanmerkelijk minder studenteneenheden. Om tegemoet 

te komen aan bezwaren van de minister zijn verschillende voorstellen gedaan. Daarin worden met name 

mogelijkheden aangegeven om een eventueel beroep van beleggers op staatsteun uit te sluiten. Uitsluitsel 

wordt in 2016 verwacht. Een verdere uitwerking van de gevolgen van de Woningwet is te vinden in de 

betreffende hoofdstukken in dit jaarverslag. 

De Woningwet is uitgewerkt in het besluit Toegelaten Instelling Volkshuisvesting 2015. Daarin is -behalve  

alle administratieve verzwaring en extra eisen -  opgenomen dat een inkomenstoets voor 

studentenhuisvesting niet meer nodig is. Ook de passendheidstoets (95% van de huishoudens met een 

laag inkomen waaraan een woning wordt toegewezen, moet worden gehuisvest in een woning onder de 

aftoppingsgrens) waaraan corporaties moeten voldoen, is voor studentenhuisvesting niet aan de orde. 

Andere wijzigingen in relevante regelgeving in 2015 zijn: 

 Op 1 juli 2015 is een wijziging van het Bouwbesluit 2012 in werking getreden en is het 

minimumoppervlak van een studentenwoning verlaagd van 18 m
2
 naar 15 m

2
 (exclusief sanitaire 

ruimte) en is de verplichting van een buitenruimte vervallen; 

 Op 1 oktober 2015 is het nieuwe Woningwaarderingsysteem voor zelfstandige eenheden van kracht 

geworden. De punten voor woonvorm en woonomgeving en de schaarstepunten zijn vervallen. 

Daarvoor is een puntenwaardering in de plaats gekomen op basis van de WOZ-waarde van de 

woning. De maximale huurprijzen veranderen daardoor;   

 Per 1 juli werd het sociaal leenstelsel van kracht, waarmee de basisbeurs voor studenten verviel. 

Studenten kunnen een lening afsluiten. Per saldo is studeren daardoor duurder geworden en een 

effect is dat er minder uitwonende studenten zullen komen; 

 

2.2. Studentenhuisvesting in het werkgebied van DUWO 

DUWO is alert op de marktontwikkelingen. Per 1 september 2015 werd het sociaal leenstelsel ingevoerd, 

dat voor een drastische wijziging in het inkomen van studenten zorgt en daarmee voor hun mogelijkheden 

om een kamer buitenshuis te betalen. De verwachting is dat deze ontwikkeling effect op de woningvraag 

van studenten zal hebben, maar de omvang daarvan is nog niet duidelijk. De monitor Apollo en de lokale 

marktonderzoeken vervullen een belangrijke functie in de bepaling daarvan. 

Ook in 2015 is onderzoek uitgevoerd. Behalve prognosecijfers leverde de monitor Apollo 2015-2023 ook 

nieuwe data over de lokale markten voor studentenhuisvesting.  

In onderstaande figuur 2.1 is in het werkgebied van DUWO per gemeente aangegeven hoeveel studenten 

in de stad uitwonend zijn. De grafiek spreekt voor zich: Amsterdam is veruit de grootste markt en zowel in 

Amsterdam als Den Haag wonen ca. 5.500 studenten die elders studeren. In Den Haag is dat 40% van de 

uitwonende studenten. Ook Leiden kent een forse groep studenten die elders studeren (2.700 studenten 

en dat is 22%).    
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Figuur 2.1 Aantal uitwonende studenten per gemeente in werkgebied van DUWO 

 

 

Tabel 2.1 Aantal studenten (voltijd en deeltijd) in werkgebied DUWO in studiejaar 2015-2016 

 
Instroom 2015 

1)
 

Verschil 
instroom 2014 
en 2015 (in %) 

Totaal aantal 
ingeschreven 
studenten op 1 oktober 
2015 

Verschil aantal 
ingeschreven 
studenten 2014 en 
2015 (in %) 

Wetenschappelijk onderwijs         

Universiteit van Amsterdam 5.711 -8% 30.611 -2% 

Vrije Universiteit Amsterdam 4.088 -8% 22.958 -3% 

Technische Universiteit Delft 4.478 13% 21.475 7% 

Universiteit Leiden 4.904 4% 25.417 5% 

Wageningen Universiteit 2.321 8% 9.717 8% 

Werkgebied DUWO totaal 21.502 0% 110.178 2% 

Nederland WO totaal  53.655 2% 258.054 2% 

          

Hoger beroeps onderwijs         

Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten 696 -7% 2.905 0% 

Hogeschool van Amsterdam 8.870 -15% 46.334 -4% 

Gerrit Rietveld Academie 261 20% 831 0% 

Hogeschool INHolland 
2
 4.710 -14% 26.639 -6% 

Haagse Hogeschool 5.006 -10% 25.256 0% 

Hogeschool der Kunsten Den Haag 496 2% 1.561 2% 

Hotelschool Den Haag 499 -5% 2.325 7% 

Hogeschool Leiden 2.332 -7% 9.618 3% 

Saxion 
1
 5.307 -6% 25.184 -1% 

hs. van hall larenstein 911 -3% 4.225 1% 

Werkgebied DUWO totaal 29.088 -11% 144.878 -2% 

Nederland HBO totaal 93.918 -8% 442.598 -1% 

Bron: HBO-raad en VSNU februari 2016 
1
 studenten die eerder niet aan een universiteit stonden ingeschreven 

2 
Ook buiten werkgebied van DUWO 

 

Het aantal jongeren dat in 2015 voor het eerst aan een universiteit ging studeren, is in het werkgebied van 

DUWO gelijk aan het aantal in 2014. Landelijk was sprake van een groei van 2%. Per vestiging zijn er 

behoorlijke verschillen; de universiteiten in Amsterdam hadden aanzienlijk minder nieuwe inschrijvingen; 

die in Leiden en Wageningen en vooral in Delft zagen hun aantal eerstejaars behoorlijk toenemen. Dit 

komt ook tot uiting in het totaal aantal studenten: in het werkgebied van DUWO is het aantal met 2% 

toegenomen (ca. 2.200 studenten) tot ca. 110.000.  

Het aantal nieuwe studenten aan de HBO-scholen in het DUWO-werkgebied nam in 2015 met ca. 11% af 

in vergelijking met het jaar ervoor. Dit komt mede omdat in het studiejaar 2014 juist meer studenten zich 

inschreven om nog een beroep te kunnen doen op de studiebeurs. Ook spelen de zwaardere 

toelatingseisen voor onder meer de Pabo’s een rol. De reductie is in ieder geval bij bijna alle 
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onderwijsinstellingen te zien. De ontwikkeling had ook effect op het totaal aantal HBO-studenten in het 

werkgebied van DUWO: een reductie van 2% ofwel ca. 2.700 studenten.  

Over het geheel genomen bleef het totaal aantal studenten in het werkgebied van DUWO in 2015 

ongeveer gelijk aan dat in 2014.  

 

Het aantal studenten geeft slechts ten dele informatie over de vraag naar studenteneenheden. Relevant is 

daarbij het aantal voltijdsstudenten dat uitwonend (wil) zijn. In tabel 2.2 is het verschil van 

voltijdsstudenten tussen de collegejaren 2013-2014 en 2014-2015 opgenomen. In bijna alle gemeenten 

was sprake van een groei, alleen Haarlem kende een reductie. Belangrijker is om het verschil in het aantal 

uitwonende studenten te zien; dat aantal verminderde in Haarlem en Deventer. De spanningsindicator laat 

zien hoeveel studenten aangeven in het volgende half jaar in de stad te willen wonen maar waarvoor in die 

periode - op basis van verhuizingen uit de stad - geen ruimte in de bestaande woningvoorraad bestaat. De 

indicator neemt tussen 2014 en 2014 vooral toe in Den Haag, maar verandert in de andere steden niet 

veel. 

 

Tabel 2.2 Verschillen collegejaar 2013-2014 en 2014-2015 in aantal voltijdstudenten, uitwonende studenten en 

de spanningsindicator 

   verschil 2014 - 2015 

gemeente  

aantal 
voltijds-

studenten 
oktober 2014 

aantal 
uitwonende 

studenten maart 
2015 

spannings-
indicator 

maart 2015 
aantal 

studenten 

aantal 
uitwonende 
studenten 

spannings-
indicator 

Amsterdam           108.860                  46.770                  9.200                  1.160                      470                  272  

Delft              23.150                   12.840                    800                  1.010                      230                   -26  

Den Haag               28.380                   13.950                 2.600                     790                    670               1.030  

Leiden               29.170                 12.510                 1.900                  1.580                      370                  268  

Haarlem                4.780                    2.830   onbekend                    -180                    -190   onbekend  

Deventer                6.790                    1.530                    200                     540                    -280                  114  

Wageningen                9.840                    6.540                    300                     770                      270                      9  

 

In onderstaande tabel 2.3 is het kwantitatieve verschil tussen vraag en aanbod als spanningsindicator in 

maart 2015 opgenomen. De behoefte bestaat uit de vraag van de studenten die in de genoemde stad 

studeren, maar ook uit de vraag van de studenten die elders studeren en naar de genoemde stad willen 

verhuizen. In hoeverre die vraag door DUWO gehonoreerd moet worden, is bij deze berekening niet 

relevant want het gaat om het bepalen van de totale behoefte aan studenteneenheden.  

 

Tabel 2.3 Opbouw van de potentiële uitbreidingsbehoefte in het werkgebied van DUWO  

 

 

De spanningsindicator kan kortheidshalve gezien worden als het tekort aan woonruimte voor studenten in 

2015. In het werkgebied van DUWO bestaat een tekort van 15.000 eenheden, waarbij dat in Amsterdam 

met 9.200 het grootst is. In Den Haag is het tekort in 2015 ca. 2.600 eenheden. Leiden laat een tekort zien 

van 1.900 en in Delft van ca. 800. In de andere gemeenten is het tekort met een paar honderd gering.  

gemeente 

aantal voltijds-

studenten 

oktober 2014

aantal 

uitwonende 

studenten maart 

2015

spannings-

indicator maart 

2015

 groei aantal 

studenten 

2015-2023 uit aanbod

trend-scenario sv-scenario trend-scenario sv-scenario

Amsterdam 108.860               46.770                   9.200                     10.810             6.520                    1.060                 1.500                 17.220                   11.760               

Delft 23.150                 12.840                   800                        1.300               920                       -240                   600                    2.320                     1.160                 

Den Haag 28.380                 13.950                   2.600                     2.760               1.990                    580                    50                      4.640                     3.230                 

Leiden 29.170                 12.510                   1.900                     1.120               290                       -1.040                -                    2.190                     860                    

Deventer 6.790                   1.530                     200                        680                  170                       20                      180                    550                        400                    

Wageningen 9.840                   6.540                     300                        1.680               1.130                    540                    onbekend 1.430                     840                    

DUWO 2015 206.190               94.140                  15.000                  18.350            11.020                  920                   2.330                28.350                   18.250              

groei aantal uitwonende 

studenten 2015- 2023

potentiële uitbreidingsbehoefte 

2023
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Het tekort anno 2015 laat een deel van de behoefte zien. Belangrijk is ook te weten welke ontwikkelingen 

in het aantal uitwonende studenten zich voordoen. In het prognosemodel Apollo wordt op basis van de 

ontwikkelingen van de afgelopen jaren en de demografische ontwikkelingen in het verzorgingsgebied van 

een onderwijsinstelling de door OCW bepaalde groei van het aantal studenten (de zogenaamde 

referentieramingen) aan de verschillende onderwijsgemeenten toegerekend. Dit geeft een goede schatting 

van de groei in de periode 2015-2023.  

Door de introductie van het sociaal leenstelsel (ook wel studievoorschot genoemd) is dat onzekerder 

geworden. Op basis van onderzoek uit 2013 is verondersteld dat jongere studenten iets langer thuis 

blijven wonen, wat leidt tot een reductie van de woningvraag. Voor de prognoses tot 2023 zijn dus twee 

scenario’s gemaakt; het trendscenario en het studievoorschotscenario. 

 

In het werkgebied van DUWO wordt tot 2023 een groei van in totaal 18.350 studenten voorzien. 

Op basis van het trendscenario leidt deze groei tot een toename van 11.000 uitwonende studenten. Dit 

zijn bijna uitsluitend studenten die zowel in de stad studeren als wonen. De groep studenten die elders 

studeert, groeit in het werkgebied van DUWO met slechts 500. De grootste groei is in Amsterdam (6.500);  

in de andere steden is die aanzienlijk lager: Den Haag plus 2.000, Wageningen plus 1.100 en in de andere 

steden plus enkele honderden. 

Het studievoorschotscenario laat een aanzienlijk lagere groei zien in het DUWO-werkgebied, namelijk 920 

uitwonende studenten. Eigenlijk kan geconstateerd worden dat in dit scenario de groei van het aantal 

uitwonende studenten in de studiestad bijna overal verdwenen is. Alleen Amsterdam laat nog een 

beperkte groei van ruim 1.000 zien. In Leiden en Delft is zelfs sprake van een reductie van het aantal 

uitwonende studenten tussen 2015 en 2023. 

 

In tabel 2.3 tenslotte is de potentiële uitbreidingsbehoefte in de twee scenario’s opgenomen. De 

berekeningswijze is als volgt: de spanningsindicator, de groei van het aantal uitwonende studenten in de 

periode 2015-2023 en het aantal eenheden dat uit exploitatie gaat, leveren samen de behoefte op.  

Dit is de behoefte exclusief de groei van het aantal SSH-studenten en dat heeft een opwaarts effect op de 

potentiële uitbreidingsbehoefte. Vanaf 2016 wordt de monitor uitgebreid met de prognoses van het aantal 

buitenlandse studenten. Zie verder paragraaf 2.3.  

De potentiële uitbreidingsbehoefte in het trendscenario is DUWO-breed 28.000 eenheden. Ruim 17.000 

eenheden daarvan zijn in Amsterdam te vinden en 4.600 in Den Haag. Delft en Leiden laten een behoefte 

zien van rond de 2.200 eenheden en Wageningen van ca. 1.400. In Deventer is de behoefte met 500 

eenheden gering. 

Het studievoorschotscenario laat alleen in Amsterdam en Den Haag met respectievelijk 11.700 en 3.200 

eenheden nog een redelijke behoefte zien. In Delft gaat het nog om ca. 1.100 eenheden en in andere 

steden om slechts enkele honderden eenheden.  

 

Startende kenniswerkers 

In 2015 is tevens een onderzoek verricht naar de marktpotentie van enkele zelf ontworpen woningtypes 

voor (startende) kenniswerkers. De conclusie daarvan is dat de potentie van het woonconcept met een 

luxe keuken en badkamer goed is. Vooral in Amsterdam is de markt voor woonconcepten met een 

woonruimte van ca. 50 m2 en een prijs tot de liberalisatiegrens groot. In de andere gemeenten is er ook 

een markt met een omvang van een woningvraag van enkele honderden eenheden. Die is aanzienlijk 

kleiner dan in Amsterdam, omdat hier sprake is van een gering aantal studenten en omdat minder 

afgestudeerden in de studiestad willen blijven wonen. De voorkeur gaat hier uit naar een lagere prijs dan 

in Amsterdam. Leiden kent nog een redelijke vraag, gevolgd door Den Haag. In Delft is de vraag al 

geringer maar hier is ook een alternatief voor starters op de bestaande woningmarkt beschikbaar.   

 

2.3. Marktontwikkeling voor buitenlandse studenten 

Algemeen is de constatering dat de internationalisering van het onderwijs zich in 2015 gestaag heeft 

voortgezet. Onderwijsinstellingen in het werkgebied van DUWO breiden hun aanbod aan Engelstalige 

opleidingen uit en werken aan een verdere ontwikkeling van hun strategische samenwerkingsverbanden 

met zusterorganisaties in het buitenland. In 2015 werd ook duidelijk dat de universiteiten en hogescholen 

niet alleen inzetten op een voortgaande groei van de bekende en ‘traditionele’ doelgroepen als master- en 

exchangestudenten en PhD-ers, maar ook structureel op het Engelstalig maken van bachelor-opleidingen. 

Dat betekent op termijn dat er grotere groepen vanuit het buitenland naar Nederland zullen komen die hier 

langjarig zullen verblijven en dat DUWO zich zal moeten beraden op de vraag hoe zij voor deze groep 



 

13 

 

huisvesting kan/wil bieden. Een andere trend is de ontwikkeling van programma’s met 

samenwerkingspartners. Dat leidt ertoe dat groepen studenten in zogenoemde ‘dual of triple programs’ 

een beperkte tijd naar Nederland komen en dan huisvesting nodig hebben om daarna een volgend 

studieonderdeel bij een andere universiteit in een ander land te volgen. Hoewel deze groepen in aantallen 

nog niet groot zijn, kan dat wel veel vragen op het terrein van huisvesting.   

Zoals al vaker opgemerkt geldt voor de meeste marktonderzoeken - ook voor het door DUWO gebruikte 

Apollomodel - dat de ontwikkeling van het aantal buitenlandse studenten onvoldoende wordt 

meegenomen. Er zijn veel - ook internationale -  rapporten over de voortgaande internationalisering en de 

groei - ook in Nederland - maar die geven vrijwel allemaal historische (groei)cijfers.  

In 2015 is besloten om de Apollomonitor aan te passen om te pogen meer grip te krijgen op de prognoses 

voor buitenlandse studenten en de ontwikkeling van deze vraag. Voor de hierboven beschreven 

ontwikkelingen is DUWO aangewezen op cijfers en prognoses van de onderwijsinstellingen en 

organisaties als het Nuffic. Ook in 2015 onderhield DUWO daartoe nauwe contacten met de belangrijkste 

onderwijsinstellingen. 

 

Amsterdam 

De groei is in Amsterdam goed zichtbaar. Zowel VU als UvA hadden een aanvullende vraag naar 

huisvesting voor buitenlandse studenten. Het totale aantal eenheden onder contract bij de VU kwam eind 

2015 net boven de 1.000 eenheden uit.  

De UvA nam bijna 100 extra woningen af voor gegarandeerde en gemeubileerde huisvesting. Daarnaast 

werd afgelopen zomer een pilot uitgevoerd, waarbij beginnende bachelorstudenten vanuit het buitenland 

met voorrang in reguliere studentenhuisvesting met een campuscontract werden geplaatst. Het ging om 

ongeveer 100 bachelorstudenten die in het net opgeleverde complex aan de Darlingstraat in Amsterdam 

ZO werden gehuisvest. Bij leegkomst komen deze woningen gewoon weer beschikbaar voor alle 

studenten; ze zijn dus niet structureel gereserveerd voor internationale studenten. De groei van VU en 

UvA zet naar verwachting in 2016 gewoon door.  

In 2015 is de opbouwfase van het Amsterdam University College (AUC) afgerond. AUC heeft vanaf 2016 

naar verwachting structureel rond de 850 plaatsen nodig; verdere groei wordt niet meer verwacht. 

Vanuit de Rietveld Academie en de TIO University of Applied Sciences wordt in 2016 een groeiende vraag 

voor huisvesting verwacht. De studenten van deze instellingen ervaren problemen om vanuit het 

buitenland zelf betaalbare huisvesting te vinden. Deels komt de groei ook voort uit nieuw (Engelstalig) 

aanbod (TIO). 

 

Delft 

De markt voor de huisvesting van buitenlandse studenten wordt in Delft traditioneel gedomineerd door de 

Technische Universiteit Delft (TUD). Net als in 2014 steeg de vraag van de TUD in 2015 verder en wel met 

onverwacht grote aantallen. Eind 2014 waren er al signalen dat die (hogere) groei in 2015 zou doorzetten. 

In het voorjaar liet de TUD weten een uitbreiding van ca. 800 eenheden nodig te hebben voor het nieuwe 

cursusjaar. De grote toeloop kan worden verklaard door een toenemend aantal studenten uit China en 

India, een goede internationale bekendheid van de TUD en het aantrekkende effect van de digitale 

activiteiten van de universiteit, zoals de MOOC’s (massive open online courses). Een andere belangrijke 

oorzaak is de invoering van (extra) Engelstalige bachelors. Het doel is om alle bachelors Engelstalig te 

maken. Daardoor wordt op de studentenwoningmarkt de komende jaren een groei voorzien van in totaal 

maximaal 2.000 eenheden. DUWO ving een deel van de behoefte in 2015 op in Den Haag; voor het 

overige deel van de huisvesting werd door andere partijen gefaciliteerd.  

Naast de TUD is in Delft het Unesco IHE van belang. Door bezuinigingen op de beurzenprogramma’s 

kende het IHE de afgelopen jaren een licht dalend aantal studenten van de klassieke doelgroepen (master 

en PhD). De instelling compenseert dat gedeeltelijk door een stijging in het aanbod van short courses (tot 

zes weken). 

Tot slot meldde de Haagse Hogeschool zich eind 2015 met een beperkte huisvestingsvraag in Delft voor 

2016. De Haagse Hogeschool heeft net als de Hogeschool Inholland haar technische (HBO-)opleidingen 

in Delft gesitueerd. Naar verwachting gaat het hier niet om grote aantallen. 

 

Den Haag  

In 2015 leverde DUWO voor de Haagse Hogeschool 350 eenheden ten behoeve van de huisvesting van 

internationale studenten, een daling van 40 eenheden ten opzicht van 2014. Voor zover DUWO kan 

overzien, was dat geen gevolg van dalende studentenaantallen vanuit het buitenland, maar van de wens 

van de hogeschool om de huisvesting bij verschillende partijen in te kopen en iets te doen aan de slechte 
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balans in instroom tussen het eerste en tweede semester, waardoor in het tweede semester in het 

verleden teveel leegstand ontstond. Door een beperkt aantal kamers voor een half jaar in te huren bij een 

andere partij (Studenthotel) wordt gepoogd de leegstandskosten in het tweede semester te beperken.   

Evenals in 2014 zette de groei van de Universiteit Leiden in Den Haag zich in het verslagjaar voort, zowel 

bij de Nederlandse als de buitenlandse studenten. De universiteit werkte in 2015 hard aan realisatie van 

extra onderwijsfaciliteiten in Den Haag en de huisvesting van onderwijzend en ondersteunend personeel. 

Nog altijd worden de prognosecijfers uit 2014 gevolgd: het aantal WO-studenten in Den Haag stijgt tot 

2016 tot ruim 4.000 studenten. Voor de huisvesting van de LUC-studenten (university college) en 

buitenlandse studenten aan de vestiging van de Leidse universiteit Den Haag was in 2015 voldoende 

huisvesting beschikbaar. De beschikbare overcapaciteit werd ingezet om internationale studenten die aan 

de universiteit in Leiden studeren op te vangen in Den Haag.  

  

In 2015 werd ook een beperkt aantal internationale studenten van de TUD als overloop in Den Haag 

gehuisvest. Of die huisvesting in 2016 ook nog nodig is, is niet duidelijk. Wel werd eind 2015 bekend dat 

de TUD een tweejarige masteropleiding in de Hofstad gaat beginnen. Of dit het begin is van een TUD-

dependance in Den Haag met meerdere opleidingen is nog niet duidelijk. En wat een en ander betekent 

voor de structurele huisvestingsbehoefte in Den Haag moet ook in 2016 helder worden.  

 

Leiden  

De Universiteit Leiden is in Leiden de belangrijkste partij als het gaat om aantallen buitenlandse studenten. 

De Universiteit Leiden groeit vooral in Den Haag, slechts beperkt in Leiden. Toch heeft in 2015 wel 

uitbreiding plaatsgevonden van huisvesting voor buitenlandse studenten en gasten, maar dat was voor 

een groot deel vervangingsbehoefte. In 2015 zijn studenten die in Leiden studeren deels nog in Den Haag 

gehuisvest. De behoefte van andere onderwijsinstellingen in Leiden bleven stabiel. 

 

Midden-Nederland 

De universiteit in Wageningen (Wageningen UR) is van oudsher een op het buitenland gerichte universiteit 

en het aandeel buitenlandse studenten is er in vergelijking met algemene universiteiten ook wat groter. 

DUWO trof hier in 2015 de eerste voorbereidingen voor de start van de Accommodateverhuur van 60 

eenheden, op basis van afspraken met Wageningen UR, vooral bedoeld voor de korte verhuur van twee 

weken tot maximaal zes maanden. De verhuur begint medio 2016.  

In Deventer is de Saxion Hogeschool actief. Deze instelling heeft aangegeven een toenemende vraag van 

ongeveer 60 eenheden in twee jaar te verwachten. DUWO biedt overigens in Deventer nog geen 

Accommodateverhuur aan omdat de hogeschool de huisvesting van buitenlandse studenten in eigen hand 

houdt.   
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3. De woningvoorraad van DUWO  

3.1. De uitbreiding van de woningvoorraad 

DUWO wil in de periode 2014-2016 tussen de 4.000 en 7.000 eenheden toevoegen in haar werkgebied. 

Dat kan door eenheden zelf te realiseren, maar ook door projecten in beheer te nemen die andere partijen 

uitvoeren. Daarnaast is ombouw van zelfstandige eenheden tot onzelfstandige eenheden een manier om 

de woningvoorraad uit te breiden. 

In 2015 voegde DUWO in totaal 1.868 wooneenheden toe. Het gaat om 504 eenheden in eigendom en om 

1.364 eenheden in beheer. In de 2014 werden 1.464 eenheden gerealiseerd. 

De doelstelling om in de periode 2014-2016 tussen de 4.000 en 7.000 eenheden toe te voegen ligt met de 

productie van 3.332 eenheden tot en met 2015 op schema.  

Van de toevoegingen zijn 60 eenheden gerealiseerd door bestaande woningen om te bouwen (Delft 58 en 

Den Haag 2). De bestaande zelfstandige eenheden zijn vervolgens (administratief) uit exploitatie 

genomen.  

 

3.2. De woningvoorraad van DUWO 

 
Tabel 3.1 Aantal verhuurbare wooneenheden op 31 december 2015 

Verdeling Vestiging Totaal Samen 

Amsterdam Delft Den Haag Leiden Midden-NL  

Regulier Eigendom 4.151 6.969 1.063 5.189 565 17.937 

22.576  Beheer 2.126 393 651 550  3.720 

 Gedeeld 919     919 

Accommodate*) Eigendom 1.239 1.924 616 523  4.302 

6.938  Beheer 513 364 849 168  1.894 

 Gedeeld 742     742 

Samen Eigendom 5.390 8.893 1.679 5.712 565  

29.514  Beheer 2.639 757 1.500 718   

 Gedeeld 1.661      

Totaal 9.690 9.650 3.179 6.430 565  29.514 

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

 

Aan het einde van 2015 waren er via DUWO 29.514 wooneenheden in exploitatie. In vergelijking met 2014 

nam het woningbezit toe met 1.151 eenheden. Het grootste deel ervan was in eigendom (22.239, 75%). 

Het andere deel was in beheer voor andere eigenaren (5.614, 19%) of gedeeld eigendom in de DUWO-

Rochdale Combinatie (DRC), waarvan DUWO 50% in eigendom heeft (1.661 eenheden, 5%).  

Van de totale woningvoorraad werd in 2015 23% gebruikt voor Accommodateverhuur; het gaat om ruim 

6.900 eenheden; een toename van 600 ten opzichte van 2014.  

 

Tabel 3.2 Aantal niet-wooneenheden op 31 december 2015 

 Amsterdam Delft Den Haag Leiden  Midden-NL  Totaal 

Eigendom 246 282 69 100 3 700 

Beheer 5 1 152 27  185 

Gedeeld 126     126 

Totaal 377 283 221 127 3 1.011 

 

Eind 2015 verhuurde DUWO 1.011 niet-wooneenheden: bedrijfsruimten, winkels, kantoren, bergingen, 

garages en parkeerplaatsen. Het aantal nam af met 243. Het gaat hierbij voornamelijk om een correctie 

van administratieve eenheden in Leiden (282, de gemeenschappelijke ruimten waren als verhuurbare 

eenheid opgenomen in de administratie) en een toename van bedrijfsruimten en parkeerplaatsen in en bij 

nieuwbouwcomplexen. 

 

3.2. Mutaties in de woningvoorraad in 2015 

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

werden 1.868 eenheden toegevoegd.  

De volgende eenheden zijn in 2015 exploitatie genomen: 

Amsterdam:  toevoeging Uilenstede (1), nieuwbouw Groningenstraat/De Boelelaan (79), 

Elseviergebouw (245) en Darlingstraat (551) 

Delft:   Huize Monica Arubastraat (60) en ombouw eenheden verspreid in het bezit (58) 

Den Haag:  toevoeging Stamkartplein (1), ombouw Rijswijkseweg/Asstraat (2) 
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Leiden:   Anatomiegebouw (168) en Omegaplantsoen/Deltaweg (Leidse Schans, 638) 

Deventer:   aankoop Tibbensteeg\Bruynsteeg (65) 

 

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

eenheden. In 2015 zijn in totaal 700 eenheden uit exploitatie genomen. De afname zag er in de 

vestigingen als volgt uit: 

Amsterdam:  verkoop (6), uit beheer (37) en sloop Stavangerweg (190)  

Delft:   verkoop (24), ombouw (18) en uit beheer WIF-woningen (119) 

Den Haag:  ombouw (1) uit exploitatie name (1) 

Leiden:   uit beheer Nieuweroord (275), sloop (25) 

Deventer:  verkoop (4) 

 
Tabel 3.3 Veranderingen in de woningvoorraad gedurende 2015 

 Amsterdam Delft Den Haag Leiden Midden-NL  Totaal 

Toename Eigendom 246 58 2 133 65 504 

 Beheer 630 60 1 673  1.364 

 Gedeeld       

Subtotaal toename (+) 876 118 3 806 65 1.868 

Afname Eigendom 6 42 2 25 4 79 

 Beheer 37 119  275  431 

 Gedeeld 190     190 

Subtotaal afname (-) 233 161 2 300 4 700 

Saldo 643 -43 1 506 61 1.168 

Het saldo van toename en afname is in tabel 3.3 1.168 eenheden; eerder werd een toename van 1.151 genoemd het 
verschil is verklaarbaar door administratieve correcties in 2015 
 

Verlenging exploitatie 

De exploitatietermijn van het complex Stamkartplein in Den Haag is met tien jaar verlengd.  

 

Aankoop 

Medio 2014 voerde DUWO met de corporaties Ieder1 en Rentree in Deventer gesprekken over de 

aankoop van 567 studenteneenheden. Hiervan werden er 502 in december 2014 in exploitatie genomen; 

de resterende 65 woningen zijn sinds januari 2015 in exploitatie bij DUWO. 

 

Verkoop 

DUWO verkocht in het verslagjaar 36 objecten, waarvan 34 woningen, één bedrijfsruimte, één ruimte en 

één parkeerplaats (Delft: 24 woningen, Amsterdam: zes woningen en één parkeerplaats, Leiden: één 

bedrijfsruimte en vier onzelfstandige eenheden in Deventer). Het verkoopbeleid van DUWO houdt in dat 

alleen aan natuurlijke personen en tegen een minimale waarde van 90% van de marktwaarde wordt 

verkocht.  

 

3.3. Voorbereidingen voor nieuwbouwprojecten  

In 2015 heeft DUWO het reglement voor aanbesteding vastgesteld. Dit reglement is opgesteld om 

transparantie te verstrekken over de aanpak van en de keuzes die DUWO maakt bij het ontwikkelen en 

realiseren van nieuwbouwcomplexen voor huisvesting van de doelgroep in de gebieden waar DUWO 

werkzaam is. De ontwikkeling en realisatie van deze nieuwbouw wordt uitgevoerd door de afdeling 

Vastgoed. Het reglement legt het hele proces van aanbesteding van werken op hoofdlijnen vast. De meest 

voorkomende aanbestedingsvorm is ‘Meervoudig Onderhandse Aanbesteding’. 

Het reglement beschrijft op welke wijze het aanbestedingsproces bij DUWO is vormgegeven. De wijze 

waarop keuzes, selecties en gunningen worden gedaan, worden hiermee transparant vastgelegd. 

 

Tabel 3.4 Ontwikkelportefeuille woningen per 31 december 2015  

Stadia ontwikkeling Amsterdam Delft Den Haag Leiden Midden-NL totaal 

In uitvoering 419 379  276  1.074 

In ontwikkeling  136    136 

In voorbereiding       

Subtotaal eigendom 419 515  276  1.210 

       

In beheer 1.695  635 1.330 582 4.242 

Totaal 2.114 515 635 1.606 582 5.452 

 

 

Projectontwikkeling eigendom 
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DUWO had eind 2015 in totaal 1.074 eenheden in uitvoering. In ontwikkeling zijn 136 eenheden. 

Eind 2015 waren de volgende projecten in uitvoering: 

Amsterdam: Jac. Veltmanstraat (419) 

Delft:   Kanaalweg 3A (47), Schermerhornstraat (332) 

Leiden:   Langebrug (219), Meelfabriek (57) 

 

Ontwikkeling (eigendom) 

Eind 2015 was het volgende project in ontwikkeling: 

Delft:   Balthasar vd Polweg, veld 2 (136) 

 

Voorbereiding (in beheer nemen): 

Eind 2015 waren tien projecten in voorbereiding, die DUWO niet zelf ontwikkelt maar in beheer zal nemen: 

Amsterdam: Zeeburgereiland (364), Little Manhattan/ Lelylaan (590), Nieuwdok (ook wel Noorddok) 

(380), Laan van Spartaan (361) 

Den Haag: Harderwijkstraat (155), Vijverhof (480)
1
 

Leiden:  Yours/Leidse Schans (1.250), Nova Zembla (80) 

Deventer: Havenkwartier (142) 

Wageningen: Campus Plaza (440) 

 

Uit het voorgaande blijkt dat DUWO veel eenheden realiseert om te voldoen aan de vraag naar 

studenteneenheden. Een project dat niet onvermeld kan blijven in dit jaarverslag is het International 

Student House (ISH) aan de Prof. Schermerhornstraat in Delft.   

Alleen al in het bezit van DUWO in Delft wonen inmiddels circa 2.400 buitenlandse studenten, maar het 

ontbreekt hen vooralsnog aan noodzakelijke centrale voorzieningen. Met de nieuwbouw van het ISH, 

voorbereid in het verslagjaar en vanaf begin 2016 uit te voeren, wordt voorzien in woonruimte (332 

woningen) en in een gezamenlijke ‘huiskamer’, waar deze voorzieningen zijn geconcentreerd. Het feit dat 

het ISH behalve woonruimte ook overige noodzakelijke voorzieningen biedt, acht DUWO essentieel om 

het wonen voor buitenlandse studenten goed te faciliteren, hun isolement te doorbreken en de kwaliteit 

van leven te verhogen. Het ISH is erop gericht deze - extra - aan wonen gerelateerde voorzieningen voor 

een goede opvang van de internationale student mogelijk te maken. Het gaat dan om common rooms, 

open keukens, een conference hall en ruimten voor organisaties die zich bezig houden met opvang en 

ondersteuning van buitenlandse studenten in Delft. 

Het ISH heeft als nevendoel om de ontmoeting tussen (buitenlandse en niet-buitenlandse) studenten te 

stimuleren. De wens voor zo’n ontmoeting komt van zowel buitenlandse als Nederlandse studenten, maar 

wordt in de opzet van de bestaande wooncomplexen niet of nauwelijks vervuld. DUWO hoopt dat met het 

ISH wel te doen: het centrum moet een centraal ontmoetingspunt op de campus worden, waar het nuttige 

met het aangename wordt verenigd en dagelijks vele studenten binnenlopen voor uiteenlopende zaken. 

 
3.4. Portefeuillebeleid  

In 2015 werd gewerkt aan het strategisch portefeuillemanagement met als doel het portefeuilleplan voor 

de woningvoorraad van DUWO op te stellen. Dit levert de meerjarige kaders op die via het 

assetmanagement op vestigingsniveau verder worden uitgewerkt.  

Een belangrijk onderdeel is het inrichten van het SBI (strategisch beleidsinstrument) van Ortec. Met dit SBI 

is het mogelijk om verschillende strategische beleidsscenario’s tegen elkaar af te zetten. Belangrijke input 

betreft de wensportefeuille van DUWO over ca. tien jaar. De wensportefeuille wordt opgesteld op basis 

van maatschappelijke doelstellingen, demografische ontwikkelingen en woningmarktontwikkelingen. SBI 

wordt gevuld met de basisgegevens van alle vhe’s en de financiële verplichtingen, leningen, bedrijfskosten 

e.d. In het model worden zes deelportefeuilles onderscheiden: Amsterdam, Delft, Den Haag, Leiden, 

Midden-Nederland en het af te bouwen bezit in Delft dat voor andere doelgroepen dan studenten is 

bestemd. Per deelportefeuille wordt op basis van marktonderzoek en beleidsmatige keuzes (toevoegen 

van betaalbare eenheden op de locaties in en bij het centrum of onderwijsinstelling) de wensvoorraad in 

2024 bepaald.  

  

                                                        
1
 Besloten is in 2016 om complex Vijverhof in eigendom te realiseren. 
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De voor DUWO relevante maatregelen zijn nieuwbouw, in beheer nemen dan wel beheer verlengen, uit 

beheer geven, verkoop, sloop, aankoop, ombouwen en renoveren. In varianten worden de mogelijke 

maatregelen doorgerekend waarmee de wensvoorraad bereikt zou kunnen worden. De financiële 

haalbaarheid is daarvan afhankelijk.  

Het portefeuilleplan is in het verslagjaar overigens nog niet vastgesteld, omdat het concept in 2016 moet 

worden geactualiseerd met de recente veranderingen in wetgeving (wel of geen eenheden huren met 

recht op onderhuur) en de uitkomst van nog niet afgeronde discussie over de te hanteren parameters. Na 

de aanstaande actualisatie wordt het plan vastgesteld. Tevens kan dan het financiële rendement op 

DUWO-niveau en deelportefeuilleniveau op basis van de uitwerking van marktwaarde in verhuurde staat 

worden bepaald. 

Ook is de basis gelegd voor de verdere uitwerking van het portefeuillebeleid in het assetmanagement. In 

het assetmanagement wordt op complexniveau bepaald welke maatregelen nodig zijn om het complex 

goed verhuurbaar te houden en aldus te zorgen dat het een bijdrage levert aan de gestelde 

rendementseisen op portefeuilleniveau. De vestgingsdirecteur is de assetmanager en coördineert de 
verschillende activiteiten die de vestiging in het complex onderneemt.  

In het portefeuillebeleid worden de doelen van de facetbeleidsvelden meegenomen. Deze zijn voor een 

groot deel geactualiseerd. In 2016 vormt dit input voor het digitale beleidsboek. 

 

3.5. Duurzaamheidsbeleid 

In 2015 stelde DUWO het duurzaamheidsbeleid vast. Het beleid werd in coproducentschap met de 

huurdersorganisaties tot stand gebracht. Het primaire doel van het beleid is een bijdrage te leveren aan de 

betaalbaarheid van onze woningen voor huurders. Uitgangspunt is dat de kosten van maatregelen 

opwegen tegen de gerealiseerde besparing en dat ze voor DUWO budgetneutraal zijn: kosten moeten 

kunnen worden terugverdiend. Zo werd/wordt gewerkt aan maatregelen voor: bewustwording (zowel bij 

huurders als bij eigen personeel), gedragssturing, verbetering van de energetische kwaliteit van woningen 

en energie-inkoop. De ontwikkeling en uitvoering van het beleid worden bemoeilijkt doordat beleids- en 

wettelijke kaders nog volop in beweging zijn (de Warmtewet, de Elektriciteitswet, de nieuwe 

energielabelsystematiek met Energie-index en plannen om de energielabels ook tot uitdrukking te brengen 

in de WWS-puntentelling voor onzelfstandige eenheden).  

In 2015 stelde DUWO een projectplan op om alle complexen van energielabels te voorzien. Tussenstand 

is dat ca. 8.600 vhe’s wettelijk gezien nog moeten worden gelabeld. Ca. 3.500 van deze eenheden zijn 

eigendom van derden. Onzelfstandige eenheden/complexen hoeven niet te worden gelabeld. Ambitie is 

om medio 2016 te voldoen aan de labelplicht. 

Het plan voor bemetering van alle DUWO-panden kwam in het verslagjaar in concept gereed en wordt 

begin 2016 vastgesteld. DUWO focust daarin in eerste instantie op een goede bemetering ten behoeve 

van energie-inkoop. In een tweede fase wordt gekeken hoe de verbruiksinformatie van huurders (beter) 

kan worden ontsloten. Doel is dat vanaf 2017 relevante sturingsinformatie kan worden gegenereerd voor 

huurders. 

Begin 2015 werd de Student Energy Race 2014-2015 afgerond. Aan deze energiebesparingswedstrijd 

namen 12 studentenhuizen uit Leiden Delft deel. Het Leidse huis Herengracht 41-43 won met een 

besparing van 57%. De gemiddelde besparing bij alle huizen was 38%. Na een evaluatie van deze race 

begon in het najaar van 2015 de Energy Race 2015-2016, waaraan negen panden deelnemen uit Leiden, 

Delft en nieuwkomer Den Haag (drie per stad). De winnaar is in het voorjaar van 2016 bekend. 

In 2015 werd bij de begrotingsbehandeling besloten om vanaf 2016 budget vrij te maken voor goede 

duurzaamheidsinitiatieven (van bewoners). Hiermee wil DUWO het experiment bevorderen. Daarop 

vooruitlopend sloot DUWO zich in 2015 aan bij Delft Solar City, een pilot waarbij op de daken van 

studentencomplexen zonnepanelen worden geplaatst. In Leiden neemt DUWO sinds het verslagjaar deel 

aan  een proef met de Q-ton, een nieuw soort warmteboiler die tapwater energiezuinig verwarmt (zie ook 

6.2 Nieuwe producten en diensten).   

DUWO kocht in 2015 al haar energie 100% duurzaam in. De elektra is op basis van waterkracht. Het gas 

wordt CO2 gecompenseerd. De gemiddelde inkoopprijs in 2015 lag ca. 15% onder de 

consumententarieven (bron: Milieucentraal). 
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4. De verhuur van woningen  

4.1. Woonruimteverdeling  

De woningen van DUWO worden op verschillende manieren verhuurd. De zelfstandige 

studenteneenheden worden aangeboden via Studentenwoningweb (SWW). (Aankomende) studenten 

schrijven zich hiervoor in en kunnen reageren op woningen in de regio waar de onderwijsinstelling is 

gevestigd.   

De onzelfstandige eenheden worden via een instemming verhuurd. Als de voordracht niet bijtijds wordt 

gedaan, wordt de onzelfstandige eenheid via SWW aangeboden.  

Inschrijven bij SWW kan vanaf 16 jaar. PhD-ers worden als student beschouwd. Na inschrijving bouwt een 

student wachttijd op. Reageren kan op woonruimte in afzonderlijke regio’s. In 2015 onderscheidde DUWO 

drie regio’s: regio Amsterdam e.o., regio Haaglanden (Delft en Den Haag), gecombineerd met Leiden en 

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

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

voltijdstudent is. In 2015 werden de eisen nader aangescherpt door als voorwaarde op te nemen dat de 

opleiding NVAO geaccrediteerd en opgenomen is in het CROHO. Studenten die een opleiding volgen die 

van korte duur (cursus) is en niet leidt niet tot een diploma, komen niet in aanmerking voor huisvesting bij 

DUWO. Inkomenseisen gelden niet meer sinds 1 juli 2015.  

Het vijfjarig contract met Woningnet voor het gebruik van SWW loopt formeel af op 1 oktober 2016. 

Besloten is om gebruik te maken van de optie de looptijd van dit contract met een jaar te verlengen tot in 

ieder geval 1 oktober 2017. Het project om SWW te heroverwegen is daarmee een jaar uitgesteld. 

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

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

voorraad na akkoord van de onderwijsinstelling. 

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

Haaglanden. 

 

Huisvesten vergunningshouders 

In 2015 heeft DUWO het beleid voor het huisvesten van vergunninghouders geactualiseerd. Daarbij geldt 

de eis dat een bewijs van inschrijving aan een onderwijsinstellingen of collegekaart noodzakelijk is om de 

status van student aan te tonen. Als er geen bewijs van inschrijving of collegekaart beschikbaar is, is een 

verklaring van een onderwijsinstelling, UAF (landelijke organisatie die studerende vergunninghouders 

begeleidt) of andere relevante organisatie noodzakelijk, die aangeeft dat de vergunninghouder studeert of 

gaat studeren. De vergunninghouder moet zich inschrijven in SWW en het woonruimteverdeelsysteem van 

de regionale woningcorporaties, zodat doorstroming op termijn gefaciliteerd wordt. Tenslotte zijn via de 

gemeente samenwerkingsafspraken noodzakelijk over de begeleiding met de plaatselijke stichting voor 

vluchtelingenwerk. Op basis van deze uitgangspunten heeft DUWO met de gemeenten in haar werkgebied 

afspraken gemaakt over huisvesting van vergunninghouders.  

 

4.2. Aantal woningzoekenden 

Het aantal ingeschreven studenten bij SWW was aan het eind van het verslagjaar bijna 142.000. Eind 

2014 waren dat er 125.000; een stijging dus van 16.000. Het aantal nieuwe inschrijvingen is 17.500. De 

groei is in alle vestigingen merkbaar, maar de grootste groei deed zich in Amsterdam (plus 7.400) voor.  

Het aantal studenten dat in 2015 actief naar woonruimte zocht, was ruim 21.000. Dit is iets meer dan in 

2014 toen er bijna 19.000 actieve woningzoekenden waren. In absolute zin had Amsterdam e.o. de 

meeste woningzoekenden, maar relatief scoren Den Haag en Leiden hoog.  

Het aantal eenheden dat via SWW werd verhuurd is 2.450, een kleine 200 meer dan in 2014. Beperkte 

groei was er in Delft, Leiden en Deventer. Amsterdam en Den Haag bleven min of meer gelijk. Het gros 

van de verhuurde woningen is zelfstandig; alleen in Amsterdam werd een fors aantal (ruim 300) 

onzelfstandige eenheden verhuurd. 
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Tabel 4.1 Aantal ingeschreven woningzoekenden studenten Studentenwoningweb eind 2015 

 
Amster-
dam e.o. 

Delft 
Den 
Haag 

Leiden Midden-Nl 
Onbeken-
de studie-

regio 

Totaal of 
gemiddel-

de 

Aantal ingeschrevenen eind 2015 79.058 13.464 5.846 7.645   35.845    141.858  

Nieuwe inschrijvingen in 2015 7.400 1.639 960 2.028   5.537       17.564  

Actief gedurende 2015 9.300 2.146 1.866 2.337 125 5.434       21.208  

% actief reagerenden 12% 16% 32% 30%    15% 

Verhuringen via SWW waarvan: 1.218 433 334 400 66          2.451  

Met voorrang 18 31 117 61               227  

Zonder voorrang 1.200 402 217 302 66          2.187  

Zelfstandig 896 352 258 348 38          1.892  

Onzelfstandig 322 81 76 51 28             558  

Subsidiabele huur t/m € 403,06 993 313 273 268 65          1.912  

Subsidiabele huur boven € 403,06* 225 120 61 132 1             539  

*waarvan aantal onder de 23 jaar 50 27 12 27 1             117  

Gem. inschrijfduur zelfstandig (maand) 40 45 25 45 16               39  

Gem. inschrijfduur onzelfst. (maand) 13 16 6 18 8               13  

Gem. slaagkans 13% 20% 18% 16% 53%  32,2% 

Gem. aantal reacties per aanbieding 13 15 17 29    14,9  

Gem. aantal aanbiedingen per verhuring 5,1 1,8 2,6 1,9 1,8              3,6  

 

De gemiddelde wachttijd in het hele werkgebied was aan het eind van het verslagjaar 39 maanden voor 

een zelfstandige woning en 13 maanden voor een onzelfstandige eenheid. Ook hier laat Den Haag een 

iets lager gemiddelde zien. Ten opzichte van vorig jaar nam de wachttijd iets. En hoewel de onzelfstandige 

eenheden in Delft en Leiden iets sneller bereikbaar waren (omdat daar de gemiddelde inschrijfduur iets 

korter werd), moet de student ook in deze steden sinds zijn inschrijving nog altijd bijna 1,5 jaar wachten 

alvorens een woning te kunnen betrekken.  

De indicatoren ‘aantal reacties’ en ‘aantal aanbiedingen’ zijn stabiel. 

De meeste woningen (80%) hebben een huur onder de jongerengrens. De groep woningen met een huur 

vanaf de jongerengrens was iets groter dan vorig jaar. Het verhuren van deze duurdere woningen leverde  

geen problemen op. Het aantal reacties per woning zat tussen de 20 en 30. Het gemiddeld aantal 

maanden wachttijd is stabiel op 50 tot 60 maanden; alleen in Den Haag is dat met 20 maanden lager (en 

licht dalend). Een woning behoefde in het algemeen niet vaak te worden aangeboden; de gemiddelden 

varieerden tussen de 1,5 tot 3 keer.    

 

De conclusie is dat de woningmarkt voor studenten ook in 2015 gespannen was. Er waren veel 

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

marktonderzoeken zoals beschreven in hoofdstuk 2.  

 

4.3. Aantal verhuringen in 2015  

Vanaf 2015 bood DUWO ook de studenten in de Accommodateverhuur de service om huurcontracten 

digitaal te ondertekenen. De dienst wordt aangeboden met het bijbehorende Mijn DUWO portaal. Net als 

bij de reguliere studenten is de service een succes: de meeste de studenten hebben hun contract al 

getekend voordat ze in Nederland arriveren. Het grote voordeel van de service is dat ze bij aankomst 

alleen nog de sleutel hoeven te ontvangen. Daarmee zijn de grote wachtrijen en lange wachttijden bij de 

balie verleden tijd. 

 

Tabel 4.2 Aantal verhuringen in 2015 

 Verhuringen Totaal 
wooneenheden 

Mutatiegraad 

zelfstandig Onzelfstandig Samen 2015 2014 

R
e
g
u
lie

r 

Amsterdam 1.599 1.480 3.079 7.196 43% 44% 

Delft 661 1.367 2.028 7.362 28% 33% 

Den Haag 316 320 636 1.714 37% 35% 

Leiden 879 1.798 2.677 5.739 47% 37% 

Midden-Nl 40 188 228 565 40% - 

Subtotaal  3.495 5.153 8.648 22.576 38% 38% 

A
c
c
o
m

-
m

o
d
a
te

 

Amsterdam 1.612 1.340 2.952 2.494 118% 128% 

Delft 1.812 1.326 3.138 2.288 137% 140% 

Den Haag 72 590 662 1.465 45% 54% 

Leiden 126  126 691 18% 51% 

Midden-Nl     - - 

Subtotaal  3.622 3.256 6.878 6.938 99% 111% 

 Totaal 7.117 8.409 15.526 29.514 53% 54% 

 



 

21 

 

De mutatiegraad was 2015 met 53% min of meer gelijk aan die in 2014 (54%). In totaal werden ruim 

15.500 nieuwe huurcontracten afgesloten (2014: 15.000). Dit grote aantal contracten is voor het grootste 

deel digitaal afgehandeld (78%).  

De mutatiegraad bij de reguliere studenteneenheden was DUWO-breed 38%, gelijk aan het percentage in 

2014. Op vestigingsniveau laat Leiden een forse stijging zien van 37% naar 47%. Die werd veroorzaakt 

door de oplevering van de woningen op de Leidse Schans die een fors aantal huurders van DUWO deed 

doorverhuizen; een derde woonde al bij DUWO (vooral in het tijdelijke complex Nieuweroord).  

In Delft is een vermindering van de mutatiegraad te zien: in 2014 was de mutatiegraad juist iets hoger 

omdat toen het nieuwe complex X-Ray werd opgeleverd, dat ook veel huurders vanuit DUWO-woningen 

trok.  

Al met al is dus sprake van een stabiele mutatiegraad. 

Bij Accommodate was de mutatiegraad in het verslagjaar 99% tegenover 111% in 2014. In alle vestigingen 

liet deze verhuur een heel lichte reductie zien, maar opvallend is dat in Leiden sprake zou zijn van een 

mutatiegraad van slechts 18%. Dit is (net zoals in Den Haag) te verklaren doordat een fors aantal 

Accommodate-eenheden is verhuurd aan de Universiteit Leiden en de mutaties in dat deel van de 

voorraad niet in de DUWO-administratie worden vastgelegd. In het geval die eenheden in Leiden en Den 

Haag buiten beschouwing worden gelaten, is de mutatiegraad bij Accommodate rond de 130%.  

 

4.4. Campuscontract  

 

Tabel 4.3 Aantal campuscontracten eind december 2015 per vestiging, absoluut aantal en in % 

 Aantal 
campuscontracten 

Aantal eenheden 
voor campus* 

% campuseenheden met 
campuscontract 

2015 2014 

Amsterdam 7.567 7.753 98% 95% 

Delft 5.409 5.465 99% 96% 

Den Haag 1.300 1.578 82% 84% 

Leiden 5.240 5.616 93% 86% 

Midden-Nederland 450 535 84% - 

Totaal 19.966 20.947 95% 92% 

*Eenheden in studentencomplexen waar het campuscontract van toepassing is, met uitzondering van Accommodate, 
afspraken met vaste afnemers (AUC, LUCTH) en leegstandscontracten.  

 
Aan het eind van 2015 had 95% van alle studenthuurders een campuscontract, geheel volgens het 

gestelde doel. In Amsterdam en Delft heeft inmiddels bijna elke huurder een dergelijk contract. Het project 

om de contracten van de laatste niet-studerende huurders zonder campuscontract te beëindigen nadert in 

beide vestigingen zijn einde. In Amsterdam stelde de rechter DUWO in het gelijk in aangespannen zaken, 

waardoor ook de laatste huurders zonder campuscontract moesten vertrekken. Met deze uitspraak in de 

hand wordt de actie in 2016 ook in Delft afgerond. De norm ‘aandeel campuscontracten’ die voor 2015 

was gesteld, is in deze vestigingen gehaald.  

Leiden maakte een forse tussensprint door de oplevering van Leidse Schans en kwam eind 2015 uit op 

93%. De norm van 94% werd daarmee zo goed als gehaald. 

In Den Haag lag het percentage aan het eind van het verslagjaar op 82%. De norm was 90%. De 

achterstand is te verklaren door de aankoop van Vestia-eenheden waar de huurders pas na een mutatie 

een campuscontract zullen hebben.  

 

Tabel 4.4 Handhaving campuscontracten in 2015 

 Controle gestart (in 2015) Afgerond (eind 2015) Nog in procedure 

Amsterdam 5.760 4.481 1.279 

Delft 4.974 4.627 347 

Den Haag  1.159 798 361 

Leiden 4.694 4.089 605 

Midden-Nederland 392 117 275 

Totaal 16.979 14.112 2.867 

 
De jaarlijkse controle van de campuscontracten begon in het laatste kwartaal van 2015. Mede door de 

afspraken met de onderwijsinstellingen en het gemak van de digitalisering (uploaden studiebewijzen door 

huurders) was eind 2015 al 83% afgehandeld. De controle van 2014 werd in het eerste kwartaal van 2015 

afgerond en leidde tot opzegging van een aantal huurcontracten zonder dat de rechter een uitspraak 

hoefde te doen.  

Het effect van de controle van het campuscontract is dus maximaal.  
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4.5. Passende verhuur 

Bij het verhuren van woonruimte heeft de overheid eisen gesteld waaraan een huurder moet voldoen. Dit 

heeft veelal met het (maximale) inkomen te maken. Er waren in 2015 twee regimes waaraan DUWO moet 

voldoen: 

 Passend huisvesten op basis van de eisen van het BBSH. Het BBSH is met ingang van 1 juli 

2015 vervallen. 

 Voldoen aan de Europa-norm dat 90% van de huishoudens een inkomen heeft dat lager is dan 

de EU-norm (in 2015 was dat € 34.911). Gedurende het jaar is de norm voor studenten niet meer 

relevant omdat het inkomen niet meer bekend is via DUO. Alle verhuringen aan studenten 

worden als passend beschouwd. Inkomenscontrole is dus nodig bij verhuringen aan niet-

studenten en buitenlandse gasten. 

 

Tabel 4.5 Passende huisvesting op basis van het BBSH 

Passend volgens BBSH E Zelfstandig  Onzelfstandig Accommodate  Totaal  % 

Passende toewijzing 3.354 5.153 6.878 15.385 99,1% 

Niet passende toewijzing 141   141 0,9% 

Onbekend inkomen (zelfst)      

Totaal 3.495 5.153 6.878 15.526 100,0% 

 

Traditioneel voldoet DUWO met bijna 100% aan de passendheidsnorm die gebaseerd is op het BBSH. 

Voor alle duidelijkheid: in de tabel zijn de gegevens voor geheel 2015 opgenomen.  

 
Tabel 4.6 Verhuringen volgens de EU inkomensnorm in 2015 

 Eigendom 
DUWO 

DRC (helft 
eigendom 

DUWO) 

Beheer Subtotaal 
eigendom 
DUWO % 

Totale 
verhuur 

% 

Onder EU inkomensgrens 6.172 416 2.054 99,9% 99,9% 

Boven EU inkomensgrens 6   0,1% 0,1% 

Totaal 6.178 416 2.054 100,0% 100,0% 

 

Hetzelfde geldt voor de EU-norm; ook hier is een bijna perfecte score van 100% gehaald, waarmee is aan 

de norm van 90% is voldaan. 

DUWO verhuurt woningen aan maatschappelijke organisaties die de woning weer doorverhuren. Deze 

intermediairs zijn verantwoordelijk voor het vastleggen van een dossier bij een verhuring. DUWO vraagt 

regelmatig bij de intermediairs een verklaring op dat zij de dossiers in orde hebben en welke nieuwe 

verhuringen er zijn geweest. Helaas is de respons op deze verklaringen slecht. DUWO doet er alles aan 

om de verklaringen toch binnen te krijgen. 

Ook voor de buitenlandse gasten die via de onderwijsinstellingen worden gehuisvest is een 

inkomensverklaring nodig. Dit is vaak een probleem. De gasten hebben meestal geen inkomen in 

Nederland en als ze dat wel hebben, krijgen ze dit in een arbeidsovereenkomst na aankomst in Nederland. 

Zij kunnen dus veelal niet de noodzakelijke documenten aanleveren voor het tekenen van het contract. 

DUWO heeft hierover nauw contact met de onderwijsinstellingen en samen wordt gekeken naar 

oplossingen voor dit probleem. 

 

DUWO-Delft verhuurt ook woningen aan andere doelgroepen dan studenten. In 2015 zijn in totaal 120 

woningen verhuurd via het regionale woonruimteverdeelsysteem. Op regionaal niveau zijn daarover 

afspraken gemaakt: 

1.  Minimaal 70% van de vrijgekomen zelfstandige woningen behoort tot de categorie ‘betaalbaar’ (tot 

aan de hoge aftoppingsgrens): met 74% van de aangeboden woningen behorend tot die prijsklasse 

heeft DUWO de afspraak gehaald. 

2. Minimaal 85% van de vrijgekomen zelfstandige woningen behoort tot de categorie ‘sociaal’ (tot aan de 

liberalisatiegrens): met 100% van de aangeboden woningen behorend tot die prijsklasse heeft DUWO 

de afspraak gehaald. 
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4.6. Verhuur aan bijzondere doelgroepen en urgenten 

 

Tabel 4.7 Verhuringen aan bijzondere doelgroepen per vestiging in 2015 

Vestiging  Bijzondere verhuringen Afspraak  2015 

Amsterdam VU-urgenten 30 per jaar 17 

ROC Amsterdam Airport  4 

Gemeente Amstelveen jongeren 2 per maand 0 

Kamerhoppen Kences  1 

Actium Wonen  1 

Vergunninghouders  1 

Subtotaal  24 

Delft TU-urgenten  9 

Stumass  1 

Kamerhoppen Kences  2 

Vergunninghouders   9 

Subtotaal  21 

Den Haag Mondriaan ROC opvoedpoli  3 

Stichting Mooi Maximaal 6 woningen  3 

Foyer  22 

Anton Constandse   

House of Music  5 

Topsporthuis   

Vergunninghouders  2 

Subtotaal  35 

Leiden Vergunninghouders gemeente Leiden 10% taakstelling  9 

Vergunninghouders gemeente Oegstgeest 5% taakstelling 0 

Urgentie  13 

Gemiva SVG   

Cardea   

Haardstee   

Iva Wonen  11 

Binnenvest  7 

Stumass  10 

Kamers met Kansen \ Cardea  10 

Subtotaal  60 

Totaal   140 

 

Tabel 4.7 laat zien dat DUWO in 2015 in totaal 140 woningen heeft verhuurd aan bijzondere doelgroepen. 

Het gaat dus om nog geen 2% van de reguliere verhuringen van studenteneenheden. De basis voor deze 

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

onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. 

Over vergunninghouders heeft DUWO in 2015 in de gemeenten ruimere afspraken gemaakt, maar het 

inregelen van het hele proces om kandidaten (bij ons) voor te dragen, kost de gemeente en begeleidende 

organisaties meer tijd dan voorzien en daardoor is het aantal gehuisveste vergunninghouders beperkt 

gebleven. 

 
4.7. Verhuur van Accommodate-eenheden 

In het verslagjaar werd besloten om de eenmalige kosten bij het afsluiten van het huurcontract voor 

Accommodate (reservation- en handlingsfee) te verlagen van € 150 naar € 100. Deze kosten dekken de 

extra werkzaamheden voor reserveren en digitale ondersteuning bij het afsluiten van de huurcontracten. 

De kosten konden omlaag door de verdergaande automatisering. De verlaging gaat in per 1 januari 2016.   

 

Tabel 4.8 Overzicht vaste afname contracten Accommodate eind 2015 

 Aantal contracten 2015  Aantal contracten 2014 

Amsterdam 2.794 2.517 

Delft 2.292 2.147 

Den Haag 1.447 1.430 

Leiden 665 506 

Midden-Nederland 0 0 

Totaal 7.198 6.600 
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DUWO verhuurde eind 2015 in totaal 7.200 eenheden aan buitenlandse studenten via contracten met 

onderwijsinstellingen. Het aantal groeide met 9% ten opzichte van 2014 (6.600). Vestiging Amsterdam 

sloot met 16 onderwijsinstellingen contracten af, een groei 11 % (280 eenheden). Vestiging Delft liet met 

zes contracten een groei van 145 eenheden (7%) zien. Den Haag bleef bijna gelijk aan 2014 met 

contracten met zeven onderwijsinstellingen en in totaal 1.450 eenheden geringe groei van 1 % (17 

eenheden). DUWO-Leiden groeide 31% (van 506 naar 665 eenheden).  

 

Tabel 4.9 Aantal Accommodate- eenheden in de vrije verhuur eind 2015 

 Aantal eenheden  

Amsterdam 42 

Delft 0 

Den Haag 15-20 

Leiden 11 

Midden-Nederland 0 

Totaal Ca. 70 

 
Behalve van eenheden die via contracten met onderwijsinstellingen worden verhuurd, is ook sprake van 

een kleine groep eenheden in ‘vrije verhuur’. Het streven is deze vrije verhuur beperkt te houden. Van het 

totaal aantal van ruim 6.900 eenheden binnen Accommodate waren eind 2015 ca. 70 eenheden voor vrije 

verhuur beschikbaar. Eind 2014 waren het nog 354 eenheden.  

 

Tabel 4.10 Inrichting Accommodate-eenheden in 2015 

Inrichting Accommodate Realisatie  Begroting  % 

Amsterdam  € 1.110.128 € 1.236.000 90% 

Delft € 479.965 € 312.000 154% 

Den Haag   € 424.761 € 192.000 221% 

Leiden  € 253.150 € 824.920 31% 

Midden Nederland      

Totaal € 2.268.005 € 2.564.920 88% 

 

Het budget voor de inrichting van de Accommodate-eenheden DUWO-breed is in 2015 grotendeels 

gebruikt. Op vestigingsniveau in Delft en Den Haag waren er echter hogere uitgaven dan was begroot. In 

Delft had dat te maken met de boven verwachting grotere vraag van de TUD naar gemeubileerde 

eenheden. Den Haag zorgde – behalve voor de voorziene uitbreiding en herinrichting - ook voor inrichting 

van een Accommodatecomplex (voor 2016) dat door een onderwijsinstelling (ISS) zelf wordt verhuurd. 

Deze extra uitbreiding was bij het opstellen van de begroting niet voorzien.  

 

4.8. Betaalbare woonruimte 

Woonlastenbeleid 

DUWO vraagt in principe 100% van de maximale huurprijs voor haar woningen. De huuraanpassing naar 

streefhuur wordt toegepast bij een nieuwe verhuring. Voor monumentenpanden geldt een hogere 

streefhuur, waar de markt dat toelaat. Op basis van het eigen woonlastenbeleid ziet DUWO af van een 

deel van die inkomsten. Met het oog op de betaalbaarheid voor de doelgroep (studenten) hanteert DUWO 

voor een groot deel van de studentenwoningen met huurtoeslag (zelfstandig en aangewezen) zo nodig 

een aftopping op de jongerengrens voor de huurtoeslag (waarmee deze woningen betaalbaar zijn voor 

studenten tot 23 jaar). Het doel is om 85% van de woningvoorraad onder de kwaliteitskortingsgrens te 

houden. In 2015 lag dat percentage op 84% voor de studentenwoningen (regulier en Accommodate) 

DUWO probeert daarnaast om de bijkomende woonlasten zoveel mogelijk te beperken. De servicekosten 

worden conform het beleid van de Huurcommissie – kostendekkend - in rekening gebracht en DUWO 

streeft naar afspraken met gemeenten en waterschappen over tegemoetkoming bij heffingen en 

belastingen voor studenten. Dergelijke afspraken bestaan al in Leiden en Delft. 

 

Het Woningwaarderingsstelsel is per 1 oktober gewijzigd: 

 De punten voor woonvorm en woonomgeving en de schaarstepunten zijn vervallen. Daarvoor in de 

plaats komt een puntenwaardering op basis van de WOZ-waarde van de woning. Punten worden 

berekend deels op basis van de WOZ-waarde per vierkante meter en deels op de absolute WOZ-

waarde van de woning. De WOZ-waarde bepaalt voor 25% de huurprijs; 

 

 Voor woningen met een heel lage WOZ-waarde of woningen waarvan deze waarde ontbreekt, geldt 

een ondergrens van 40.000 euro. Dit is het resultaat van een lobby van Kences. 
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 De schaarstepunten (extra WWS-punten in Amsterdam en Leiden) zijn afgeschaft. Ze zijn verrekend 

in de algemene prijs per WWS-punt. 

 De algemene prijs per WWS-punt is met 3,8 procent verlaagd. 

De wijzigingen zijn met ingang van 1 januari 2016 van kracht bij DUWO. Als gevolg van het nieuwe WWS 

veranderde de maximale huurprijs van alle DUWO-woningen. Voor een beperkt aantal woningen daalde 

de nieuwe maximale huur onder de actuele contracthuur. In principe hoeft een corporatie pas na een 

verzoek van de huurder de huur te verlagen. DUWO heeft echter proactief de huur verlaagd van bijna 400 

huurders, met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2015. Het gaat in totaal om een huursomverlaging 

van ruim € 10.000,- per maand.  

 

Huurverhoging 2015 
Zoals gebruikelijk is per 1 juli de jaarlijkse huurverhoging doorgevoerd. In een beperkt aantal complexen 

wordt onder de Leegstandswet verhuurd; hier werd geen verhoging opgelegd. Ook woningen die per 1 juli 

leegstonden, kregen geen huurverhoging, maar pas met ingang van het nieuwe contract. De 

Accommodate-eenheden kregen wel een huurverhoging, maar pas bij mutatie (de instroom van een 

nieuwe groep studenten); dat is meestal per 1 september.  

 

Ook dit jaar was er lang onduidelijkheid over het regeringsbeleid ten aanzien van de huurverhoging. 

Uiteindelijk werd voor de huurverhoging in 2015 het beleid uit 2014 gecontinueerd. De verhoging werd 

mede gebaseerd op het inkomen van de huurder. Voor alle huishoudens met een inkomen tot € 34.229 

mocht de huur maximaal 2,5% stijgen (inflatie + 1,5%). Voor huishoudens in zelfstandige woningen met 

een inkomen tussen € 34.229 en € 43.786 was dat 3% en voor huishoudens met een inkomen boven de € 

43.786 ging het om 5%. Deze inkomensafhankelijke huurverhoging werd vooral bij het niet studentenbezit 

in Delft toegepast en beperkt in Amsterdam en Leiden. In totaal is bij 584 huurders een 

inkomensafhankelijke huurverhoging in rekening gebracht (2014: 758). 

 

De gemiddelde huurverhoging voor het reguliere (studenten)bezit kwam uit op 1,7% en was dus lager dan 

het basishuurverhogingspercentage van 2,5%. Dit is het gevolg van het huurbeleid van DUWO, waarin 

een groot aantal van de woningen wordt afgetopt op de voor jongeren relevante huurtoeslaggrenzen. In 

andere gevallen was al sprake van de maximale huur. Die bood geen ruimte voor boveninflatoire 

huurverhoging en werd per 1 juli 2015 slechts met de inflatie (1%) verhoogd. Uiteindelijk kreeg meer dan 

de helft van de (reguliere) huurders een huurverhoging van minder dan 2,5%. Slechts 2,5% van de 

huurders kreeg een inkomensafhankelijke huurverhoging. Het ging in alle gevallen om niet studenten. 

Bij de Accommodate-eenheden wordt de huur eenmalig aangepast bij mutatie (meestal in september); dan 

worden de huurverhoging en eventuele harmonisatie verwerkt in de nieuwe huur. De gemiddelde 

huuraanpassing bij de Accommodate-eenheden is 2,5%. 

 

De huuraanzegging gebeurde in het verslagjaar voor de tweede keer grotendeels via de mail. In 

Amsterdam en Deventer werd de aanzegging per ongeluk aan een deel van de huurders niet verstuurd. 

Dit bleek bij een controle. De verzending werd uiteindelijk alsnog voor 31 mei gedaan, waarmee de 

huurverhoging voor deze huurders per 1 augustus inging. 

 
Tabel 4.11 Aantal eenheden*) bij DUWO naar klasse van huuraanpassing per 1 juli 2015  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

*) exclusief de Accommodate-eenheden 

  

Huurverhogingsklasse Aantal  Procentueel 

geen% 1.187 5,1% 

verlaging 113 0,5% 

0% 1.041 4,5% 

0 – 2,49% 9.756 42,1% 

2,5% 10.511 45,3% 

2,51 – 2,99% 21 0,1% 

3% 187 0,8% 

3,1%-4,9% 80 0,3% 

5% 296 1,3% 

Totaal aantal woningen 23.192 100% 
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Tabel 4.12 Gemiddelde huurverhoging per 1 juli 2015 onderscheiden naar vestiging*) 2015  

 Aantal eenheden 
huurverhoging 

Gemiddelde 
huurverhoging  

Amsterdam 6.586 1,7% 

Delft 7.392 1,9% 

Den Haag 1.868 2,0% 

Leiden 5.674 1,6% 

Midden-Nederland 485 1,4% 

DUWO totaal 22.005 1,7% 

*) exclusief de Accommodate-eenheden 
 
Tabel 4.13 Gemiddelde huurverhoging en harmonisatie in 2015 van de Accommodate-eenheden  
onderscheiden naar vestiging  

 Aantal eenheden 
huurverhoging 

Gemiddelde 
huurverhoging  

Amsterdam 2.608 2,2% 

Delft 1.981 3,1% 

Den Haag 583 2,0% 

Leiden 8 0,0% 

Midden-Nederland n.v.t n.v.t. 

DUWO totaal 5.180 2,5% 

 

Servicekosten  
De afrekening servicekosten verliep in 2015 aanzienlijk beter dan in 2014. In de Vestiging Amsterdam 

waren bijna alle complexen op tijd afgerekend. In Delft stagneerde een tijdige afrekening door ontbrekende 

informatie van een aantal verenigingen van eigenaren. Vestiging Den Haag kon de werkzaamheden pas 

voor 1 oktober afronden, omdat gegevens van derde partijen niet tijdig beschikbaar waren. DUWO-Leiden 

maakte intern extra capaciteit vrij (vanwege zwangerschapverloven), waardoor vertraging ontstond.  

Het servicekostenbeleid is gestandaardiseerd. Huurdersorganisaties hebben instemrecht op aanpassingen 

in beleid voor bepaalde onderdelen. Bij bestaande complexen worden aanpassingen pas doorgevoerd na 

instemming van de huurdersorganisaties, maar bij nieuwe complexen worden de servicekosten conform 

het beleid van DUWO opgevoerd. In 2014 legden de huurdersorganisaties aan de Huurcommissie de 

vraag voor of hun instemrecht ook bij invoering bij nieuwe complexen kan gelden. De Huurcommissie gaf 

te kennen dat ze vindt dat DUWO in dat geval geen instemrecht hoeft te verlenen. De 

huurdersorganisaties tekenden vervolgens beroep aan bij de kantonrechter. De uitspraak in deze zaak 

stond voor begin 2016 op de agenda; bij de productie van dit jaarverslag is bekend dat de kantonrechter 

zich ten gunste van DUWO heeft uitgesproken. 

Het voorstel voor het servicekostenbeleid is besproken met de huurdersorganisaties. Ze maken zich 

zorgen over de woonlastenstijging van 2 tot 4,5 euro (afhankelijk van de beheerintensiteit). Om daaraan 

tegemoet te komen is een convenant opgesteld waarmee zittende huurders worden ontzien en 

toekomstige huurders zoveel mogelijk worden gecompenseerd met de huurtoeslag. Afronding hiervan is in 

2016.  

 

4.9. Bezwaarschriften 

Huurders die een inkomensafhankelijk huurverhoging krijgen, kunnen bezwaar maken omdat hun inkomen 

niet juist is of is verlaagd. DUWO heeft alleen in Delft bezwaren ontvangen: in totaal 18, waarvan er negen 

zijn gehonoreerd en het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging teruggedraaid is. 

 

Tabel 4.14 Bezwaren inkomensafhankelijke huurverhoging (IAH) in 2015 

 Aantal IAH Bezwaren % bezwaar Status 

Delft 289 18 6% 

9 toegekend, 2 ingetrokken, 2 onterecht bezwaar, 2 te laat ingediend en 
niet behandeld, 1 overgedragen aan Woonbron door overname WIF 
woningen en 2 niet afgerond door ontbreken gegevens 

 
In totaal hebben 41 huurders een bezwaarschrift bij de Huurcommissie ingediend. Hiervan hadden er 31 

betrekking op de huurprijs en daarvan zijn er 20 in 2015 afgerond. In de meeste gevallen werd DUWO in 

het gelijk gesteld en bij drie in het ongelijk.  

In het geval van de servicekosten kwam de Huurcommissie bij acht zaken tot een uitspraak, waarbij  

DUWO in drie gevallen in het ongelijk werd gesteld. DUWO heeft de bezwaren afgehandeld conform 

uitspraak van Huurcommissie.  
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Tabel 4.15 Bezwaarschriften Huurcommissie stand eind 2015 

Huurcommissiezaken op het terrein van Aantal  

Huurprijzen  31 

Lopend 10 

Afgerond  21 

Servicekosten  10 

Lopend  2 

Afgerond  8 

Totaal 41 

 

4.10. Leegstand 

 

Tabel 4.16 Leegstand per vestiging in 2015 

 Amsterdam Delft Den Haag Leiden Midden-NL Totaal 

Woningen 
Realisatie 1,3% 0,9% 1,5% 0,7% 9,0% 

  
  
  
  
  
  

Norm 0,5% 0,4% 2,0% 0,5% 0,5% 

BOG 
Realisatie 12,3% 9,7% 11,4% 9,8% 0,0% 

Norm 3,5% 1,5% 4,0% 0,5%   

Accommodate 
Realisatie 0,4% 0,0% 1,9% 2,3% 0,0% 

Norm 3,0% 2,0% 4,0% 2,0%   

Totaal 
Realisatie 1,4% 0,9% 2,1% 1,1% 9,0% 1,3% 

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

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

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

 

De leegstandsnorm van 1,1% is niet gehaald; DUWO-breed was de leegstand 1,3%. Op vestigingsniveau 

is de norm gehaald door de Vestiging Den Haag. 

De overschrijding bij de Vestiging Amsterdam komt vooral op conto van de Opaallaan in Hoofddorp, waar 

in 2015 maatregelen zijn genomen om de leegstand terug te dringen. Dit had tot gevolg dat de derving in 

het laatste deel van 2015 aanmerkelijk omlaag ging. Bovendien wordt een plan ontwikkeld om het 

woningaanbod te differentiëren en de campus aantrekkelijker te maken. De samenwerking met het ROC in 

Hoofddorp wordt aangetrokken om meer bekendheid aan de campus te geven. 

De leegstand bij Accommodate bestaat uit de derving bij woningen in de vrije verhuur, dus woningen die 

niet onder contract staan van of gereserveerd zijn voor een onderwijsinstelling. De leegstand bij niet-

woningen bedroeg 12%, vooral vanwege langdurige leegstand van bedrijfsruimte in Hoofddorp en ook 

door leegstaande parkeerplaatsen op de complexen Science Park I en De Eenhoorn.  

De leegstand bij DUWO Delft kan worden verklaard doordat woningen voor Accommodate paraat (leeg) 

werden gehouden om te kunnen voldoen aan de verwachte grote instroom van internationale studenten bij 

de TUD. De leegstandskosten bij Accommodate ontstonden doordat het voormalige verzorgingshuis Huize 

Monica voor die doelgroep werd ingericht. Deze kosten moeten nog worden vergoed door de TUD. 

Exclusief deze kosten is de leegstand 1%, wat binnen de norm valt. De BOG-leegstand is te wijten aan de 

niet-verhuurbare parkeerplaatsen.  

DUWO Leiden kent een iets hogere leegstand doordat een complex werd gesloopt en er eenheden voor 

Accommodate werden omgebouwd. De hoge leegstand bij BOG is het gevolg van een leegstaand kantoor 

(dat inmiddels weer is verhuurd).  

De Vestiging Midden-Nederland had met 6% het hoogste leegstandspercentage. Het wordt veroorzaakt 

door de naweeën van de leeg aangekochte 63 woningen, waarvan er 21 leeg gehouden worden voor 

verkoop. Bij de woningen die kunnen worden verhuurd nam de leegstand af tot vijf onzelfstandige 

eenheden (die slecht onderhouden zijn en eerst aangepakt zullen worden alvorens ze te verhuren). 

DUWO Den Haag haalde de norm, behalve voor het BOG; de verklaring daarvoor ligt in enkele niet 

verhuurde parkeerplaatsen bij nieuwbouwcomplexen.  
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5. Onderhoud en beheer van woningen 

5.1. Onderhoud in 2015 

In 2015 heeft DUWO het Reglement aanbesteding PO-werken opgesteld. Dit reglement voor 

aanbesteding werd gemaakt om transparantie te verstrekken over de aanpak van en de keuzes die 

DUWO in opdracht van de bedrijfsbureaus maakt bij het planmatig onderhoud van haar complexen. 

Het reglement beschrijft de kaders die gelden bij het aanbesteden van planmatige onderhoudswerken. De 

wijze waarop keuzes, selecties en gunningen worden gedaan, zijn hiermee transparant vastgelegd. 

Afhankelijk van de geschatte financiële omvang, de complexiteit van het werk en marktomstandigheden 

wordt, met inachtneming van de grensbedragen, een keuze gemaakt over de aanbestedingsvorm: 

enkelvoudige onderhandse aanbesteding, meervoudig onderhandse aanbesteding of openbare 

aanbesteding. 

 

Tabel 5.1 Realisatie planmatig onderhoud in 2015*  

Onderhoud PO  Realisatie  Begroot 2015 Totaal vs begroot in % 

Amsterdam € 1.380.168 € 2.258.882 61,1% 

Delft € 5.260.540 € 4.711.000 111,7% 

Den Haag € 983.546 € 1.110.900 88,5% 

Leiden € 2.308.216 € 2.373.000 97,3% 

Midden-Nederland € 115.977 € 159.000 72,9% 

Totaal  € 10.048.446 € 10.612.782 94,7% 

* Inclusief aangegane verplichtingen  

 

Het budget voor het planmatig onderhoud is in het verslagjaar DUWO-breed bijna volledig aangewend. De 

onderschrijding van het budget in Amsterdam is het gevolg van lagere product- en uitvoeringskosten dan 

waarmee in de begroting rekening was gehouden. Verder werd een groot project om legionella op 

Uilenstede te voorkomen, uitgesteld tot 2016. Een deel van het budget (121.000 euro) is van Amsterdam 

naar Delft overgeheveld. 

Vestiging Delft kent een overschrijding en dat is voor een groot deel het gevolg van het bekostigen van het 

onderhoud aan de Kanaalweg 2B. Dit deel was niet opgenomen in de begroting. De andere PO-

werkzaamheden zijn alle binnen de begroting gebleven. 

Het budget in Den Haag is niet volledig aangewend omdat enkele grotere projecten meer 

voorbereidingstijd vergen en in 2016 worden uitgevoerd. Voor het overige zijn de werkzaamheden 

uitgevoerd, waarbij extra aandacht werd besteed aan het achterstallig onderhoud van de in 2013 

aangekochte Vestia-panden. In Den Haag was in vier complexen een asbestsanering noodzakelijk. 

Leiden heeft de begroting zo goed als uitgeput en voerde de voorgenomen werkzaamheden voor het 

overgrote deel uit.  

Vestiging Midden-Nederland heeft het bezit in Deventer geschouwd en op basis daarvan kon een 

begroting voor 2016 worden opgesteld. Werkzaamheden die niet konden wachten, zijn in 2015 uitgevoerd. 

 

Tabel 5.2 Financiële resultaten niet planmatig onderhoud in 2015 

Onderhoud NPO Realisatie  Begroot 2015 Totaal vs begroting 

Amsterdam € 1.646.494 € 1.719.350 95,8% 

Delft € 1.873.184 € 1.800.000 104,1% 

Den Haag € 762.408 € 605.300 126,0% 

Leiden € 749.468 € 861.000 87,0% 

Midden-Nederland € 100.275 € 107.000 93,7% 

Totaal  € 5.131.830 € 5.092.650 100,8% 

 

Het budget voor het niet-planmatig onderhoud is DUWO-breed volledig aangewend. In Den Haag is er 

sprake van een overschrijding die zich al vroeg in het jaar aankondigde. Er waren relatief veel eenheden 

die net buiten de garantieperiode problemen kenden (liften in de Waldorpstraat). Het beroep op het 

service-abonnement in Den Haag lijkt hoger dan elders en het achterstallig onderhoud van de Vestia-

panden is ook merkbaar in het NPO. Daarom werd het onderhoudsbedrijf Vastgoed Service vaker 

ingeschakeld, werden werkwijzen aangepast en zijn de afspraken rond klachtenmelding intern 

aangescherpt.    
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Tabel 5.3 Financiële realisatie totaal onderhoud in 2015 (uit W&V-rekening) 

Onderhoud totaal Realisatie  Begroot 2015 Totaal vs begroting 

Amsterdam € 3.026.661 € 3.978.232 76,1% 

Delft € 7.133.725 € 6.511.000 109,6% 

Den Haag € 1.745.954 € 1.716.200 101,7% 

Leiden € 3.057.684 € 3.234.000 94,5% 

Midden-Nederland € 216.252 € 266.000 81,3% 

Totaal  € 15.180.276 € 15.705.432 96,7% 

 

In 2015 werkten alle vestigingen gezamenlijk aan de vormgeving van een DUWO-breed 

onderhoudsbeleid. Het resultaat ziet er als volgt uit: 

 Eenduidige levensduren van de complexen. Deze vormen het uitgangspunt voor zowel de 

strategische, financiële als technische afwegingen per complex. 

 Procesbeschrijvingen MJOP, voorbereiding en uitvoering jaarbegroting. 

 Eenvormige productbladen, waarin onderhoudscycli op bouwdeelniveau – en daarmee de 

kwaliteit – vastliggen. 

 Aanbestedingsreglement voor onderhoudswerkzaamheden, waarin de spelregels rond het 

aanbesteden van onderhoudswerken vastliggen. 

 Heldere demarcatie van PO en NPO om dubbelingen/omissies in de begroting te voorkomen. 

 Een ‘auditplan’ op basis waarvan zowel het beleid als de uitvoering periodiek worden getoetst 

door een externe partij. 

  

Begin 2016 wordt het onderhoudsbeleid, inclusief een externe zijbelichting, voorgelegd aan de 

huurdersorganisaties en voor besluitvorming aan de RvC. In 2016 moet dit leiden tot differentiatie in 

onderhoudsnormen naar type bezit en doelgroep, waarbij een nadere uitwerking in onder meer beleid ten 

aanzien van veiligheid, duurzaamheid e.d. komt.  

 

5.2. Sociaal beheer 

Studentenhuisvesting kenmerkt zich door intensief sociaal beheer. In 2015 werd het beheerbeleid 

geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. In totaal werd 43 fte ingezet bij het beheer van de bijna 30.000 

eenheden. De beheerders waren veel op de complexen aanwezig. Veel van hun tijd werd gespendeerd 

aan het garanderen van een veilige en schone woonomgeving. Om het beheer te standaardiseren werd  

het handboek Leefbaarheid en Veiligheid opgesteld en tijdens afdelingsoverleggen besproken.  

De beheerders begeleidden tevens nieuwe huurders die een woning betrekken. Dat gebeurt ook bij de 

Accommodateverhuur. Vooral bij de grote instroom van internationale studenten die daar twee maal per 

jaar plaatsvindt, zijn beheerders een belangrijke vraagbaak. In enkele vestigingen werden juist complexen 

uit exploitatie genomen en ook dan is de aanwezigheid van de beheerders noodzakelijk.  

Voor het sociaal beheer in het algemeen werd in het verslagjaar een breed scala aan activiteiten 

ontplooid. Het varieerde van ondersteuning na een brand, zorgen voor bestrijding van ongedierte, 

faciliteren van complexbarbecues tot begeleiden van tijdelijke uithuizingen bij asbestsanering. DUWO-

beheerders treden in alle gevallen streng op bij overlast, wat in 2015 in een aantal complexen noodzakelijk 

was. In sommige gevallen leidde dat tot ontbinding van het huurcontract. Verder waren regelmatig 

bemiddelingen in groepen noodzakelijk om ruzies te voorkomen of te beëindigen. Toezicht op 

schoonmaakwerkzaamheden, tuinonderhoud, technisch onderhoud van installaties maken ook deel uit van 

de sociaal beheeractiviteiten.  

In Leiden zijn van oudsher studentbeheerders aangesteld. De goede ervaringen daarmee waren 

aanleiding om deze studentbeheerders als proef ook bij een paar complexen in de vestigingen Delft en 

Den Haag aan te stellen. Een studentbeheerder woont in een complex, neemt een deel van de 

beheertaken op zich, maar wordt daarbij aangestuurd door een DUWO-beheerder, die bij melding van 

problemen optreedt. In Amsterdam zijn in het verslagjaar weer nieuwe nestoren aangesteld en werd 

samengewerkt met de ‘resident assistants’ op het AUC in het Science Park. 

Elke vestiging kent complexen die extra aandacht behoeven. In Hoofddorp behoort de Opaalcampus tot 

die categorie. Omvang, ligging en gehuisveste doelgroep zorgen ervoor dat veel bemoeienis nodig is. Om 

woongenot en leefbaarheid in het complex te verbeteren werd in het verslagjaar het project ‘Opaallaan 

Bloeit’ uitgevoerd. In samenwerking met een enthousiaste groep bewoners werden ideeën voor 

verbetering bedacht. Dat leidde tot een plan om de kamers volledig zelfstandig te maken (voorzien van 

keukenblok), de gezamenlijke keukens om te bouwen tot woonruimte, de trappenhuizen aantrekkelijker en 
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veiliger in te richten, het terrein op te knappen en een gemeenschappelijke ruimte te creëren voor de 

bewoners. Ook werd een bewonerscommissie opgericht die twee succesvolle barbecues organiseerde. 

Voor het uitwerken van de technische ingrepen werd een investeringsplan goedgekeurd. 

 

DUWO voert geen mutatie-inspecties meer uit. De komende en vertrekkende huurder regelen zelf de 

sleuteloverdracht en kunnen op dat moment melding maken van onderhoudsgebreken bij de 

onderhoudsbedrijven. DUWO kiest ervoor om te investeren in de relatie met de nieuwe huurder: ze krijgen 

een welkomstgesprek met een DUWO-medewerker of een studentbeheerder. In dat gesprek wordt 

bekeken of de overdracht goed is verlopen, wordt informatie over het complex en de leefregels gegeven 

en worden vragen beantwoord. Indien nodig wordt geregeld dat openstaande onderhoudsverzoeken 

worden opgepakt door het onderhoudsbedrijf. Alleen bij de Vestiging Midden-Nederland worden geen 

welkomstgesprekken gevoerd, maar wordt elke nieuwe huurder wel begeleid.  

In totaal waren er in het verslagjaar 7.800 mutaties in de woningvoorraad (exclusief Accommodate) 

waarbij een welkomstgesprek kon worden gehouden. Bij 93% van de nieuwe huurders is zo’n 

welkomstgesprek daadwerkelijk gehouden. (Welkomst gesprekken worden niet gehouden bij 

doorverhuizingen in niet-studenteneenheden.)  

 

Tabel 5.4 Welkomstgesprekken in 2015 onderscheiden naar vestigingen 

 

Aantal mutaties Uitgevoerde 
gesprekken 

Geen gesprek want 
huurder niet thuis 

Geen poging 
tot gesprek 

% uitgevoerd en 
niet thuis 

Amsterdam 2.898 2.575 45 278 90% 

Delft 1.795 711 872 212 88% 

Den Haag 532 406 112 14 97% 

Leiden 2.364 2.339 11 14 99% 

Midden-Nederland 228 228       

Totaal  7.817 6.259 1.040 518 93% 

 

In het algemeen geldt dat het voeren van de welkomstgesprekken nog geen routine is en dat nog niet met 

alle huurders een gesprek kan worden gevoerd. Om het aantal gesprekken verder omhoog te brengen, 

werd in het verslagjaar een proef gedraaid waarin afspraken in de avonduren werden gemaakt. Ook 

werden studentbeheerders ingeschakeld. Het bepalen van het tijdstip van het gesprek is een lastig 

element. Huurders geven aan daar zelf meer invloed op te willen hebben.  

In Delft, Amsterdam en Den Haag wordt bij de welkomstgesprekken iets onder het gemiddelde gescoord. 

Leiden scoort bijna 100%, omdat daar de studentbeheerders de gesprekken voeren. In Amsterdam bleek 

dat het voeren van gesprekken in de avond succesvol is. Het kwam niet vaak voor dat een huurder niet 

thuis is. In Delft en Den Haag is er daarentegen een relatief grote groep die bij gesprekken niet thuis 

bleek. 

 

Tabel 5.5 Besteding van het sociaal-beheerbudget in 2015 

 
Realisatie Begroot jaar  Realisatie/begroot  

Amsterdam € 37.922 € 52.000 72,9% 

Delft € 69.957 € 50.000 139,9% 

Den Haag € 8.534 € 15.940 53,5% 

Leiden € 32.890 € 35.000 94,0% 

Midden-Nederland    

Totaal  € 149.303 € 152.940 97,6% 

 

Het beleid rond de besteding van het sociaal-beheerbudget is in het verslagjaar na overleg met de 

huurdersorganisaties aangescherpt. Bestedingen vanuit het sociaal-beheerbudget richten zich op het 

schoon, heel, veilig en prettig wonen. Zowel DUWO als de bewoners(commissies) kunnen gebruik maken 

van het budget. 

Uitgaven die in ieder geval vanuit het budget kunnen worden gedaan zijn: 

 Uitgaven ter bevordering van de veiligheid/het veiligheidsgevoel in een complex, zoals extra/betere 

verlichting, het verven van donkere gangen, videobewaking, afsluitbare bergingen, etc. 

 Uitgaven aan - voor DUWO niet verplichte - brandveiligheidsmaatregelen, zoals rookmelders, etc. 

 Uitgaven ter verbetering van de kwaliteit/ veiligheid van de directe woonomgeving, zoals 

picknicktafels, inrichten van een tuin, plaatsen van fietsenklemmen, etc. 

 Uitgaven om (specifieke) overlastproblematiek aan te pakken, zoals videobewaking, etc. 

 Uitgaven om de sociale cohesie in een complex te bevorderen (bijvoorbeeld een barbecue). 
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Het budget is in 2015 bijna volledig gebruikt. Wel zijn er grote verschillen tussen de vestigingen. Delft deed 

extra uitgaven voor het nieuwe studentencomplex X-Ray en besteedde relatief veel aan inbraakpreventie. 

Verder werden bijdragen geleverd voor activiteiten van huurders in een complex. In de andere vestigingen 

zijn in samenspraak met bewonerscommissies uitgaven gedaan voor een veilige omgeving (verlichting, 

inbraakpreventie), bijeenkomsten voor bewoners, extra groenonderhoud e.d. 

 

5.3. Huurachterstand  

Het aantal huurders dat betalingsproblemen heeft, is fors en groeit gestaag; in totaal is ca. 10% van de 

huurders tot deze categorie te rekenen. In 2015 bedroeg het aantal nieuwe dossiers 1.900. In 2014 waren 

het er bijna 1.000 minder. Gedurende het jaar werd gewerkt aan de afhandeling van bijna 2.000 dossiers 

(in 2014 ca. 1.000). Bij 319 huurders deed de rechtbank uitspraak, wat uiteindelijk bij 47 huurders tot een 

huisuitzetting leidde. In 2014 waren er in totaal 80 huisuitzettingen. De reductie is het resultaat van 

geïntensiveerde acties van DUWO. Een factor die hierbij meespeelt is dat huisuitzettingen enige tijd niet 

mogelijk waren door politiestakingen. 

Huurders hebben dus meer moeite om hun huur te betalen. DUWO-medewerkers bellen of bezoeken zelfs 

huurders met een beginnende huurachterstand. Met de deurwaarders is afgesproken dat er intensiever 

contact is. Een complicatie was in 2015 dat de deurwaarder in de vestigingen Delft en Den Haag het werk 

niet naar behoren deed. Er is verbetering beloofd, maar ondertussen wordt gewerkt aan een alternatief.  

Een ongewenste ontwikkeling is dat huurachterstand relatief vaak voorkomt bij de gehuisveste 

vergunninghouders. Nadat het huurcontract is afgesloten, duurt het vaak lang voor de huur wordt betaald.  

Aan het eind van het jaar waren nog 973 dossiers in behandeling; eind 2014 ging het om 784 dossiers.  

 
Tabel 5.6 Behandeling betalingsproblemen in 2015 

 Aantal 
nieuwe zaken 

Bemiddeld en 
opgelost 

Vonnis 
rechtbank 

Huisuitzetting  Nog in 
behandeling 

Amsterdam  1479 1544 232 31 546 

Delft 130 134 57 10 148 

Den Haag 79 77 6 2 182 

Leiden 164 141 11 1 82 

Midden-Nederland 47 32 13 3 15 

Totaal  1899 1928 319 47 973 

 

Tabel 5.7 Huurachterstand eind 2015 

 Amsterdam Delft Den Haag Leiden Midden-NL Totaal  

Huurachterstand € 789.896 € 380.675 € 394.341 € 108.149 € 24.219 € 1.697.279 

Jaarhuur incl. 

SK € 50.746.445 € 52.593.915 € 16.032.282 € 30.877.025 € 2.127.264 € 152.376.930 

Percentage 1,6% 0,7% 2,5% 0,4% 1,1% 1,1% 

Norm 0,7% 0,4% 1,0% 0,5% 1,0% 0,6% 

 
DUWO-breed is de huurachterstand hoger dan de norm; 1,1% versus 0,6%. In 2014 was de 

huurachterstand 1,3%. In Leiden werd de norm gehaald. In Den Haag is de huurachterstand 2,5%. Dat 

komt niet alleen door de verslechterende betalingsmoraal, maar ook doordat het proces van de 

incassoprocedure opnieuw is ingericht nadat het in 2014 werd overgedragen aan de vestiging. Nog lang 

lopende achterstanden die daarbij bestonden, zijn in 2015 afgeboekt. Voorts blijkt in Den Haag dat ook bij 

de begeleid wonenprojecten de huurachterstand hoger dan gemiddeld is. De afspraken daarover met de 

betrokken organisaties zijn aangescherpt. De intensivering van de incassoprocedure heeft wel geleid tot 

een reductie: in 2014 was de huurachterstand nog 5%.  

 

5.4. Klachten en geschillencommissie 

In 2015 is de klachtenprocedure meer gestroomlijnd en binnen DUWO gelijk getrokken. In totaal kwamen 

26 klachten binnen (Delft 14, Den Haag vier en Leiden acht, Amsterdam niet bekend). Ze zijn voor het 

grootste deel afgehandeld door contact te zoeken met de klager en een oplossing voor te stellen. 

DUWO is voor al haar woningen (eigendom en beheer) aangesloten bij de Geschillencommissie Wonen 

Zuid-Holland. Deze onafhankelijke commissie doet uitspraak wanneer verhuurder en huurder niet tot 

overeenstemming over een klacht komen. In 2015 werden in totaal vijf klachten ingediend bij de 

geschillencommissie, waarvan er één ontvankelijk werd verklaard (in 2014 was dat er eveneens één). De 

klacht betrof een dubbele huurbetaling na een verhuizing die het gevolg zou zijn van onjuiste informatie 

vanuit DUWO. De zaak is uiteindelijk zonder tussenkomst van de geschillencommissie geschikt. 
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5.5. Bewonersparticipatie 

Op DUWO-niveau 

DUWO heeft vijf huurdersorganisaties, vier lokale studenthuurdersorganisaties (WijWonen/Delft, 

Duwoners/Amsterdam, BRES/Leiden en VBU/Amstelveen en één huurdersorganisatie voor het niet- 

studentenbezit in Delft (Vulcanus). Al sinds 2007 probeert DUWO met deze organisaties tot de oprichting 

van een huurderskoepel als apart rechtspersoon te komen. Tot op heden is dat niet gelukt, ondanks een 

afspraak hierover met de vier studenthuurdersorganisaties bij de fusie tussen DUWO en SLS Wonen in 

2013. Wel wordt er met deze organisaties centraal overlegd en werken sinds 2014 drie van de vier 

studenthuurdersorganisaties samen. In 2012 stapte Vulcanus uit het centrale overleg en sindsdien wordt 

met deze organisatie apart overleg gevoerd.  

De samenwerking, tussen DUWO en de huurdersorganisaties en de organisaties onderling, was ook in 

2015 een belangrijk gespreksonderwerp. DUWO deed eind 2014 een voorstel voor een uniform 

participatie-reglement met individuele samenwerkingsovereenkomsten. Drie studenthuurders-organisaties 

wilden die niet tekenen, omdat ze vonden dat ze te weinig uitdrukking gaven aan het gewenste 

coproducentschap. Vervolgens werd in een bestuurlijk gesprek in mei 2015 afgesproken dat 

coproducentschap voortaan het uitgangspunt is voor al het (centrale) overleg tussen DUWO en haar 

studenthuurdersorganisaties. Eind 2015 is deze werkwijze geëvalueerd - partijen zijn positief en willen op 

deze weg verder - met als doel om begin 2016 tot de nieuwe samenwerkingsafspraken te komen.  

 

Naast dit bestuurlijk gesprek waren er in 2015 zeven reguliere centrale overleggen (vier maal ambtelijk en 

twee maal bestuurlijk). Daarin kwamen de volgende onderwerpen aan de orde.  

 Werkplan 2015 en meerjarenbegroting 2015-2019. De studenthuurdersorganisaties hebben naar 

aanleiding van het werkplan vele vragen gesteld, die DUWO naar tevredenheid kon beantwoorden. Het 

advies van Duwoners gaf aanleiding voor een apart bestuurlijk gesprek over de wijze van 

samenwerken. Vulcanus bracht een negatief advies uit omdat zij het structureel niet eens is met een 

aantal beleidskeuzes van DUWO, zoals het verkoopbeleid in Delft. 

 Huurverhoging 2015. Omdat het ongewijzigd beleid betrof, onthielden de studenthuurdersorganisaties 

zich van advies. Vulcanus bracht een negatief advies uit, omdat zij tegen een boveninflatoire 

huurverhoging is. Na overleg is toegezegd dat DUWO dat in de begroting 2016 verwerkt. 

 Beperking openingstijden. Door de digitalisering neemt het aantal reguliere klantcontacten af en het 

digitale klantcontact toe. DUWO deed een voorstel de openingstijden van de balies te beperken. Vier 

huurdersorganisaties adviseerden positief, één huurdersorganisatie negatief. Per 1 oktober zijn de 

openingstijden aangepast. 

 Duurzaamheidsbeleid. De ontwikkeling van het duurzaamheidsbeleid was het vervolg van het 

coproducentschap rond het woonlastenbeleid in 2014. DUWO en de studenthuurdersorganisaties 

kwamen medio 2015, na diverse werkgroepoverleggen, tot een gezamenlijk beleidsvoorstel. 

 Servicekostencomponent Huismeester. DUWO stelde een uniforme systematiek op voor de 

berekening van de huismeesterkosten in alle vestigingen, die voor instemming naar de 

huurdersorganisaties ging. Zie verder paragraaf 4.8. 

 Tarief Wassen en drogen. Het betreft een ongevraagd advies van drie studenthuurdersorganisaties om 

de tarieven voor het wassen en drogen bij DUWO te verlagen. DUWO stemde begin 2015 in met een 

verlaging van het droogtarief (naar € 1,-) en onderzoekt met de huurdersorganisaties de mogelijkheid 

om op termijn ook het wastarief te verlagen. Dit krijgt in 2016 een vervolg. 

 Welkomstgesprekken. Het betreft een ongevraagd advies uit 2014 van drie 

studenthuurdersorganisaties om de welkomstgesprekken die DUWO afneemt bij alle nieuwe huurders 

iets anders vorm te geven. Zij stelden onder meer voor om een digitale checklist op te stellen voor 

nieuwe huurders. DUWO maakte deze checklist in 2015 in samenspraak met de huurdersorganisaties. 

Ook voor vertrekkende huurders werd zo’n checklist gemaakt. 

 Sociaal-beheerbudget. Het betreft een ongevraagd advies van twee studenthuurdersorganisaties. Naar 

aanleiding van het advies zijn de interne werkwijzen rond het budget aangescherpt en wordt de 

communicatie naar bewonerscommissies over het budget verbeterd. 

 Contractkosten Accommodate. Op verzoek van een van de huurdersorganisaties besloot DUWO om 

de hoogte van de ‘reservation and handlingfee’ voor Accommodatehuurders met ingang van 1 januari 

2016 te verlagen van 150 naar 100 euro. 
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 Loslaten regionale binding. Na een adviesaanvraag uit 2014, waarbij de schotten tussen de regio’s 

Haaglanden en de Leidse regio kwamen te vervallen, was een beleidsevaluatie afgesproken met de 

huurdersorganisaties. De resultaten gaven geen aanleiding om dit beleid in 2015 te herzien. 

 Bewerkersovereenkomst. DUWO stelde in 2014 een bewerkersovereenkomst op voor een zorgvuldige 

omgang met persoonsgegevens. Na aanpassing tot een tweezijdige overeenkomst werd deze in 2015 

door de huurdersorganisaties ondertekend met uitzondering van Duwoners. Met deze organisatie 

worden momenteel geen persoonsgegevens uitgewisseld. 

 Werkplan 2016 en Meerjarenbegroting 2016-2020. Conform het coproducentschap stonden (de 

uitgangspunten voor) het werkplan en begroting al vroeg in het jaar op de overlegagenda. Op basis 

van het werkplan stelden DUWO en de huurdersorganisaties in 2015 gezamenlijk de overlegagenda 

voor 2016 op. Begin 2016 brengen de huurdersorganisaties ook nog formeel hun advies uit.  

 

In de reguliere centrale overleggen werden de huurdersorganisaties (periodiek) geïnformeerd over 

relevante ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van DUWO (digitalisering, integratie na fusie), over 

ontwikkelingen in het nieuwe werkgebied Midden-Nederland, de nieuwe Woningwet, de huurprijsopbouw 

bij Accommodate, de uitkomsten van onderzoeksmonitor Apollo, de vergadering van de Adviesraad 

Studentenhuisvesting en de uitvoering van het doorstromingsbeleid in Delft en Amstelveen.   

Ook Vulcanus werd geïnformeerd over relevante ontwikkelingen in de bilaterale overlggen. 

 

DUWO leverde in het verslagjaar een bijdrage aan het onderzoek van de huurdersorganisaties naar de 

klanttevredenheid bij Accommodatehuurders. Het overleg uit 2014 met de studenthuurdersorganisaties 

over een nieuw klantmeetsysteem zou in 2015 opvolging krijgen, maar dit is uitgesteld en naar 2016 

verplaatst. Ook de verkenning van de oprichting van een huurdersorganisatie in Den Haag moest worden 

doorgeschoven naar 2016 vanwege te weinig animo bij de Haagse bewonerscommissies.  

De prestatieafspraken Den Haag en het Handboek Leefbaarheid & Veiligheid van DUWO zijn op verzoek 

toegestuurd aan de huurdersorganisaties, maar gaven hen geen aanleiding tot het uitbrengen van advies.  

Alle huurdersorganisaties waren ten slotte ook dit jaar weer uitgenodigd voor de openbare vergaderingen 

van de RvC over de behandeling van respectievelijk het jaarverslag en werkplan en meerjarenbegroting. 

De studenthuurdersorganisaties waren tot slot, op uitnodiging van de RvC, aanwezig bij haar jaarlijkse 

themavergadering. Zij gaven daarin hun visie op de effecten van het sociaal leenstelsel op de vraag naar 

studentenwoningen. Negatieve adviezen van de huurdersorganisaties worden standaard voorgelegd aan 

de Raad van Commissarissen. Die vond daarin in 2015 geen aanleiding om DUWO te vragen het 

voorgestelde beleid niet in te voeren.  

 

Op vestigingsniveau 
De vestigingen Amsterdam, Delft en Leiden overlegden in 2015 regelmatig met hun lokale 

huurdersorganisatie. In Den Haag is geen lokale huurdersorganisatie actief. Onderwerpen van gesprek 

waren onder meer: 

 Amsterdam: de veiligheid op complexen, de servicekostenafrekening, werkplan en begroting, het 

nestorenbeleid; 

 Delft, Wijwonen: wijze van communicatie, internationale studenten, checklijst voor nieuwe huurders, 

wassen & drogen, prestatie-afspraken, fietsenstalling, tijdelijke verhuur van kamers in 

verenigingshuizen, de reden dat de Warmtewet niet is ingevoerd, sociaal-beheerbudget en 

nieuwbouw bij de E. du Perronlaan, werkplan en begroting; 

 Delft, Vulcanus: huurverhoging, samenwerkingsovereenkomst, bewerkersovereenkomst, lokale en 

regionale prestatie-afspraken, servicekosten; 

 Leiden: begroting en subsidie BRES, nieuwbouw Leidse Schans en Langebrug, Student Energy 

Race, Student in de Wijk, overgang naar Ziggo, tarieven schilderfonds, wijziging eerstejaarsperiode, 

beheer, Accommodate, duurzaamheidsmaatregelen, prestatie-afspraken, werkplan en begroting 

vestiging. 
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6. Dienstverlening 

6.1. Huurdersportaal en KCC 

 

Tabel 6.1 Realisatie van normen voor de digitale dienstverlening in 2015 

Doel Norm Score 2015 Score 2014 

Zoveel mogelijk digitale zelfbediening    

Percentage Mijn DUWO accounts eerste keer ingelogd * 85% 91% 123% 

Digitale contracten/totaal getekend 80% 78% 78% 

Aandeel bezoekers mijnduwo.nl dat tevreden is 80%  89% - 

Contactformulieren afhandelen binnen vastgestelde tijd 80% 87%  77% 

*Dit betreft het percentage over het jaar 2015. Over de totale periode vanaf juni 2013 tot nu is het percentage 82%. In de 

rekenwijze van 2014 en eerder zijn ook vertrokken bewoners meegeteld.  

 

DUWO streeft ernaar dat huurders hun huurzaken zoveel mogelijk digitaal kunnen afhandelen en biedt 

sinds 2013 online dienstverlening. Het aantal aangemaakte inlogaccounts was in het verslagjaar 15.584. 

In 2015 logden 14.199 mensen voor het eerst in op een in dat jaar aangemaakt account. Daarmee werd 

91% van alle in 2015 aangemaakte accounts in hetzelfde jaar geactiveerd. Dit is boven de gestelde norm 

van 85%. Van het aantal huurcontracten dat digitaal kon worden ondertekend werd 78% daadwerkelijk 

online van een handtekening voorzien, waarmee net iets onder de norm van 80% werd gescoord. Dit is 

inclusief de huurcontracten voor Accommodate.  

Het aandeel tevreden bezoekers van 89% is gebaseerd op enquêtes die via de website worden uitgezet. 

Hierbij wordt gevraagd of de bezoeker heeft kunnen vinden wat hij of zij zocht. Indien een bezoeker niet 

tevreden is en er geen bezwaar tegen heeft dat DUWO contact opneemt, gaan KCC key-users na wat de 

reden van de ontevredenheid is. Op basis van deze informatie kunnen de key-users de website verder 

verbeteren.  

De beantwoording van de contactformulieren kent - naar onderwerp onderscheiden - een maximale 

tijdsduur. De norm is om 80% van die formulieren binnen de gestelde tijd te beantwoorden, iets wat in 

2015 met 87% ruimschoots gelukte. In het jaar ervoor was dat percentage nog onder de norm.  

DUWO zet zich in om het klantcontact en de communicatie met de huurders kwalitatief op een hoger 

niveau te brengen. In 2015 werd daarvoor een plan van aanpak gemaakt en begonnen met de toepassing 

ervan. De KCC-medewerkers worden getraind in hun manier van communiceren, waarbij de aandacht 

naar zowel het telefonische contact als de communicatie via de mail uitgaat. In de training rond deze 

klantcontacten krijgen elementen als klantvriendelijkheid, deskundigheid en snelheid nader inhoud.  

Vanwege het veelvuldige digitale klantcontact zijn de openingstijden van alle DUWO-kantoren aangepast. 

Sinds 1 oktober 2015 is DUWO niet meer in de ochtend open (behalve op maandag en bij eventuele 

piekmomenten). Daardoor kunnen DUWO-medewerkers contactformulieren en telefoontjes efficiënter 

afhandelen.  

 

6.2. Nieuwe producten en diensten  

Ook in 2015 kwam DUWO met nieuwe producten voor dienstverlening en duurzaamheid. 

Begin van het verslagjaar kregen woningzoekenden en huurders voor Accommodatewoningen en  

onderwijsinstellingen toegang tot Mijn DUWO. Daarmee verloopt het volledige verhuurproces vanaf het 

moment dat de onderwijsinstelling kandidaten aandraagt tot en met de afhandeling van het huurcontract 

via digitale kanalen. In Mijn DUWO voor onderwijsinstellingen is het mogelijk om bestanden met nieuwe 

buitenlandse studenten te uploaden. Door middel van een upload wijst de onderwijsinstelling specifieke 

woningen toe of maakt het mogelijk dat studenten zelf een kamer kunnen gaan reserveren. Ook kunnen 

onderwijsinstellingen via dit portaal rapportages opvragen met betrekking tot (beschikbare) kamers en de 

stand van zaken in reserveringen door studenten. 

In samenspraak met Woningnet kregen Studentenwoningweb en het DUWO-woonzoekvenster in het 

verslagjaar een nieuw ontwerp (ontworpen met responsive design) dat geschikt is voor smartphones. 

In een ketelhuis in Leiden draait de warmwatervoorziening op twee zogenoemde Q-tons (zie ook 3.6 

Duurzaamheidsbeleid). Deze energiezuinige warmtepompboiler wordt met extra meters gemonitord om de 

prestaties te vergelijken met de gasgestookte warmwaterinstallatie. De extra investering van € 50.000 

werd gefinancierd met een bijdrage uit het duurzaamheidsfonds van huurdersorganisatie BRES. 

Afhankelijk van de resultaten wordt onderzocht of de Q-ton vaker gaat worden geïnstalleerd, eventueel in 

combinatie met zonnepanelen. 
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6.3. Kwaliteit dienstverlening  

Het project om de klanttevredenheid over de digitale dienstverlening van DUWO te meten is in 2015 

opnieuw opgestart. Met het project moeten drie doelen worden gerealiseerd: meten van de 

klanttevredenheid, feedback ontvangen van klanten voor verbetering van de klantprocessen en inrichting 

van de after sales. Er is voor gekozen om vooralsnog met de KWH in zee te gaan omdat daarmee de 

mogelijkheid blijft bestaan het KWH-label (nieuwe stijl) te krijgen, wat in de corporatiesector van belang is 

en onderdeel is van de corporatiebenchmark. 

In het verslagjaar is een onderzoek uitgevoerd waarin met verschillende panels van huurders en 

vertegenwoordigers van huurderorganisaties is gesproken over wat klanten belangrijk vinden in het 

klantproces en in het meten van de klantwaardering en wat ze als kwaliteitseisen aan de verschillende 

processtappen stellen. Inmiddels is een onderzoeksmodel en een daarop gebaseerde vragenlijst gemaakt. 

Deze wordt in 2016 voor het eerst gebruikt. Tot die tijd wordt de klanttevredenheid gemeten via een aantal 

vragen die direct na het klantcontact voorgelegd worden. Daaruit blijkt dat 89% van de klanten tevreden is 

(zie ook 6.1). 

 
6.4. Communicatie  

Activiteiten voor externe communicatie richtten zich ook in 2015 met name op uiteenlopende webredactie, 

persberichten en -bemiddeling, nieuwsbrieven, reclame en sociale media. 

Externe communicatie voor de doelgroep studenten en/of huurders betrof in het verslagjaar: advertenties 

voor alle edities van de Studentenkortingskrant die in het werkgebied verschijnen en de Studenten 

Woonkrant (voor geslaagde leerlingen van middelbare scholen), webcare, onderhoud van sociale media, 

voorlichting over afstandsstuderen, diverse berichtgeving in het Laatste Nieuws op de website, bordjes, 

mailing en stickers over nieuwe openingstijden, aanpassing van complexinfo en voorlichting rond de 

verlaging van contractkosten voor Accommodate. Ook werden standaard bordjes voor complexen, 

infomappen in nieuwe huisstijl en (nieuwe) gadgets (shoppertassen, condooms), vlaggen en banieren 

verzorgd.  

Een veelomvattende klus in verband met de livegang van de Accommodateverhuur begin van het jaar was 

de coördinatie van de productie van foto’s van kamers. Na bewerking werden de foto’s in het systeem 

geplaatst, zodat klanten vooraf de gelegenheid hebben beschikbare kamers te bekijken. 

Eveneens liet DUWO zich zien bij open dagen van onderwijsinstellingen en introductieweken. Vanuit 

communicatie werden voorts evenementen bij een eerste paal of oplevering georganiseerd. 

 

Bij de externe communicatie voor de doelgroepen stakeholders en pers ging het vooral om voorlichting en 

publiciteit. Werkzaamheden betroffen onder meer: vier stakeholdersnieuwsbrieven (waaronder begin van 

het jaar een speciale editie ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Adviesraad 

Studentenhuisvesting), vijftien persberichten, bemiddeling voor persvragen en interviews en een 

emailadres voor de pers. Het aantal personen dat de nieuwsbrief stakeholders ontvangt, neemt overigens 

gestaag toe. Communicatie ontvangt regelmatig verzoeken van nieuwe lezers om hun adres op de 

verzendlijst te zetten. De toename in het verslagjaar was echter flink. Begin 2015 werden bijna 840  

nieuwsbrieven verzonden. De laatste nieuwsbrief van het verslagjaar ging naar bijna 1.100 

geïnteresseerden. (De eerste nieuwsbrief in 2011 ging naar ca. 400 adressen.) 

Om te voldoen aan de regels rond sponsoring in de nieuwe Woningwet werd de ondersteuning van het 

Nederlands Studentenorkest beëindigd. 

 

DUWO begon in 2015 met het cultuurproject Binnenstebuiten. De kernwaarden van DUWO (betrokken, 

vernieuwend, professioneel, assertief en sociaal) moeten daarmee meer gaan leven en als uitgangspunt 

voor het handelen van de DUWO-medewerkers gelden. Doelen in het project zijn meer binding met de 

klant door klantenpanels en welkomstgesprekken met nieuwe huurders. Medewerkers hebben een 

vervolgtraining verbindende communicatie gevolgd. Het middenkader heeft een 

managementontwikkelingstraject doorlopen en de DUWO-Academy (interne cursussen) werd nieuw leven 

ingeblazen. 

De belangrijkste doelgroep – studenten – communiceert bij uitstek via sociale media. Vooral als ze 

ontevreden zijn. Niet of maar ‘een beetje’ aan sociale media doen, is voor een vernieuwende organisatie 

als DUWO geen optie. Daarom werd in 2015 een plan van aanpak voor webcare opgesteld en aanstonds 

in de praktijk gebracht. 
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Bij webcare gaat het om serviceverlening via sociale media. Webcare is het afhandelen van vragen en 

klachten én het online bewaken van onze reputatie. Snel en accuraat reageren kan eventuele problemen 

en escalaties en daarmee reputatieschade voorkomen. 
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7. Transparante en maatschappelijke organisatie 

7.1. Toezicht op DUWO 

De brieven van de externe toezichthouders die DUWO in 2015 ontving waren aanleiding om de 

sponsoring van een studentenorkest stop te zetten en de AO/IC rond woningverkoop bij DUWO te 

actualiseren. Op een aantal punten volstond een nadere toelichting door DUWO (verstrekken van 

leningen, steun aan het buitenland). 

 

DUWO was in 2015 een van de eerste corporaties die volgens de nieuwe systematiek van het 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) werd getoetst: de integrale risk review. DUWO voldoet op 

alle vijf de WSW-ratio’s (financial risks). Naar aanleiding van de beoordeling van de 24 business 

riskvragen geeft het WSW aan dat DUWO een ambitieuze corporatie is met een sterke focus op groei. De 

afgelopen jaren is de woningportefeuille hard gegroeid, zowel door nieuwbouw als door fusie. DUWO heeft 

een grote projectenportefeuille wat inherent veel risico’s oplevert, maar het WSW constateert dat de 

organisatie de afgelopen jaren in staat was de projectenportefeuille adequaat te beheersen, zoals onder 

andere blijkt uit de betrekkelijk kleine afwijkingen tussen begroting en realisatie van de 

investeringskasstromen. Investeringsvoorstellen en projectrapportages zijn compact, overzichtelijk en to-

the-point en DUWO voert uitgebreide studies uit naar de marktontwikkelingen, met enquêtes en scenario-

analyses. Dat biedt een goede basis voor beheersing van de omvangrijke projectenportefeuille. De 

integrale risk review heeft geleid tot aanvullende informatievragen van het WSW over de beheercontracten 

van DUWO en een verbeterplan voor de financiële afdeling, waarop voor 1 februari 2016 een antwoord 

wordt verwacht. 

 

Eind 2015 werd bij DUWO een auditinspectie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 

gehouden. Die was met name gericht op de governance: verhouding bestuur-RvC, scope en 

onafhankelijk-kritische houding van het toezicht, contact met belanghebbenden en integriteit. Het ILT stelt 

aan de hand van de stukken en de gesprekken met het bestuur en de RvC vast dat DUWO op het punt 

van governance een professionele organisatie is. Er zijn geen onvolkomenheden geconstateerd als het 

gaat om de documentatie en de werkwijze die samenhangt met governance. Het concept van checks and 

balances is naar het oordeel van ILT stevig verankerd binnen de organisatie in brede zin, wat betekent dat  

sprake is van voldoende tegenwicht in de relatie intern toezicht en bestuur.  

ILT ziet in de (aard van de) aangetroffen situatie bij DUWO geen noodzaak tot een verbeterplan of andere 

toezichtinterventies. Naar oordeel van ILT kan de governance bij DUWO nog verder worden versterkt als 

er een vastgesteld besturingsmodel is (een week na het ILT-bezoek vastgesteld) en in de integriteitscode 

wordt opgenomen dat op een veilige manier integriteitsmeldingen over de bestuurder(s) kunnen worden 

gedaan (inclusief een mogelijke rol voor het meldpunt integriteit van de AW). DUWO past dit in 2016 aan. 

 

7.2. Samenwerking met onderwijsinstellingen 

DUWO belegde begin 2015 de jaarlijkse vergadering van de in 2005 door haar opgerichte Adviesraad 

Studentenhuisvesting, een adviesorgaan met vertegenwoordigers van de onderwijsinstellingen en 

studentenbonden in het werkgebied. In 2015 vierde de Adviesraad haar tweede lustrum, ter gelegenheid 

waarvan DUWO een speciale nieuwsbrief uitgaf waarin werd teruggekeken op de afgelopen tien jaar. De 

Wageningen Universiteit werd verwelkomd als nieuw lid. 

 

Het thema van de adviesraadvergadering in 2015 was ‘Campusmanagement en de rol van 

studentenhuisvesters’. De inleiding werd verzorgd door mevrouw Den Heijer, universitair hoofddocent 

sectie Vastgoedbeheer & Ontwikkeling aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft en gepromoveerd op 

het managen van de universiteitscampus. Naar aanleiding van een drietal stellingen ging de raad in debat. 

De raad adviseerde DUWO onder meer om te zorgen voor meer differentiatie in het woningaanbod, 

aansluitend bij de woningvraag van de diverser wordende studentenpopulatie en om, samen met de 

onderwijsinstellingen, te werken aan een integrale visie op studentenhuisvesting die bijdraagt aan het 

stimuleren van de ontmoeting. Ook het realiseren van aanvullende voorzieningen, zoals 

ontmoetingsruimten, zou hierbij moeten worden overwogen, waarbij de vraag is of de nieuwe Woningwet 

dat toestaat.  
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Tabel 7.1 Samenstelling Adviesraad per 31 december 2015 

Organisatie Naam Functie 

Technische Universiteit Delft Mevrouw drs. J.L. Mulder Vice-voorzitter College van Bestuur 

Haagse Hogeschool De heer mr. L.K. Geluk Voorzitter College van Bestuur 

Universiteit Leiden De heer drs. H.W. Te Beest Vice-voorzitter College van Bestuur 

Hogeschool Leiden Mevrouw A. Mur Lid College van Bestuur 

Vrije Universiteit Mevrouw drs. B.J.M. Langius  Lid College van Bestuur 
UvA/HvA De heer prof. dr. H.M. Amman Vice-voorzitter CvB UvA, rector HvA  

Saxion Hogescholen Mevrouw mr. H.G.M. van Oldeniel Lid College van Bestuur 

Inholland De heer dr. M.J.W.T. Nollen lid College van Bestuur 

Wageningen UR De heer dr. IJ.J.H. Breukink Lid Raad van Bestuur 

Koninklijk Conservatorium De heer H. van der Meulen Vice-voorzitter CvB en Directeur 

Gerrit Rietveld Academie De heer S. Jongejan Secretaris College van Bestuur 

Amsterdamse Hogeschool vd Kunsten Mevrouw drs. B.M. Kievits Lid College van Bestuur 

UNESCO-IHE Mevrouw drs. M.H. Vink Business Director 

studentenvakbond VSSD Mevrouw A. Kraamer  Secretaris 

studentenvakbond ASVA Mevrouw X. Hoek Voorzitter 

studentenvakbond SRVU Vacature - 

Leidse Studenten Belangenorganisatie De heer F. Carstens Voorzitter 

Haagse Studentenvakbond De heer S. Maruf Voorzitter 

 
Verder bestaat in alle vestigingen een zeer intensieve samenwerking met de onderwijsinstellingen om 
buitenlandse studenten te huisvesten. Dit is verder uitgewerkt in paragraaf 4.7.  
 

7.3. Samenwerking met gemeenten 

Gemeente Amsterdam 

DUWO heeft als medeondertekenaar van de prestatieafspraken een deel van de doelstelling om 8.000 

studenteneenheden te realiseren op zich genomen. In het bod dat DUWO eind 2015 uitbracht, wil DUWO 

een trekkersrol vervullen middels realisatie van 2.400 studentenwoningen onder de jongerengrens en 800 

woningen onder de lage aftoppingsgrens. Een voorwaarde daarvoor is dat de gemeente voldoende en 

goede locaties beschikbaar stelt. De gemeente gaf echter aan slechts beperkt locaties beschikbaar te 

hebben en die bovendien openbaar te willen tenderen. Met collega-corporatie De Key heeft DUWO 

aangegeven dat op deze manier de gewenste toevoeging van betaalbare studentenwoningen niet 

gerealiseerd zal worden.  

In 2015 zijn 876 betaalbare studenteenheden in exploitatie genomen.  

Daarnaast had DUWO veelvuldig contact met de gemeente over de huisvesting van statushouders. 

DUWO maakte met de gemeente afspraken over de huisvesting van studerende statushouders en bood 

aan op de NDSM-locatie in Amsterdam-Noord ca. 80 statushouders te huisvesten mits de exploitatieduur 

van de woonunits kan worden verlengd. 

 

Gemeente Amstelveen 

De afspraken die met de gemeente Amstelveen zijn gemaakt, gaan over de vernieuwing van Campus 

Uilenstede. In 2015 zorgde DUWO voor oplevering van de laatste onderdelen van de campus. De 

gemeente werkte hard aan de herinrichting van de openbare ruimte. In het eerste tertaal van 2016 wordt 

het geheel vernieuwde Uilenstede opgeleverd en is de campus conform de visie en afspraken (weer) een 

echte moderne studentencampus. 

 

Gemeente Haarlemmermeer 

DUWO heeft met de gemeente Haarlemmermeer geen prestatieafspraken gesloten vanwege de beperkte 

omvang van het bezit. Wel is er regelmatig contact op uitvoerend niveau rond het dagelijks beheer van de 

Opaalcampus. DUWO bracht eind 2015 een bod uit aan de gemeente Haarlemmermeer. Dat is goed 

ontvangen. Naar aanleiding van het bod heeft een gesprek plaatsgevonden over de opvang van 

statushouders door DUWO in Haarlemmermeer. 

 

Gemeente Haarlem 

DUWO heeft met de gemeente Haarlem geen prestatieafspraken gesloten vanwege de beperkte omvang 

van het bezit. DUWO bracht eind 2015 een bod uit aan de gemeente Haarlem. 
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Gemeente Delft 

Samen met de collega-corporaties wordt gewerkt aan de uitvoeringsagenda, de onderlegger van de in 

2014 gemaakte prestatieafspraken. Deze passen binnen de in 2015 gemaakte regionale 

prestatieafspraken. Op basis van de in 2016 vast te stellen gemeentelijke Woonvisie worden conform de 

nieuwe Woningwet jaar op jaar nieuwe afspraken met de corporaties gemaakt. 

In voorbereiding op die nieuwe regels in 2015 heeft DUWO de gemeente Delft al een aanbod voor 2016 

gedaan. DUWO is aanspreekbaar op de doelen die, met studentenhuisvesting in het bijzonder, 

gerelateerd zijn aan betaalbaarheid en beschikbaarheid van de hele sociale voorraad.  

De regionale en lokale afspraken kennen vijf thema’s, namelijk: 

 Omvang betaalbare woningvoorraad: in 2015 werden 116 eenheden toegevoegd en waren 1.044 

eenheden in uitvoering. Over de periode 2014 – 2023 worden 2.600 studenteneenheden aan de 

markt toegevoegd. In de periode 2014-2017 komt de teller waarschijnlijk al uit op 1.761 nieuw 

toegevoegde eenheden. De huurverhoging was met 1,7% gematigd. 

 Huisvesten van de doelgroep. DUWO scoort met de vrij komende woningen boven 90% op 

’betaalbaar’ en ‘sociaal’ in de zin van de hoge aftoppingsgrens respectievelijk liberalisatiegrens. Er is 

aandacht voor de betaalbaarheidsgrens en boven de liberalisatie-grens heeft DUWO in Delft in 

principe geen woonruimte beschikbaar. DUWO heeft aangeboden jaarlijks 50 studerende 

vergunninghouders te huisvesten. 

 Duurzaamheid van de voorraad. Het aantal ‘rode’ complexen is beperkt en in beheer. 

 Verkoop van woningen. Het huidige programma wordt doorgezet, wat voor Delft betekent dat er ruim 

200 woningen op de verkooplijst staan. In 2015 zijn er 24 verkocht. 

 Samenwerking gemeente en corporaties: DUWO is aanspreekbaar op het doorgeleiden van 

afstudeerders naar de reguliere markt als onderdeel van het gemeentelijke doel om kenniswerkers te 

behouden voor de stad. 

 

Gemeente Den Haag 

In 2015 is goed samengewerkt met de gemeente Den Haag. In het najaar zijn prestatieafspraken gemaakt 

en ondertekend. Behalve voor uitbreiding van de woningvoorraad op basis van geconstateerde tekorten 

en betaalbaarheid van het aanbod aan studentenhuisvesting was er aandacht voor duurzaamheid. Andere 

aandachtspunten met de gemeente betreffen: opvang asielzoekers, verlenging exploitatieduur 

Stamkartstraat en een aantal uitvoeringszaken rond begeleid wonen. Vooruitlopend op het afsluiten van 

de prestatieafspraken heeft DUWO in 2015 reeds verschillende doelen gerealiseerd: 

1. Uitbreiding woningvoorraad: 

 DUWO realiseert in eigendom of beheer in nieuwbouw of in transformatie 1.200 eenheden in de 

periode 2016-2022: in 2015 werd de realisatie van 155 eenheden aan de Harderwijkstraat voorbereid, 

evenals de projectontwikkeling van 440 eenheden in het project Vijverhof.  

 80% van deze eenheden hebben een huur onder de kwaliteitskortingsgrens: is opgenomen in PvE 

van deze projecten. 

 DUWO en de gemeente houden jaarlijks een woningmarktonderzoek: in 2015 is de rapportage over 

de markt voor studentenhuisvesting opgeleverd. 

2. Betaalbaarheid:  

 Minimaal 80% van de aangeboden woningen heeft een huur onder de kwaliteitskortingsgrens en 

overige aangeboden woningen vallen in de categorie ‘bereikbaar’ (tot aan 1
e
 aftoppingsgrens): de 

1.298 verhuurde eenheden vallen in deze categorieën. De huurverhoging was met 2% gematigd.  

3. Huisvesten doelgroep: 

 DUWO huisvest uitsluitend studenten: 100% gerealiseerd in 2015. 

 DUWO continueert het huisvesten van bijzondere doelgroepen: in totaal werden in 2015 35 eenheden 

verhuurd aan ‘bijzondere doelgroepen’. 

 

Gemeente Leiden 

In 2015 zijn, op basis van de in 2014 vastgestelde gemeentelijke Woonvisie, nieuwe prestatieafspraken 

gemaakt tussen de corporaties en de gemeente voor de duur van vijf jaar. Voor DUWO heeft dit geleid tot 

afspraken over de omvang en betaalbaarheid woningvoorraad, het huisvesten van bijzondere 

doelgroepen, duurzaamheid woningvoorraad en samenwerking DUWO-gemeente. 

In 2015 heeft DUWO Leiden op deze thema’s de volgende prestaties gerealiseerd: 
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 Betaalbare voorraad: 806 studenten in nieuwe betaalbare eenheden op Leidse Schans, gematigde 

huurverhoging van gemiddeld 1,6%. 

 Bijzondere aandachtsgroepen: 60 verhuringen, waarvan negen vergunninghouders. Onderzoek naar 

de realisatie van 50 extra eenheden voor vergunninghouders. 

 Duurzaamheid: nieuwe eenheden alle met een B-label, pilot met Qtron, Student Energy Race. 

 Samenwerking: taskforce, onderzoek en prognoses woningmarkt studenten, ondersteuning lobby 

Woningwet. 

 

Gemeente Deventer 

Op basis van actueel marktonderzoek en omdat een geplande sloop van studentenwoningen nog niet was 

begonnen, gaf DUWO eind 2014 bij de gemeente aan dat zij nieuwbouw wil beperken tot één 

woongebouw. In 2014 en 2015 werkte DUWO met de gemeente aan de voorbereiding van nieuwbouw in 

het Havenkwartier. In 2015 kwam dit tot een concreet projectplan voor de bouw van 142 

studentenwoningen. Het plan werd goedgekeurd door de gemeente, maar DUWO was er niet van 

overtuigd dat de marktrisico's verantwoord zijn. Bij de productie van dit jaarverslag is duidelijk dat DUWO 

in Deventer op korte termijn geen woningen toevoegt. 

 
7.4. Samenwerking met collega-corporaties en koepels 

DUWO werkt samen met andere studentenhuisvesters binnen de brancheorganisatie Kences. Behalve op 

activiteiten voor kennisuitwisseling en gezamenlijke inkoop ligt het accent sterk op belangenbehartiging. 

DUWO heeft daarin, als grootste lid, vaak een trekkersrol. In 2015 was de nieuwe Woningwet, waarin het 

beheer voor derden verboden werd, voor DUWO veruit het belangrijkste dossier. Samen met collega-

studentenhuisvester SSH startte DUWO een lobby om de samenwerking met beleggers mogelijk te 

houden. Er werden diverse gesprekken gevoerd met het ministerie van BZK.  

Toen dit onvoldoende vertrouwen gaf op een goede afloop, mobiliseerde DUWO haar stakeholders om bij 

de Tweede Kamer te vragen om een aanpassing van de wet op dit punt. Dit leidde eind 2015 tot een 

(aangenomen) motie van het CDA, waarin de regering wordt gevraagd te bewerkstelligen dat de 

samenwerking tussen (institutionele) beleggers en corporaties mogelijk blijft indien er contractvormen 

worden gebruikt waarin participerende beleggers het eigenarenrisico dragen, constructies niet leiden tot 

extra financiële risico’s voor corporaties en participerende beleggers niet profiteren van het 

staatssteunvoordeel van corporaties. Bij de productie van dit jaarverslag kan worden gemeld dat DUWO 

begin 2016 tevens een brief met bouwplannen aan de minister heeft gestuurd. Het gaat om projecten die 

volgens DUWO onder het overgangsrecht (van de Woningwet) vallen. Ze hoopt zo te voorkomen dat 

lopende projecten (die al sinds de invoering van de nieuwe Woningwet stilliggen) verder vertraging 

oplopen en dat beleggers zich terugtrekken.  

 

Het verslagjaar bracht ook positieve nieuwe regelgeving voort. Zo is voor studenten en promovendi geen 

inkomens- en passenheidstoets meer nodig is, kwam in een aanpassing van het Bouwbesluit per 1 juli 

2015 de eis van een balkon bij studentenhuisvesting te vervallen en werd de minimale oppervlakte-eis  

verlaagd van 18 m2 naar 15 m2.  

De Kences-deelnemers, waaronder de vestigingen Delft en Leiden van DUWO, leverden daarnaast een 

actieve bijdrage aan de succesvolle brandveiligheidscampagne van de landelijke studentenbond LSVb. 

 

Op de meeste andere dossiers bleef het in 2015 onzeker:  

 Warmtewet. Sinds de invoering van de Warmtewet per 1 januari 2014 pleit DUWO er met Kences en 

ook haar eigen huurdersorganisaties voor om studentenhuisvesting (gebouw gebonden installaties) 

buiten deze wet te houden, met name omdat het de betaalbaarheid voor huurders niet ten goede komt. 

In deze lobby werden goede resultaten geboekt – bij de herziening van de wet wordt serieus naar onze 

knelpunten gekeken - maar het resultaat zal pas in 2016 duidelijk zijn. 

 Elektriciteits- en gaswet. De nota van wijziging om collectief aansluiten van studentencomplexen 

mogelijk te houden, die door Kences werd opgesteld, is door de Tweede Kamer aangenomen. Omdat 

de Eerste Kamer eind 2015 tegen de wet stemde blijft de uitkomst vooralsnog onzeker. 

 Wijziging Basisregistratie Adressen Gebouwen (BAG). Door een wijziging in de BAG, die per 1 januari 

2017 definitief moet zijn, raken duizenden studenten hun adres kwijt en moeten zij administratief 

verhuizen. DUWO vreest voor hoge kosten als gevolg van deze wijziging en een financiële benadeling 

van studenten door administratieve knelpunten bij het aanvragen van subsidies, uitkeringen en 

toeslagen. Met Kences werd al in 2014 ingezet op een permanent register waarin de adressen blijven 

bestaan. Eind dat jaar zegde de minister van BZK een haalbaarheidsonderzoek toe. Op basis van dit 



 

41 

 

onderzoek is begin 2016 echter duidelijk geworden dat een apart register wordt afgewezen vanwege te 

hoge kosten. 

 Tijdelijke huurcontracten. Onderdeel van het wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt van de minister van 

BZK is het tijdelijke huurcontract. Kences pleitte voor een niet tussentijds opzegbaar huurcontract voor 

twee jaar, maar in het voorstel werd die termijn beperkt tot een jaar (met huur- en 

huurprijsbescherming). Eind 2015 werd duidelijk dat de regeringspartijen onderling discussie hebben 

over de wet. Daarom is nog niet duidelijk of er een tijdelijk contract komt en hoe dat er uit gaat zien.  

 

Na de zomer stuurde minister Blok zijn voortgangsbrief studentenhuisvesting naar de Tweede Kamer met 

het positieve bericht dat Kences de afspraak om 16.000 eenheden toe te voegen tot 2016 ruim zal 

overschrijden. Daarmee, en met de enorme opgave in de huisvesting van statushouders, lijkt 

studentenhuisvesting bij deze regering van de agenda verdwenen. Er komt dus geen vervolg op het 

landelijk actieplan studentenhuisvesting.  

In 2015 haalde Kences de banden met EP-Nuffic en OCW aan en leverde DUWO een actieve bijdrage 

aan de Expertmeeting mixed housing in het kader van het rijksprogramma ‘Make it in the Netherlands!’  

 

Op lokaal niveau werken de DUWO-vestigingen ook samen met collega-corporaties.  

In Amsterdam bestond in het verslagjaar intensieve samenwerking met Rochdale in de vorm van het 

gezamenlijk eigendom van honderden eenheden, het afnemen van dienstverlening van het 

onderhoudsbedrijf DUWO-onderhoud en de herontwikkeling van het Elseviergebouw. Verder zijn DUWO 

en De Key de opdrachtgever van SWW voor Woningnet. DUWO is agenda-lid van de Amsterdamse 

Federatie Woningcorporaties (AFWC) en is actief deelnemer aan activiteiten voor specifieke zaken die de 

studentenhuisvesting in de stad aangaan. 

In Delft is DUWO lid van de Sociale Verhuurders Haaglanden. In het gemeentelijk overleg richt DUWO 

zich op het beleidsonderdeel studentenhuisvesting en kenniswerkers.  

In Leiden werkt DUWO samen met de Leidse corporaties vanuit de optiek studentenhuisvesting en 

kenniswerkers.  

In andere gemeenten is er geen formele en structurele samenwerking met collega-corporaties.  

 

7.5. Samenwerking met maatschappelijk organisaties 
In Amsterdam en Delft is Stumass een partner bij de huisvesting van studenten met autisme. Vestiging 

Den Haag had in 2015 de normale uitvoeringscontacten met Xtra/JIT, Opvoedpoli en Stichting Mooi.  

Leiden kent een aantal samenwerkingsverbanden en contracten met Stumass, Binnenvest, Iva Wonen en 

Cardea. Verder zijn er afspraken met enkele sportorganisaties/-bonden (voor de huisvesting van 

studerende topsporters) en COA/Vluchtelingenwerk/UAF. 

 
7.6. Samenwerking met marktpartijen  

DUWO richtte eind 2014 samen met International Campus AG (IC) uit Duitsland het internationale netwerk 

van studentenhuisvesters, Network Cum Laude (NCL), op. In 2015 is hiervoor goedkeuring verleend door 

het ministerie van BZK. In 2015 richtte NCL zich vooral op uitbreiding van het netwerk. RESA (Spanje), 

Upgrade Estate (België) en Republika (Turkije) sloten zich bij het netwerk aan en met partijen uit het 

Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Zweden en Finland worden gesprekken gevoerd over toetreding. Met 

de uitbreiding hoopt NCL te bewerkstelligen het zo snel mogelijk minimaal 100.000 studentenwoningen 

vertegenwoordigt. Daarmee wordt het netwerk steeds interessanter wordt voor nieuwe 

samenwerkingspartners.  

Behalve een beperkte personele inzet had DUWO in 2015 beperkte uitgaven voor NCL, die het 

normbedrag van BZK niet overstijgen. Vanaf 2016 betalen alle deelnemers € 5.000,- contributie, waaruit 

alle kosten worden gedekt. Het gaat onder meer om de kosten voor ontwikkeling en beheer van de NCL-

website, die begin 2016 live gaat. In 2016 zal, met de partners in NCL, meer gewerkt worden aan de 

inhoudelijke invulling van het netwerk.  

  

Eveneens met International Campus AG wordt nauw samengewerkt bij de ontwikkeling en financiering van 

een aantal projecten in Amsterdam (Cornelis Lelylaan 590 vhe’s, Nieuwdok, 380 vhe’s, Zeeburgereiland 

364 vhe’s). In 2015 werd gesproken over Laan van Spartaan (350 vhe’s), maar DUWO heeft op basis van 

de Woningwet verder overleg gestopt. Voor Zeeburgereiland en Cornelis Lelylaan werden de 

huurovereenkomsten getekend. De ondertekening van het huurcontract voor Nieuwdok is als gevolg van 

de nieuwe Woningwet vooralsnog uitgesteld. Mogelijk valt deze overeenkomst onder het overgangsrecht. 

Tijdens het opstellen van dit jaarverslag is duidelijk geworden dat dit inderdaad zo is.  
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Met Haerzathe werd het project Spinozacampus gerealiseerd waarvan in 2015 fase 2 (Darlingstraat) is 

opgeleverd. In samenwerking met Newcon wordt het project Jacques Veltmanstraat (419 eenheden) 

gerealiseerd. De bouw ervan begon in 2015. 

Luyten en van Manen zijn samen de eigenaar van de Stieltjesweg in Delft. Met hen is frequent overleg 

over de ontwikkeling van zowel het bestaande pand tot studentenhuisvesting (161 vhe’s) als de 

aangrenzende nieuwbouw (504 vhe’s, oplevering respectievelijk in 2016 en 2017). 

Overleg met marktpartijen in Den Haag was er over de realisatie van de projecten Harderwijkstraat (TTP-

vastgoed/Urban One, 155 vhe’s) en Vijverhof (Slot-Ten Brinke/Plegt Vos, 440 vhe’s). 

In Leiden zijn in het verslagjaar de gesprekken met de ontwikkelcombinatie over de tweede fase van de 

Leidse Schans - (Y)ours Leiden - verder geïntensiveerd. Ondanks de discussie rond het al dan niet 

toestaan van beheercontracten met beleggers is intensief gewerkt aan zowel de technische specs als de 

huurvoorwaarden, waarbij ook IC in de loop van het jaar is aangehaakt als beoogd eindbelegger. 

In Midden-Nederland wordt voor dagelijks onderhoud samengewerkt met Van Wijnen. In het kader van de 

ontwikkeling van het project Campus Plaza (Wageningen, 440 eenheden)wordt samengewerkt met 

ontwikkelaar Ten Brinke. 

  



 

43 

 

8. Organisatie en personeel 

8.1. Afronding integratie SLS en DUWO  

Na de fusie met de Leidse studentenhuisvester SLS Wonen begin 2013 werd de nieuwe vestiging Leiden 

stapsgewijs in de DUWO-organisatie verweven: de werkprocessen (behalve klachtenonderhoud), het 

beleid en de bedrijfslasten zijn inmiddels gelijk aan die van de andere vestigingen. In 2015 werd ook het 

functiegebouw gelijk getrokken met die van de andere DUWO-vestigingen. De collega’s die vanuit Leiden 

naar de Groep zijn gekomen, hebben inmiddels ook hun plek gevonden en draaien in de groepsafdelingen 

mee.  

Als vervolg op het eind 2014 gehouden medewerkersonderzoek (MO) werd veel energie gestoken in de 

uitvoering van het Plan van Aanpak. Daaruit kwamen maatregelen op drie niveaus voort: binnen 

afdelingen, binnen de vestiging en verbeteringen in de relatie/samenwerking vestiging-vestigingen-Groep-

Directie. Eind 2105 is een nieuw MO uitgevoerd met als belangrijkste uitkomsten: 

 De betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers is aanzienlijk gestegen ten opzichte van 2014, 

maar de betrokkenheid ligt nog onder het DUWO-gemiddelde. 

 Medewerkers zijn bovengemiddeld tevreden over hun direct leidinggevende en hun collega’s. 

Al met al is de integratie achter de rug en wordt gezamenlijk gewerkt aan een verdere afstemming van de 

werkprocessen in alle vestigingen en de Groep. 

 

8.2. Werken aan DUWO 

Programma Interne beheersing:  
In de managementletter uit 2014 spreekt de accountant op onderdelen een stevig oordeel uit en geeft aan 

dat op enkele plaatsen in de bedrijfsvoering mogelijk risico’s bestaan. DUWO besluit het volledige pakket 

aan bevindingen als een integraal verbeterprogramma (programma Interne Beheersing) aan te pakken. De 

verschillende onderwerpen zijn uitgewerkt in 52 deelprojecten. Er zijn in de periode januari – september 

2015 grote resultaten geboekt. Zo zijn bijvoorbeeld van de 150 te beschrijven processen inmiddels rond de 

110 geanalyseerd, aangepast en opnieuw beschreven. Deze zijn formeel vastgesteld. Daarnaast is 

gewerkt aan het risico-management, de inrichting van de administratie, ICT-onderwerpen en de 

organisatie. Meer in detail worden die in het onderstaande besproken.  

Eind augustus 2015 is het grootste deel van de programmaonderdelen afgewikkeld. De overgebleven 

onderwerpen vergen nog een specifieke inspanning die apart gevolgd kan worden. 

 

Gedurende 2015 liep een project om de werkprocessen te actualiseren. Doel is om de werkprocessen 

voor medewerkers vast te leggen, zodat werk zo efficiënt en eenduidig als mogelijk kan worden 

uitgevoerd. Ook is het de bedoeling om de werkprocessen goed te implementeren en waar nodig te 

vertalen van procesbeschrijvingen naar werkinstructies. Niet onbelangrijk is de medewerkers te motiveren 

om processen te verbeteren. Er zijn 110 processen beschreven en goedgekeurd. De aandacht werd 

verdeeld over de processen van o.a. Accommodate, Financiën, Vastgoed en V&I. Het project wordt begin 

2016 afgerond. 

Qua dossiervorming is veel aandacht besteed aan documenten op het financiële vlak. Daarbij zijn onder 

meer nieuwe normen aan het verwerken van de documentenstroom gesteld. Een duidelijke 

prioriteitsstelling leidde ertoe dat de voorheen structurele achterstanden bij de verwerking van de 

documenten uit de vestigingen konden worden afgebouwd en voor de toekomst voorkomen. Het project 

contractenregister was eind 2015 in de afrondingsfase. Het register bevat de correspondentie en 

convenanten die  betrekking hebben op samenwerkingsverbanden en documenten met financiële 

consequenties in de toekomst en is gekoppeld aan een rappelsysteem.  

 
Medewerkersonderzoek  

Eind 2015 werd de tussentijdse meting van het medewerkersonderzoek (voorheen MTO genoemd) 

gehouden. Deze meting kende met 94% opnieuw een hoog deelnemerspercentage. Op alle onderwerpen 

kwam de totaalscore boven het gemiddelde van de meting in 2014 uit. Van grote verschillen is geen 

sprake, maar er is verbetering. Tegelijkertijd is de conclusie dat de scores wat ‘vlak’ lijken te zijn; er zijn 

weinig uitschieters naar boven.  

In 2014 scoorden de Groep en Leiden gemiddeld minder dan de andere vestigingen. Dat is bij allebei op 

bijna alle onderdelen sterk verbeterd. Daarnaast werd opnieuw gevraagd naar de integratie van DUWO 

Leiden met de rest van de organisatie. Dit onderdeel wordt in de totaalscore in 2015 iets hoger 

gewaardeerd dan in 2014. Leiden, de Groep en Den Haag scoren op dit onderdeel hoger dan vorig jaar. 
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Dit is mede het gevolg van de op een aantal vlakken intensievere samenwerking tussen de Groep/Den 

Haag en Leiden. Dat bevestigt de gedachte dat uitwisseling tussen functies op diverse niveaus 

(vestigingsdirecteuren én medewerkers) een positieve bijdrage levert aan de integratie tussen Leiden en 

de overige vestigingen. In 2016 zal hieraan verdere concrete invulling worden gegeven. Dit sluit ook aan 

bij de visie om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid een duidelijkere plek te geven in het HR-beleid van 

DUWO. 

In 2016 worden de resultaten per vestiging en in de Groep aan de medewerkers gepresenteerd met 

aansluitend een verdiepingsdialoog per afdeling. Daaruit komen actie- en verbeterplannen voor de eigen 

afdeling, de vestiging of Groep en Directie/MT voort.  

 

HR 

Met de komst van de huidige HR-manager en een nieuwe HR-Adviseur is de afdeling in 2015 op sterkte 

gebracht. Behalve met deze interne veranderingen had de afdeling in het verslagjaar te maken met een 

verre van optimaal verlopende samenwerking met externe partijen. De kwaliteit van de dienstverlening van 

ADP en de Arbodienst liet te wensen over. Er is veel tijd aan besteed om de dienstverlening, 

samenwerking en professionaliteit te verbeteren. De eerste resultaten zijn inmiddels zichtbaar, maar de 

samenwerking blijft ook in 2016 als prioriteit op de agenda staan.  

 

Op projectniveau ging de aandacht van HR uit naar de ontwikkeling en implementatie van het nieuwe 

functiebouwwerk. Alle functie-  en CATS-profielen zijn opnieuw beschreven, gewogen en ingedeeld 

conform het functieboek woningcorporaties.  

Een tweede project had ten doel het personeelsbeheer efficiënter te maken. Het ging met name om de 

verbetering van de kwaliteit van de salarisadministratie en de optimalisatie van het 

personeelsinformatiesysteem. Hierin zijn belangrijke stappen gezet. Zo kwamen verbeteringen van de 

maandelijkse verwerking en controle van de salarisadministratie tot stand. Ook de controle van de kwaliteit 

en juistheid van afdrachten, premies en/of belastingen door ADP werd verbeterd. Het 

salarisadministratieproces is opnieuw beschreven en vastgelegd.  

Een onderdeel van de optimalisatie is de digitalisering van de personeelsdossiers. Daarvoor zijn in 2015 

de belangrijkste voorbereidende stappen  - op het gebied van registratie, bewaartermijnen, dossierindeling 

en veilig IT beheer - gezet. De eerste tests met het scannen verliepen succesvol. Eind eerste tertaal 2016 

wordt het digitaal beschikbaar maken van de opgeschoonde personeelsdossiers afgerond. 

 

Een derde project binnen de afdeling HR was de voorbereiding en uitwerking van de Wet flexibel werken, 

die in 2015 werd aangenomen. Werknemers hebben daarmee het recht om een verzoek in te dienen voor 

de aanpassing van hun arbeidsduur, werktijden of werkplek. In een aantal voorbereidende sessies dacht 

een DUWO-brede projectgroep mee over de invulling van deze wet. Dat resulteerde in een beleidsvoorstel 

en een pilot die begin 2016 begint. Na de evaluatie en de aanbevelingen die uit de pilot voortkomen, wordt 

een beleid voor flexibel werken ontwikkeld dat aan het MT wordt voorgelegd voor de definitieve 

vastlegging. Eventuele nieuwe verzoeken die binnenkomen, voordat het definitieve beleid is vastgesteld, 

worden in behandeling genomen en in de pilot opgenomen. 

 

In het verslagjaar waren er binnen de organisatie verschillende overplaatsingen. Vanwege ziekte en verlof 

van collega’s zijn sommige medewerkers op andere vestigingen ingezet. Deze flexibele inzet van 

medewerkers had een positief effect op de onderlinge samenwerking tussen deze vestigingen.  

 

De organisatie van Arbo en BHV is in orde. In 2015 hebben BHV-medewerkers bijscholingscursussen 

gevolgd.  

 
ICT 
Bij de ICT-afdeling stond het jaar 2015 vooral in het teken van de overgang van een projectorganisatie 

naar een beheerorganisatie. Omdat meerdere projecten zijn opgeleverd heeft DUWO behoefte aan een 

beheerorganisatie die alle vragen en ontwikkelingen vanuit de organisatie aan kan. Daarvoor werden in 

het verslagjaar onder meer nieuwe procedures opgesteld om de interne beheerorganisatie te 

professionaliseren. Er zijn meer key-users aangesteld waar gebruikers naartoe kunnen voor vragen of 

problemen. De key-users proberen zoveel mogelijk vragen te beantwoorden en bespreken periodiek wat 

er speelt op de afdelingen met de functioneel beheerders bij ICT.  
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Ook werd in 2015 een nieuwe helpdesk-procedure opgesteld, is een releasemanagementproces met ICT- 

leveranciers ontwikkeld en werd het kennisniveau van de interne gebruikers verbeterd met scholing en 

ondersteuning.  

Een van de belangrijkste ICT-ontwikkelingen die in 2015 werd afgerond, was de invoering van de  

Accommodateverhuur in het huidige Xpand-systeem. Ook buitenlandse studenten kunnen nu gebruik 

maken van de portalen die voorheen alleen voor de reguliere studenten beschikbaar waren (zie verder 

paragraaf 6.2).   

Om te voldoen aan corporate governance, dient DUWO maatregelen te nemen om ‘in control’ te zijn voor 

het geval zich een calamiteit voordoet. In het verslagjaar is veel aandacht besteed aan de continuïteit van 

de bedrijfsvoering en de ICT in het bijzonder. De basis van het continuïteitsplan wordt gevormd door een 

uitgebreide risicoanalyse. Hierin worden alle mogelijke risico’s die de continuïteit van de ICT-omgeving 

kunnen bedreigen benoemd. De tegenmaatregelen en de controles op de risico’s worden verwerkt in een 

planning en waarborgen de continuïteit. 

Informatiebeveiliging wordt voor DUWO steeds belangrijker. Met de uitbreidingen van de Wet 

Bescherming Privacy en de toenemende controle van het College Bescherming Persoonsgegevens heeft 

DUWO helder beleid nodig op het gebied van informatiebeveiliging. In 2015 zijn de vereisten om te 

voldoen aan de privacywetgeving geïmplementeerd en met bewerkers van persoonsgegevens uit de 

DUWO-administraties zijn bewerkersovereenkomsten afgesloten (bv. de huurdersorganisaties, 

onderwijsinstellingen). Als geen bewerkersovereenkomst is afgesloten, worden ook geen 

persoonsgegevens beschikbaar gesteld. Ook is een procedure voor het meldpunt datalekken opgesteld.  

 

Hoewel gepland voor 2015, was het nog niet opportuun om een volledige datawarehouse te 

implementeren. Daarvoor zijn twee redenen. Ten eerste wordt nog gewerkt aan de onderliggende 

basissystemen. Dat betekent dat een eventuele datawarehouse ook gewijzigd dient te worden. De tweede 

reden is dat de informatiebehoefte nog in ontwikkeling is. Met dit voorbereidend project is in het 

verslagjaar een begin gemaakt. Daarvoor is een informatiespecialist aangesteld die de organisatie helpt 

om sturingsinformatie te ontwikkelen en die technische analyses kan uitvoeren. 

 

8.3. Werken bij DUWO  

 

Tabel 8.1 Personeelsformatie in FTE en aantal medewerkers in 2015 

 Begrote formatie Eind 2015 FTE t.o.v. formatie 

 FTE Personen FTE FTE % 

Amsterdam 35,19 37 33,95 -1,24 96,5% 

Delft 33,86 36 33,75 -0,11 99,7% 

Den Haag 12,18  13 12,17 -0,01 99,9% 

Leiden 32,84 35 28,69 -4,15 87,4% 

Midden-Nederland 2,00 2 2 0 100,0% 

Groep 40,39 48 43,69 3,3 108,2% 

Totaal 156,46 171,00 154,25 -2,21 98,6% 

 

De formatie was aan het eind van het verslagjaar 2,21 fte lager dan begroot. Bovenstaand overzicht is 

inclusief de medewerkers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Het geeft de stand per eind december 

2015 weer, wat een vertekend beeld kan opleveren.   

Alleen bij de Groep is het aantal fte met 3,3 toegenomen; dit betreft vooral functies bij Financiën, HR en IT.  

 

Verder is te zien dat gedurende 2015 bestaande vacatures werden ingevuld door inhuur van tijdelijk 

personeel (zie tabel 8.2). Voor een deel zijn dit externen die een formatieplaats bezetten, meestal in 

afwachting van een definitieve invulling van de functie of vacature. Voor een ander deel zijn dit werkelijk 

tijdelijke krachten vanwege projecten, vervanging of uitbreiding vanwege ziekte, verlof en/of piekbelasting 

in het werk. 
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Tabel 8.2 Inhuur tijdelijk personeel in 2015 
 Gerealiseerd Begroot 2015 % t.o.v. de 

begroting 

Groep € 741.295 € 150.000 494,2% 

Amsterdam € 366.937 € 150.000 244,6% 

Delft € 43.247 € 40.000 108,1% 

Den Haag € 8.738 € 30.000 29,1% 

Leiden € 222.821 € 103.000 216,3% 

Midden-Nederland   - - 

Totaal € 1.383.038 € 473.000 292,4% 

 

In 2015 was de inhuur van tijdelijk personeel fors hoger dan begroot. De grootste overschrijding ten 

opzichte van de begroting is te vinden binnen de Groep. Die is voornamelijk terug te voeren op de inhuur 

van externen op de afdelingen Financiën, IT, IC en HR voor (tijdelijke) vervanging en speciale projecten. 

Zowel bij Financiën als HR zijn de vacatures waarvoor interim krachten zijn aangetrokken, gedurende het 

jaar definitief ingevuld.  

De afdeling IT is in 2015 met 1 fte uitgebreid, tegelijkertijd is een interim-kracht vertrokken. 

Ook in Amsterdam en Leiden was sprake van een hogere inhuur van externen. Dit betrof voornamelijk 

uitzendkrachten om pieken in werkzaamheden en vervanging door ziekte, zwangerschap en 

ouderschapsverlof op te vangen.  

In Amsterdam werden tijdelijke uitzendkrachten vooral voor de teams van V&I en Beheer ingehuurd. In de 

laatste maanden is ook een interim-vestigingsdirecteur aangetrokken voor de tijdelijke invulling van deze 

positie. Dat gebeurde vanwege een wijziging in de voorheen gecombineerde functie vestigingsdirecteur 

Amsterdam/Bestuurder in twee aparte functies. 

Ook in Leiden werd de inhuur van tijdelijke krachten vooral ingezet voor de afdelingen V&I en Beheer. 

Binnen het Bedrijfsbureau werd een extra tijdelijke kracht aangetrokken vanwege projectwerkzaamheden. 

Deze medewerker is deels ook bij de Vestiging Den Haag ingezet.   

In Delft werd tijdelijke inhuur gebruikt voor het opvullen van pieken en ziekte binnen de afdelingen V&I en 

Beheer. 

 
Tabel 8.3 Ziekteverzuim in 2015 

 
Ziekteverzuim Frequentie 

2015 Norm 2015 Norm  

Amsterdam 9,5% 3,9% 1,38 1,5 

Delft 3,5% 3,9% 1,22 1,5 

Den Haag 18,2% 3,9% 0,95 1,5 

Leiden 6,4% 3,9% 1,47 1,5 

Midden-Nederland  0,4% 3,9% 0,50 1,5 

Groep 4,5% 3,9% 1,62 1,5 

Totaal 6,6% 3,9% 1,36 1,5 

 

Het totale verzuimpercentage van DUWO over 2015 komt uit op 6,6%. Dit is een verslechtering ten 

opzichte van 2014, waarin het ziekteverzuim op 5,0% uitkwam. Bovendien ligt dit cijfer ruim boven de 

gestelde norm van 3,9%.  

 

De gemiddelde frequentie van de verzuimmeldingen in 2015 was 1,36. Dat is beneden de gestelde norm 

van 1,5. Alleen de Groep kent een hogere meldingsfrequentie dan de norm. 

Het totale frequentiecijfer is 1,36. Daarmee wordt direct duidelijk dat het hoge verzuimpercentage vooral 

wordt veroorzaakt door een aantal langdurig zieke medewerkers. Dat is met name binnen de vestigingen 

Amsterdam, Leiden en Den Haag het geval, waarbij de laatste vestiging er uitspringt met 18,2% verzuim. 

In een relatief klein team (15 medewerkers) is het effect van een paar langdurig zieken groot; dat is ook 

terug te zien in gegevens over de ervaren werkdruk uit het MO.  

Delft en Midden-Nederland blijven met het verzuimpercentage onder de gestelde norm.  

 

Overigens is een deel van het langdurig verzuim niet of nauwelijks te beïnvloeden. De aandacht zal in 

2016 vooral uitgaan naar de (paar) langdurige ziektegevallen waar beïnvloeding van het re-integratie 

proces mogelijk is, zeker als het gaat om uitval waar een directe (negatieve) relatie met de werksituatie 

van toepassing is. Het is nodig alert te zijn, vroegtijdige signalen van mogelijke uitval te (h)erkennen en 
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daar actief op in te spelen.  

 

Intern worden de in 2015 in gang gezette interventies, zoals het maandelijks overleg van het sociaal 

medisch team, het betrekken van leidinggevenden bij de re-integratie, inzet van coaching en 

loopbaantrajecten en het maken van duidelijke afspraken, voortgezet. 

 

Zoals eerder aangegeven verliep de samenwerking met de Arbodienst in 2015 niet goed, met name waar 

het ging om de afstemming, administratieve afhandeling van zaken en de begeleiding en re-integratie van 

arbeidsongeschikte medewerkers. Daarom werden vernieuwde afspraken gemaakt met de Arbodienst. 

Deze aanpassingen en veranderingen bleken tegen het einde van het jaar echter nog niet tot voldoende 

verbetering te hebben geleid. Met een nieuwe Arbo-coördinator en een nieuwe bedrijfsarts in Amsterdam 

zijn verdere aanpassingen gedaan. Gedurende het eerste kwartaal van 2016 wordt bepaald of de beoogde 

kwaliteitsverbetering plaats vindt. De samenwerking met de Arbodienst heeft volgend jaar opnieuw hoge 

prioriteit. 

 

8.4 DUWO Academy 

 

In 2015 zijn de functionerings- en beoordelingsgesprekken nog gevoerd aan de hand van de bestaande 

methodiek. Er is behoefte aan een nieuwe methodiek zodat de gesprekken meer aansluiten op de nieuwe 

functieprofielen en de individuele situatie van de medewerker. Dit en ook het gegeven dat verschillende 

vacatures op (leidinggevende) posities waren, leidden er toe dat dat niet alle beoordelingsgesprekken zijn 

gevoerd. In totaal is 67% van de gesprekken gevoerd. Het aandeel functioneringsgesprekken was met 

31% laag. Per vestiging variëren de percentages van gehouden gesprekken. Aan de hand van de nieuwe 

methodiek zal de gesprekscyclus weer nieuw elan krijgen.   

Niet alleen in de gesprekken komen de opleidingsbehoefte en functioneren aan de orde; in de dagelijkse 

contacten wordt hier ook aandacht aan besteed.   

 

Tabel 8.4 Opleidingskosten in 2015  

 Gerealiseerd  Opleidingsbudget   % t.o.v. de begroting 

Groep € 60.610 € 30.000 202,0% 

Amsterdam € 31.848 € 40.000 79,6% 

Delft € 26.935 € 34.800 77,4% 

Den Haag  € 18.728 € 11.000 170,3% 

Leiden € 21.826 € 57.300 38,1% 

Midden-Nederland € 0 € 5.000 0,0% 

Totaal  € 159.948 € 178.100 89,8% 

 
De uitgaven voor opleidingen waren in 2015 10% lager dan begroot. De Groep gaf het dubbele uit, wat 

valt te verklaren doordat bepaalde opleidingen op haar budget werden geboekt. Bij Den Haag hebben 

meer medewerkers aan een DUWO-training deelgenomen dan begroot.   

In 2015 is DUWO-breed een aantal trainingen aangeboden. Het ging om onder meer ‘verbindend 

communiceren’, agressietrainingen, huurrecht en een cursus Engels voor de afdelingen V&I en Beheer.  

Op Arbo-gebied werden voor diverse medewerkers (herhalings)cursussen voor BHV fire control en 

BHV’ers gehouden.  

Daarnaast volgde het leidinggevende middenkader een ontwikkelingstraject waarin aandacht was voor de 

stijl van leidinggeven, onderling begrip en samenwerking. Vanwege de positieve ervaringen wordt dit  

ontwikkelingstraject in 2016 voortgezet.  

Daarnaast kregen verschillende medewerkers individuele coachings- en loopbaanbegeleidingstrajecten 

vanuit verschillende invalshoeken, zoals mobiliteit, inzetbaarheid en persoonlijke begeleiding binnen de 

functie of uitval van medewerkers. Het gaat hier om maatwerk voor medewerkers waar een specifieke 

vraag aan ten grondslag lag.  

Een aantal medewerkers koos voor zo’n individuele training of opleidingstraject. 
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8.5 De Ondernemingsraad  

 

Tabel 8.5 samenstelling van de Ondernemingsraad eind 2015 

Naam Functie OR Functie DUWO DUWO-onderdeel 

Marco Veenstra  Voorzitter Projectleider vastgoed Groep  

Mark van der Sluis Secretaris  Medewerker verhuur & informatie Delft 

Carol Creutz Lechleitner  Lid  Coördinator interne bedrijfsvoering Leiden 

Danielle de Boer Lid  Medewerker verhuur & informatie Amsterdam 

Michael Rook-Snel Lid  Netwerkbeheerder  Groep  

Nicolet Homma  Lid  Sociaal beheerder Amsterdam 

 

Met de benoeming van Heleen de Vreese als tweede bestuurder is zij tevens aanwezig bij de overleggen 

tussen de Ondernemingsraad en het bestuur. De Ondernemingsraad heeft gewerkt aan haar 

zichtbaarheid binnen de organisatie. Onder andere door spreekuren op de vestigingen is deze 

zichtbaarheid  verbeterd.  Met ingang van 1 november 2015 heeft Anthony Baart de OR verlaten om zich 

te richten op zijn nieuwe werkzaamheden bij de afdeling Human Resources. De vacature is niet opgevuld.   

Vanwege het vertrek van Babette Kock bij DUWO in april 2015 is de functie van ambtelijk secretaris 

tijdelijk niet ingevuld geweest. Met ingang van 1 juni 2015 wordt deze functie door Kisha van der Werf 

bekleed. 

 

In het jaar werd zes maal formeel overlegd met het bestuur. De volgende onderwerpen passeerden de 

revue of zijn nog onderwerp van gesprek: functie- en loongebouw, medewerkers-onderzoek (MO), 

herziening personeelsgids, verhuizing vestiging/groep, DUWO binnenstebuiten (pasta bijeenkomsten, 

welkomstgesprekken en communicatie training), aanpassing van de openingstijden en flexibilisering 

arbeidstijden. 

Met name over het onderwerp functie- en loongebouw is discussie geweest. Het uiteindelijke resultaat is 

naar tevredenheid van de OR.   

Op initiatief van de OR is, in verband met de invoering van de wet Flexibel werken,  in 2015 een pilot 

opgestart. Doel van deze pilot is kaders te creëren waarbinnen medewerkers en leidinggevenden bij 

gebruikmaking van deze wet kunnen manoeuvreren.  

 

De OR heeft advies uitgebracht over de volgende onderwerpen : 

 Advies beperking openingstijden 

 Advies werving nieuwe bestuurder 

 

Naast de formele overlegvergaderingen werden er ook op uitnodiging van de Raad van Commissarissen 

en paar vergaderingen bijgewoond en werd er binnen de OR vergaderd en overlegd.  
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9. Financiën 

DUWO stuurt blijvend op het behouden van een gezonde financiële positie. De dynamische 

vijfjaarskasstroomprognose vormt het belangrijkste sturingsinstrument. Daarnaast zijn de beoordelingen 

van de toezichthouders, ILT/AW en WSW, belangrijke graadmeters voor de financiële continuïteit. Zowel 

het ILT als het WSW hebben de criteria ter beoordeling van de financiële positie van de corporaties in de 

afgelopen jaren verder aangescherpt in het kader van hun risicomanagement. Daarvoor zijn deels nieuwe 

parameters opgesteld en bestaande parameters aangescherpt. Voor DUWO betekent dit een verzwaring 

van de administratieve last en een vermindering van de flexibiliteit in het kunnen aantrekken van leningen. 

Niettemin verwacht DUWO nu en in de toekomst aan de normen van het ILT en WSW te blijven voldoen. 

 

In 2015 is de rust teruggekeerd op financieel-administratief gebied bij DUWO. De afgelopen jaren 

kenmerkten zich door de centralisatie van de financiële administratie, de integratie van de administraties 

van DUWO en SLS, de implementatie van een nieuw primair systeem en een hoog personeelsverloop bij 

financiën. Deze combinatie van factoren is ingrijpend geweest. In 2015 zijn alle sleutelposities weer 

permanent ingevuld en zijn de belangrijkste processen en systemen verder op orde gebracht.  

 

9.1 Financiële continuïteit 

 

a) Toezichthouders: 

Autoriteit woningcorporaties / ILT 

Sinds 1 juli 2015 valt zowel het financiële als het toezicht op rechtmatigheid, governance en integriteit 

onder de verantwoordelijkheid van de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Op grond van artikel 61 lid 3 van 

de Woningwet 2015, beoordeelt de Aw DUWO jaarlijks De Aw heeft onderzoek gedaan op basis van de 

ingediende prognosegegevens 2015 - 2019, de verantwoordingsgegevens 2014 en andere informatie ten 

aanzien van deelactiviteiten. 

 

De financiële beoordeling van de Aw richt zich op een zestal toezichtterreinen die van invloed kunnen zijn 

op de financiële continuïteit van een corporatie. Die terreinen zijn: kwaliteit financiële verantwoording, 

behoud maatschappelijk gebonden vermogen, financieel risicobeheer, liquiditeit, solvabiliteit en 

draagkracht vermogen. 

 

In haar toezichtbrief 2014 waren enkele interventies opgenomen ten aanzien van het tijdig en van 

voldoende kwaliteit aanleveren van informatie. Uit de toezichtbrief 2015 valt te concluderen dat DUWO de 

juiste maatregelen heeft genomen. De Autoriteit concludeert dat alle monitoringactiviteiten 2014 zijn 

afgerond.  

 

In de financiële beoordeling 2015 wijst de Aw op de gevolgen van de invoering van de Woningwet voor de 

lopende en voorgenomen beheeractiviteiten van DUWO en wijst de Aw DUWO op het belang van een 

goede en eenduidige administratieve verwerking van deze activiteiten. De Aw vraagt inzicht in het 

rendement van de beheerportefeuille en de wijze waarop DUWO de overheadlasten toerekent aan deze 

eenheden. Tevens vraagt de Aw inzicht in de wijze waarop de beheervergoeding en alle lasten 

die voortkomen uit het beheer zijn verwerkt in de bedrijfswaardeopgave 2014. Inmiddels heeft DUWO op 

beide vragen uitgebreid antwoord gegeven. In het eerstvolgende bestuurlijk overleg met DUWO zal de Aw 

naar verwachting inhoudelijk reageren.   

 

Op basis van de toezichtbrief 2015 voldoet DUWO eind 2014 alsook in de prognoseperiode (2015-2019) 

aan de door de Autoriteit gestelde normen op het toezichtveld liquiditeit en financiering en het toezichtveld 

solvabiliteit en draagkracht vermogen. Op basis van de brief kan worden geconcludeerd dat DUWO 

beschikt over een buffer van 51% van het door het Fonds berekende volkshuisvestelijke vermogen. Dit 

percentage ligt boven het gemiddelde in de sector en ruim boven de gebruikelijke solvabiliteitsnormen. 
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Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

Het WSW heeft haar risicobeleid met ingang van 2014 bijgesteld en daarvoor een aparte risico-afdeling 

opgericht die de sector aan nieuwe regels onderwerpt. Het huidige risicomodel gaat uit van een splitsing in 

business risks en financial risks.  

 

De beoordeling van de business risks is gericht op de aard, omvang en beheersing van de bedrijfsrisico’s 

bij DUWO. DUWO heeft de op dit punt door het WSW gestelde 24 kwalitatieve vragen in 2015 als een van 

de eerste corporaties beantwoord. In haar beoordelingsbrief concludeert het WSW dat de grote 

projectenportefeuille inherent veel risico's oplevert, maar dat DUWO de afgelopen jaren in 

staat was de projectenportefeuille adequaat te beheersen. Dit blijkt volgens het WSW onder andere uit de 

betrekkelijk kleine afwijkingen tussen begroting en realisatie van de investeringskasstromen. 

Investeringsvoorstellen en projectrapportages worden compact, overzichtelijk en to-the-point gevonden 

hetgeen volgens het WSW een goede basis biedt voor beheersing van de omvangrijke portefeuille. 

 

Het WSW is kritisch over de risicobeheersing en financiële onderbouwing van de beheeractiviteiten van 

DUWO. In het verslagjaar hebben DUWO en het WSW uitgebreid stilgestaan bij dit onderwerp. DUWO 

heeft inzicht gegeven in haar beleid ten aanzien van de beheeractiviteiten, de resultaten van de 

activiteiten, de opbouw van de tarieven en de langlopende verplichtingen. Duidelijk is dat bij opname van 

alle beheeractiviteiten als financial lease op de balans, de financiële ratio’s ruim boven de WSW-normen 

blijven. Het WSW blijft echter kritisch en vraagt DUWO eventuele nieuwe beheerafspraken vooraf ter 

goedkeuring voor te leggen.  

 

Het WSW heeft ook vragen gesteld over de marktrisico’s, het portefeuillebeleid en de ontwikkeling van de 

financiële afdeling. Naar de inschatting van DUWO zijn deze vragen inmiddels afdoende beantwoord. 

 

De financial risks worden door het WSW gemonitord aan de hand van de kasstromen op korte en lange 

termijn en de waarde van het onderpand. Ultimo 2015 zien deze ratio’s er als volgt uit: 

 

WSW-normen Norm 31-dec 

    2015 

Solvabiliteit bedrijfswaarde (%)  20% 39% 

Loan to Value bedrijfswaarde (%) < 75% 59% 

ICR - gewogen gemiddeld geprognosticeerd (2016 – 2020)              1,4                  2,1  

DSCR - gewogen gemiddeld geprognosticeerd (2015 – 2020)              1,0                  1,3  

Dekkingsratio WSW (leningen / WOZ) < 50% 41% 

 

Voor de financiering van nieuwe projecten voorziet DUWO een groei van de leningportefeuille in 2016 en 

2017. Met de in december 2015 ingeleverde prognose-informatie (dPi) heeft DUWO het WSW verzocht 

het borgingsplafond te verhogen. Het WSW berekent het borgingsplafond in het voorjaar van 2016 

opnieuw naar aanleiding van de nieuwe beoordeling van business en financial risks. Zo lang het WSW 

geen formele goedkeuring geeft voor de verhoging is het niet verantwoord nieuwe harde verplichtingen 

aan te gaan. Deze systematiek maakt het voor DUWO zeer moeilijk om nieuwe projecten te starten 

aangezien de zekerheid van financiering niet verder reikt dan zes maanden vooruit.  

 

b) Overheid: 

De verhuurderheffing blijft onverminderd van kracht en wordt door DUWO volledig ingerekend in de 

jaarlijkse exploitaties en de meerjarenbegroting. De saneringsheffing lijkt op korte termijn nihil te zijn en 

wordt derhalve vooralsnog niet ingerekend in de meerjarenbegroting. 

 

Het verrichten van niet-DAEB activiteiten (commerciële activiteiten) is door de nieuwe regelgeving 

moeilijker geworden. Financiering van deze activiteiten zonder dat dit ten koste gaat van de DAEB-

financieringsruimte komt nog nauwelijks tot stand in de corporatiesector. DUWO kent relatief weinig niet-

DAEB-activiteiten. In 2016 zal DUWO aan de hand van de nieuwe Woningwet bepalen hoe zij in de 

toekomst om zal gaan met niet-DAEB activiteiten. Naar verwachting zal het aandeel niet-DAEB activiteiten 

zeer gering blijven. 
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Met ingang van 1 januari 2016 moeten de materiele activa in de corporatiesector gewaardeerd worden op 

de marktwaarde in verhuurde staat. In zijn algemeenheid zal deze nieuwe waardering tot hogere activa 

leiden en derhalve tot een ophoging van het boekhoudkundige eigen vermogen. Daarnaast moet 

vermelding van de bedrijfswaarde en historische kostprijs blijvend plaatsvinden in de toelichting van de 

jaarrekening. De marktwaarde voor studentenwoningen wordt anders bepaald dan bij reguliere 

corporatiewoningen. Door het beperkte aantal verkooptransacties is de markt minder transparant en is het 

conform het handboek niet mogelijk om een “uitpondscenario” in te rekenen. Daarom wordt bij 

studentenwoningen alleen een “doorexploiteerscenario” ingerekend. Dit heeft een drukkend effect op de 

marktwaarde. Daarom is DUWO uitgenodigd door het ILT om op korte termijn met hen over deze 

specifieke problematiek voor studentenhuisvesters te spreken. DUWO rekent voor de dVi 2015 de 

marktwaarde per 31 december 2015 uit. Deze marktwaarde wordt niet gecontroleerd door de accountant, 

maar dient als exercitie voor DUWO in het verzamelen van gegevens voor marktwaarde en het werken 

met de waarderingsprogrammatuur in de aanloop naar de jaarrekening 2016. 

 

c) Fiscaliteiten: 

DUWO heeft in 2015 een ongewijzigd prudent fiscaal beleid gevoerd. Hierbij is geen fiscale afwaardering 

toegepast voor (delen van) haar bezit noch een onderhoudsvoorziening gevormd. Dit bevordert de 

voorspelbaarheid van de fiscale kasstromen. In 2016 vindt een heroverweging van dit beleid plaats.  

 

 9.2 Jaarresultaat 2015  

 

Het boekjaar 2015 is afgesloten met een positief resultaat van € 4,9 miljoen. Begroot was een negatief 

resultaat van € 0,9 miljoen.  

 

bedragen x € 1.000 
Realisatie 

2015 

Begroting 

2015 
Verschil % 

   

  

  

Bedrijfsopbrengsten 159.649 149.885 9.764 7% 

Bedrijfslasten 124.261 115.234 9.027 8% 

Bedrijfsresultaat 35.388 34.651 737 2% 

       

Financiële baten en lasten 24.202 27.991 -3.789 -14% 

Resultaat voor belasting 11.186 6.660 4.526 68% 

       

Belastingen 6.322 7.571 -1.249 -16% 

Resultaat na belasting 4.864 - 911 5.775 634% 

 

Zowel de bedrijfsopbrengsten als de bedrijfslasten zijn hoger dan begroot, grotendeels veroorzaakt door 

een te conservatieve inschatting van de groei van DUWO in 2015. Daarnaast zijn de bedrijfsopbrengsten 

hoger door een opbrengst van € 2,6 miljoen aan niet-begrote woningverkopen. In de bedrijfslasten is een 

eenmalige BTW-last van € 2,4 miljoen opgenomen ten gevolge van beëindiging van afspraken met de 

Belastingdienst over het verrekenen van investerings-BTW voor accommodatewoningen. Deze last was 

niet begroot.  

 

De financiële baten en lasten zijn lager dan begroot als gevolg van de lager dan verwachte rente, gunstige 

rente- en opslagherzieningen en het terugstorten van overtollige liquide middelen op roll-overleningen met 

een flexibele hoofdsom.  

 

De vennootschapsbelastinglast is lager dan voorzien, onder meer door hogere afschrijvingen en de fiscale 

afwaardering van het liquidatieverlies van Kristal B.V.  
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9.3 Meerjarenbegroting 

 

Kengetallen Norm Realisatie  Prognose  Prognose  Prognose  Prognose  Prognose  

bedragen x € 1.000   2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Eigen vermogen   86.789 98.070 101.249 104.773 109.662 112.844 

Balanstotaal   787.104 820.649 866.5887 879.077 863.777 827.747 

Solvabiliteit (%)   11% 12% 12% 12% 13% 14% 

                

Eigen vermogen bedrijfswaarde   439.334 477.996 587.164 635.733 657.259 677.770 

Balanstotaal bedrijfswaarde   1.139.650 1.200.575 1.352.502 1.410.037 1.411.374 1.392.673 

Solvabiliteit bedrijfswaarde (%)  20% 39% 40% 43% 45% 47% 49% 

                

Loan to Value bedrijfswaarde (%) < 75% 59% 59% 55% 52% 51% 49% 

 

De activa zijn in 2015 blijvend gewaardeerd op de historische uitgaafprijs minus afschrijvingen. De toetsing 

vindt plaats aan de bedrijfswaarden ofwel de indirecte opbrengstwaarde. Hierbij wordt een aantal 

veronderstellingen in de financiële huishouding ingebracht en doorgerekend met de volgende parameters: 

 

Huur 

De huurverhoging is aangepast aan de verwachtingen en de voorschriften (eerste 5 jaar corporatiebeleid) 

daarna aan de ILT en WSW voorschriften. De eerder ingerekende inflatieverwachting en huurverhoging 

boven inflatie zijn onzeker gebleken en derhalve is de verwachting naar beneden bijgesteld. De 

verwachting voor de gemiddelde huurverhoging is als volgt: 

2016:  0,6% 

2017:  0,9% 

2018:   1,2% 

2019:  1,5% 

2020:  1,6% 

2021 e.v. 2,0% 

De harmonisatie bij mutatie is nagenoeg volbracht. Er worden geen extra verhogingen hiervoor meer 

ingerekend. 

 

Inflatie 

2016:  0,9% 

2017:  1,2% 

2018:  1,5% 

2019:  1,6% 

2020 e.v. 2,0% 

Het onderhoud bedraagt voor 2016 resp. 2017 1,9% en 2,2% en vanaf 2018 2,5%. 

 

Vennootschapsbelasting/Verhuurderheffing/Saneringsheffing 

De Vennootschapsbelasting blijft gehandhaafd en wordt in de begroting maximaal ingerekend.  

De Verhuurderheffing is langjarig ingerekend. Hierbij is rekening gehouden met het oplopend tarief en de 

jaarlijkse prijsinflatie. De verantwoording wordt opgenomen als aparte post in de exploitatie van elke 

vestiging gedurende de looptijd omdat de heffing meetelt in de bedrijfswaardeberekening. De heffing wordt 

als aftrekpost meegenomen in de bepaling van de vennootschapsbelasting. 

De heffing Saneringssteun bedraagt 1% van de huursom van de woningen in eigendom en wordt 

ingerekend in 2017 tot en met 2020.  

 

Derving 

Conform voorgaande jaren wordt gerekend met 1,5% huurderving.  

 

Verkopen 

Er is voor 1,5 mln. aan verkopen ingerekend. Omdat er nog een beperkt verkoopprogramma is, worden de 

opbrengsten lager ingerekend dan de realisatie van de afgelopen jaren.  
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Disconteringsvoet 

De disconteringsvoet is verlaagd van 5,25% naar 5,0% conform de voorschriften van de toezichthouders. 

 

  



 

54 

 

10. Goed bestuur  

DUWO voerde in de afgelopen jaren een consistent beleid om haar corporate governance te verbeteren 

en verder in lijn te brengen met sectorbreed gedragen ‘best practices’. DUWO onderschrijft de 

Governancecode Woningcorporaties, die in 2015 is geactualiseerd, en neemt deze als uitgangspunt bij 

haar werkzaamheden. Daarnaast is per 1 juli 2015 de nieuwe Woningwet van kracht geworden, die ook 

wettelijke eisen stelt aan de governance bij DUWO.  

In dit hoofdstuk beschrijft DUWO haar governancestructuur en de wijzigingen daarin in het verslagjaar 

vanuit de naleving van de Governancecode Woningcorporaties en de nieuwe Woningwet. 

 

10.1. Governancestructuur 

Het dagelijks beleid van DUWO wordt bepaald door het bestuur. Bij haar besluitvorming betrekt het 

bestuur het advies van het managementteam (MT). De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op 

het beleid van het bestuur. Het bestuur en de RvC worden ondersteund door een bestuurssecretaris. Alle 

governancedocumenten zijn gebundeld in het zogenaamde 'RvC-dossier'. Alle leden van de RvC, het 

bestuur, het MT en Interne Controle ontvangen een actuele versie van het dossier nadat wijzigingen zijn 

doorgevoerd en door de RvC vastgesteld. De meeste documenten zijn ook terug te vinden op de website 

van DUWO.  

 

Bestuur 

Sinds 31 maart 2014 heeft DUWO een tweehoofdig bestuur bestaande uit de heer J.J. Benschop 

(algemeen directeur-bestuurder en tevens voorzitter van het bestuur) en mevrouw H.M. de Vreese 

(directeur-bestuurder).  

De besluitvorming van het bestuur vindt plaats op basis van de statuten en het reglement Bestuur. De 

statuten geven regels over onder meer de samenstelling, de taken en bevoegdheden van en de 

verantwoording door het bestuur. De statuten geven ook informatie over welke voorgenomen besluiten het 

bestuur ter goedkeuring dient voor te leggen aan de RvC. Daarnaast is het reglement Bestuur van kracht, 

waarin nader invulling wordt gegeven aan taken en taakverdeling, onafhankelijkheid, integriteit en 

verantwoordingsplicht van het bestuur.  

De statuten en het reglement Bestuur zullen in 2016 in lijn worden gebracht met de vereisten vanuit de 

nieuwe Woningwet.  

Bij de aanstelling van de tweede bestuurder is een portefeuilleverdeling vastgesteld, waarbij een scheiding 

is aangebracht tussen de Groep en de vestigingen. Eind 2014 werd, met het vertrek van de directeur 

Financiën die dit in zijn portefeuille had, ICT al ondergebracht bij de portefeuille Vestigingen. In 2015 zijn 

daar ook P&O en Communicatie aan toegevoegd. Daarmee ontstaat een portefeuille ‘Strategie, beleid en 

ontwikkeling’ waarin Financiën, Vastgoed, Strategie & Beleid en het Bestuurssecretariaat zijn 

ondergebracht. Deze portefeuille wordt bestuurd door de algemeen directeur-bestuurder Jan Benschop. 

Daarnaast is er een portefeuille ‘Mens, werk en organisatie’, waarin de vestigingen, ICT, HR en 

Communicatie worden aangestuurd door directeur-bestuurder Heleen de Vreese. 

De reden voor deze portefeuillewijziging is ingegeven door een aantal belangrijke veranderingsprocessen 

zoals de automatisering, de herstructurering van processen en procedures, het nieuwe functiegebouw en 

de activiteiten in het kader van het project Binnenstebuiten en het medewerkersonderzoek. Deze hebben 

grote invloed op de medewerkers en hun werkzaamheden; de stappen die zijn gezet, hebben impact op 

de komende jaren en de keuzes die worden gemaakt, zijn in hoge mate bepalend voor de 

dienstverlening/bedrijfsvoering op de vestigingen. 

 

Raad van commissarissen 

De RvC houdt toezicht op het functioneren van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen 

DUWO. De RvC adviseert daarnaast het bestuur gevraagd en ongevraagd, is verantwoordelijk voor de 

benoeming (en eventuele schorsing of ontslag) van bestuurders en commissarissen en stelt de 

beoordeling en arbeidsvoorwaarden van de bestuurders en commissarissen vast. De RvC geeft de 

accountant opdracht voor de controle van de jaarstukken en keurt de opdrachtverlening goed voor de 

visitatie. 

De samenstelling en verantwoording van de RvC is nader beschreven in hoofdstuk 11: Verslag van de 

Raad van Commissarissen. 
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Managementteam 

DUWO kent een Managementteam (MT) op zowel het niveau van de vestigingen als de Groep. Het 

Groeps-MT komt tweewekelijks en zo vaak als nodig is bij elkaar. Dit MT heeft een adviserende rol aan het 

bestuur. Het bestuur streeft bij bespreking met het Groeps-MT consensus na, maar neemt zelfstandig een 

besluit. Binnen het bestuur wordt unanimiteit nagestreefd, maar wanneer dat niet mogelijk is, heeft de 

voorzitter reglementair beslissingsbevoegdheid. Alle besluiten van het bestuur worden bijgehouden in 

besluitenlijsten.  

 

Het Groeps-MT heeft in 2015 26 keer vergaderd. Begin 2015 werd de heer Hartman aangesteld als 

directeur Financiën na pensionering van zijn voorganger. Eind september is de heer Pluim (Griffin advies) 

als vestigingsdirecteur Amsterdam a.i. aan de slag gegaan.  

De samenstelling van het Groeps-MT was per 31 december 2015 als volgt: 

 

Tabel 10.1 Samenstelling Groeps-MT op 31 december 2015 

Naam Functie 

J.J. Benschop Algemeen directeur-bestuurder 

H.M. de Vreese Directeur-bestuurder  

G. Dijkstra Directeur vestiging Delft  

H. Pluim Directeur vestiging Amsterdam (ad interim) 

M. Ensink Directeur vestiging Leiden 

G. Mul Directeur vestiging Den Haag en Accommodate 

S. Hartman Directeur Financiën 

A. Dolle Directeur Vastgoed 

F. van der Zon Manager Strategie en Beleid 

 

Stakeholdermanagement 

DUWO heeft haar stakeholders goed in beeld en het overleg goed georganiseerd. Met alle stakeholders 

vindt in verschillende gremia regelmatig overleg plaats op alle niveaus. Naast divers meer of minder 

georganiseerd ambtelijk en bestuurlijk overleg rond actualiteiten, zoals  projectontwikkeling of 

contractbesprekingen, heeft DUWO een aantal structurele overlegstructuren die garanderen dat er 

periodiek inhoudelijk contact plaatsvindt met alle door DUWO geïdentificeerde stakeholders. Het betreft:  

 bewonersoverleg op complex-, vestigings- en concernniveau; 

 vergaderingen van de Adviesraad Studentenhuisvesting van DUWO; 

 bestuurlijke en ambtelijke overleggen in het kader van lokale Taksforces over studentenhuisvesting; 

 overleg rond het opstellen van visies op/prestatieafspraken over studentenhuisvesting; 

 raadpleging in het kader van het opstellen van ondernemingsplannen/werkplannen; 

Een totaaloverzicht van het stakeholdersoverleg is bijgevoegd als bijlage.  

 

Interne controle  

De prioriteiten van de controller bestonden in 2015 uit met name het actualiseren van de processen met 

als resultaat dat eind 2015 ruim 110 geactualiseerde processen waren goedgekeurd. De goedgekeurde 

procesbeschrijvingen zijn op intranet beschikbaar voor alle medewerkers. In de eerste helft van 2016 

wordt de actualisering van de belangrijkste processen afgerond. 

 

Op basis van het met de accountant afgestemde auditplan zijn diverse audits uitgevoerd die resulteerden 

in auditrapporten met bevindingen, conclusies en aanbevelingen. Deze rapporten zijn in het Groeps-MT 

besproken en aan de externe accountant verstrekt. In 2015 zijn niet alle gepland audits uitgevoerd, omdat 

de aandacht uitging naar andere prioriteiten, zoals (actualisatie van) procesbeschrijvingen, de opzet van 

risicomanagement, personele problemen en de afronding van de jaarrekening 2014. Na afstemming met 

de externe accountant is ervoor gekozen om direct te beginnen met de uitvoering van het Auditplan 2016 

in plaats van met een afronding van de controles uit het Auditplan 2015. 

 

Treasurycommissie 

Overeenkomstig de Woningwet beschikt DUWO over een treasurycommissie. De commissie heeft als taak 

om de besluitvorming met betrekking tot het treasurybeleid te ondersteunen en voor te bereiden.  
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De treasurycommissie is in 2015 vier keer bijeen geweest. De periodieke rapportages van de 

treasurycommissie worden ter informatie aan de Raad van Commissarissen verstrekt en inhoudelijk 

(voor)besproken in de auditcommissie Financiën van de Raad. 

 

In 2015 is de samenstelling van de treasurycommissie gewijzigd. Tot en met 2014 maakte een extern 

adviseur, de heer Hoekstra, deel uit van de commissie vanuit de behoefte bij DUWO om ook kennis te 

kunnen nemen van actuele marktinformatie en –ontwikkelingen buiten de corporatiesector. De heer 

Hoekstra is enige jaren geleden aangesteld vanwege zijn kennis van financiële producten en derivaten. 

Omdat DUWO in 2015, mede als gevolg van de gewijzigde regelgeving, geen activiteiten meer verricht op 

het gebied van derivaten is begin 2015 besloten het contract te beëindigen. Tevens is besloten dat de 

controller van DUWO deel uitmaakt van de treasurycommissie in een rol als toehoorder. De controller 

neemt niet deel aan de besluitvorming maar levert wel tijdig en voorafgaand aan de besluitvorming zijn 

inbreng.  

 

Tabel 10.2 Samenstelling treasurycommissie op 31 december 2015 

Naam Functie 

J.J. Benschop Algemeen directeur / bestuurder DUWO 

S.W. Hartman Directeur Financiën DUWO 

R. Wamelink  Thésor 

L. Stenekes  Thésor 

G. van Erven Controller DUWO (toehoorder) 

 
Accountant 

In 2014 heeft de Raad van Commissarissen een nieuwe huisaccountant aangesteld, Deloitte. Hoewel aan 

beide kanten sprake is van gewenningsverschijnselen zijn de controlewerkzaamheden voor de 

jaarrekening 2014 op tijd afgerond, resulterend in de afgifte van een goedkeurende verklaring bij de 

jaarrekening. DUWO heeft de uitgebreide managementletter 2014 voortvarend opvolging gegeven door 

het opzetten van een programma interne beheersing. Dit heeft, ook naar de mening van Deloitte, 

geresulteerd in een flinke verbetering van de interne organisatie en beheersing van DUWO in brede zin. Er 

is niettemin nog voldoende ruimte voor verdere verbetering. In haar begin 2016 uitgebrachte 

managementletter 2015 herkent DUWO de volgende hoofdlijnen: 

• projecten 

• interne controle 

• procesbeschrijvingen 

Op het gebied van projecten / projectontwikkeling zijn grote stappen gezet. Een geactualiseerd en 

verbeterd rentabiliteitswaardemodel was reeds ontwikkeld en is inmiddels vastgesteld. Begin 2016 wordt 

de projectcontrolfunctie geïmplementeerd. De projectaudits zullen in 2016 conform planning worden 

uitgevoerd. De dossiervorming bij projecten krijgt bijzondere aandacht, met ondersteuning van een 

daartoe speciaal aangewezen deskundige in het bestuurssecretariaat die in nauw overleg met de 

projectcontroller zorg draagt voor een verbetering van de dossiervorming. 

Deloitte constateert terecht dat de uitvoering van de interne audits is achtergebleven bij de planning. 

DUWO heeft op dit punt inmiddels maatregelen genomen door het (tijdelijk) aanstellen van een tweede 

controller.  

Op het gebied van procesbeschrijvingen heeft DUWO een grote stap voorwaarts gemaakt. Vrijwel alle 

belangrijke processen zijn in 2015 (opnieuw) beschreven. De resterende procesbeschrijvingen worden in 

2016 geoptimaliseerd en afgerond.  

 

10.2. Governancecode Woningcorporaties 

Bij goed bestuur gaat het in grote mate om cultuur, houding en gedrag. Daarnaast zijn er vanuit de 

Governancecode Woningcorporaties en de Woningwet ook veel concrete bepalingen die bestuurders en 

toezichthouders moeten naleven en waar ze in sommige gevallen niet van mogen afwijken.  

In 2015 is de Governancecode door de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) en AEDES 

geactualiseerd en dit stelde een aantal nieuwe eisen aan de governance bij DUWO. Aan de hand van de 

checklist van de VTW leverde DUWO in 2015 een inspanning om de governancestructuur  – waar nodig - 

aan de nieuwe eisen aan te passen. De acties die DUWO hiertoe heeft uitgevoerd zijn:  

 Er is een besturingsmodel opgesteld met een visie op besturen en toezicht houden, vastgesteld door 

de RvC. 
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 Het Treasurystatuut is geactualiseerd en vastgesteld door de RvC, inclusief een herziening van de 

beleggingsregels.  

 Er is een Verbindingenstatuut opgesteld en vastgesteld door de RvC. In 2016 zal dit worden 

geactualiseerd op basis van de vereisten uit de nieuwe Woningwet.  

 Er is een stakeholderregister opgesteld, waarin is opgenomen wie als belanghebbende partijen worden 

beschouwd (en waarmee dus contact moet worden onderhouden). 

 Begin 2015 heeft de RvC een externe, onafhankelijke begeleiding ingeschakeld voor de evaluatie van 

het eigen functioneren. 

 Het bestuur en de RvC hebben kennis genomen van de eisen die aan de ‘fit and proper’-test voor 

nieuwe bestuurders en commissarissen wordt gesteld. Die eisen zijn ingebracht in de 

wervingsprocedure voor een nieuwe bestuurder en twee nieuwe commissarissen in 2016. Bij de 

herbenoeming van twee commissarissen en benoeming van twee nieuwe commissarissen in 2015 was 

deze geschiktheidstoets nog niet van kracht. 

 Er is een registratiesysteem opgesteld voor de zogenaamde Permanente Educatie (PE)-punten, om te 

bewaken dat bestuurders en commissarissen voldoende doen aan kennisontwikkeling (fit and proper); 

 Met het vertrek van twee langer zittende commissarissen begin 2015 hebben alle commissarissen een 

zittingstermijn van maximaal 2x4 jaar.  

 

DUWO voldoet hiermee in het algemeen aan alle eisen en aanbevelingen vanuit de Governancecode 

2015. Op een enkel punt zorgt DUWO in 2016 voor de aanpassing of wijkt DUWO gemotiveerd af:   

 Benoeming van de bestuurder voor een (her)benoemingsperiode van maximaal vier jaar. Algemeen 

directeur de heer J.J. Benschop is benoemd vóór invoering van de code en DUWO is gebonden aan 

een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst zal per 1 juli 2016 worden 

beëindigd door pensionering. De benoeming van mevrouw H.M. de Vreese volgt de Governancecode. 

 Deelname aan de Aedes-benchmark. DUWO heeft in 2015 besloten deel te nemen aan de benchmark 

en is vervolgens in overleg getreden met de organisatie achter de benchmark. Gezamenlijk is 

geconcludeerd dat de cijfers van DUWO te afwijkend zijn om deel uit te kunnen maken van de 

benchmark. Dit heeft onder meer te maken met de afwijkende bedrijfsvoering bij studentenhuisvesters 

en het relatief grote aandeel woningen dat DUWO huurt met het recht van onderhuur. 

 Toetsingskader RvC. In 2014 en 2015 is gewerkt aan de uitbreiding en formalisering van het 

toetsingskader. Er is inmiddels een actueel investeringsstatuut, een verbindingenstatuut, treasury- en 

beleggingsstatuut, risicomanagementbeleid en een screeningsprotocol voor de screening van 

financiers en het beheersen en beperken van integriteitsrisico’s bij het tot stand komen van transacties 

met financiers (in concept, vast te stellen in 2016). Dit alles is nog niet gevat in een integraal 

toetsingskader. Hieraan wordt in 2016 gewerkt, waarbij ook de vereisten vanuit de nieuwe Woningwet 

een plek zullen krijgen. 

 Bepaling over ontstentenis/belet van bestuur in de statuten. DUWO heeft hierover een bepaling 

opgenomen in haar statuten, maar die is nog niet geheel conform de Governancecode. DUWO past dit 

in 2016 aan, gelijktijdig met noodzakelijke aanpassingen voortkomend uit de nieuwe Woningwet. 

 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.   

 

Nieuwe Woningwet 

De nieuwe Woningwet van 1 juli 2015 stelt wettelijke voorschriften aan de governance en het interne 

toezicht bij DUWO. Die zijn grotendeels al opgenomen in de nieuwe Governancecode Woningcorporaties 

en zijn daarmee voor DUWO veelal al de praktijk. Het gaat onder andere om:  

 Nieuwe regels voor de financiële verantwoording. Deze documenten moet DUWO ter beschikking 

stellen van de gemeenten en huurdersorganisaties. Het jaarverslag van DUWO wordt traditioneel al 

besproken in de RvC in aanwezigheid van de huurdersorganisaties. Het jaarverslag wordt toegestuurd 

aan de toezichthouders en is voor iedereen openbaar via de website.  

 Voor leden van het bestuur en van de Raad van Toezicht van de woningcorporatie geldt een 

'geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets'. Bij de werving van een nieuwe bestuurder en nieuwe 

commissarissen in 2016 worden de eisen uit deze toets gevolgd.  
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 Bepaalde bestuursbesluiten moeten vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Raad van 

Toezicht. Het gaat onder meer om voornemens tot investeringen boven de 3 miljoen euro, wijziging 

van statuten of het vervreemden van onroerende zaken. Deze eisen zijn al veel langer opgenomen in 

de statuten en reglementen van DUWO en behoeven geen aanpassing.  

 Ten minste eens per vier jaar moet er een visitatie plaatsvinden. De voorbereidingen voor een visitatie 

in 2016 zijn in 2015 reeds in gang gezet.  

 

Nieuw is dat er enkele nieuwe onverenigbaarheden zijn benoemd voor de functievervulling van 

bestuurders en commissarissen. Hierop zullen de statuten en reglementen van DUWO in 2016 worden 

aangepast. Daarbij zal ook de verplichting worden opgenomen voor de RvC om in situaties waarbij 

(mogelijke) schade aan de volkshuisvesting ontstaat de minister proactief op de hoogte te stellen. Een 

dergelijke situatie was in 2015 niet aan de orde.  

 

10.3. Fit and proper 

In de Governancecode Woningcorporaties 2015 en de nieuwe Woningwet is de verplichting opgenomen 

voor de bestuurders en interne toezichthouders om ‘fit and proper’ te zijn. Een van de vereisten is het 

behalen van een minimaal aantal punten Permanente Educatie (PE). De governancecode schrijft voor dat 

bestuurders over een periode van drie kalenderjaren (voor 31 december 2017) 108 PE-punten halen (wat 

neerkomt op 108 ‘studiebelastingsuren’). Commissarissen moeten minimaal 10 PE-punten halen in 2015 

en 2016 samen. Bij benoemingen na januari 2015 wordt het te behalen aantal PE-punten naar rato 

vastgesteld. Teveel behaalde punten kunnen worden meegenomen naar een volgend jaar. PE-punten 

behaald voor een ander commissariaat mogen worden meegeteld, mits de PE-activiteit ook relevantie 

heeft voor een corporatiecommissaris.  

Er zijn vanuit de Woningwet nog geen sancties op het behalen van onvoldoende PE-punten, maar het kan 

een rol gaan spelen in de fit en proper-beoordeling door ILT, bijvoorbeeld bij een herbenoeming.  

 

In onderstaande tabel staat de stand bij DUWO per eind 2015 weergegeven. In de bijlage staat een 

uitgebreide verantwoording van de punten. Uit de tussenstand blijkt dat het bestuur en de RvC over het 

geheel genomen ruim op koers liggen om aan de minimale vereisten te voldoen. Zie verder de bijlage. 

 
Tabel 10.3.  PE-punten Bestuur en RvC per 31-12-2015  

Naam Norm 2015 Behaald  %Behaald in 2015 

Bestuur 

Jan Benschop 36 (33% van 108)* 0 0% 

Heleen de Vreese  36 (33% van 108)* 20 56% 

Raad van Commissarissen 

D. Hoogstra 5** 15 300% 

P. Rullmann 4,5** 3 67% 

K. van Dorst 5** 0 0% 

A. den Heijer 5** 4 80% 

D. Kromwijk 5** 10 200% 

H. Nuij 5** 15 300% 

W. de Jager 4** 14 350% 

* Feitelijk gaat het om 108 punten over 3 jaar. Er vindt geen ‘afrekening’ per jaar plaats 
** Feitelijk gaat het om 10 punten te halen in 2015 en 2016 (evt. met een afslag naar rato van ingangsdatum van het 
commissariaat na 1 januari 2015). Er vindt tot 2017 geen ‘afrekening’ per jaar plaats 

 

10.4. Integriteitscode, klokkenluiderreglement en klachtenreglement 

DUWO vindt het van groot belang dat medewerkers integer en betrouwbaar handelen. Daarom beschikt 

de organisatie over een integriteitscode die openbaar is via de website. Elke DUWO-medewerker is 

contractueel verbonden zich aan de integriteitscode te houden.  

DUWO kent daarnaast ook een klokkenluidersregeling. Medewerkers die het vermoeden van een 

misstand hebben, kunnen deze desgewenst anoniem melden aan het meldpunt klokkenluider. De regeling 

borgt dat de melding wordt onderzocht en dat de betreffende medewerker niet hoeft te vrezen voor 

sancties vanwege het luiden van de klok. Medewerkers kunnen deze regeling en de integriteitscode via 

het intranet raadplegen.  

DUWO beschikt over een klachtenreglement en is met haar hele bezit aangesloten bij de 

Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland (GCWZH). Het klachtenreglement is te raadplegen via de 

website. De RvC wordt ieder tertaal op de hoogte gebracht van eventuele klachten bij de 

klachtencommissie en het verloop ervan. 
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10.5. Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties raad van bestuur 

De RvC had in 2015 geen aanwijzingen dat zich transacties met mogelijk tegenstrijdige belangen van de 

bestuurders hebben voorgedaan. Evenmin deden zich transacties van materiële betekenis met mogelijk 

tegenstrijdige belangen ten aanzien van één of meerdere toezichthouders voor. 

 

De heer Benschop had in 2015 de volgende nevenfuncties: 

 Bestuurslid Kences; 

 Lid Anglo Dutch Directors Club; 

 Lid Raad van Directeuren Geschillencommissie Huursector; 

 Bestuurslid Stichting Vastgoed Service; 

 Bestuurslid Beheersstichting Muziekgebouw aan ’t IJ; 

 Voorzitter stichting Netwerk Cum Laude. 

 

Mevrouw De Vreese had in 2015 geen nevenfuncties 

 

10.6.  Risicomanagement en interne beheersing  

Het risicomanagement krijgt bij DUWO invulling volgens een vast stramien. De onderdelen van het interne 

risicobeheersings- en controlesysteem bij DUWO zijn weergegeven in de bijlage.  

Het risicomanagement kreeg in 2015, in samenspraak met de accountant en RvC, nadere invulling. 

Daarbij is uitwerking gegeven aan het bepalen van de kernrisico’s bij DUWO, waarmee de belangrijkste 

nader in kaart zijn gebracht om daarmee de bewustwording inzake risicomanagement binnen de 

organisatie te vergroten en de verslaglegging van de aanwezige risico’s en de genomen 

beheersmaatregelen te verbeteren. In samenspraak met de leden van de auditcommissie Financiën van 

de RvC zijn vervolgens de onderstaande stappen gezet om de risicogebieden te benoemen: 

 Op basis van de in het werkplan 2015 benoemde acties zijn de hierbij behorende risico’s benoemd. 

 In MT-verband zijn op basis van deze inventarisatie eind 2014 de belangrijkste risico’s van de 

organisatie vastgesteld, namelijk:  

- Financiële positie/Financiering en WSW; 

- Politiek/heffingen en effecten sociaal leenstelsel; 

- Projectontwikkeling; 

- ICT/cyber crime; 

- Interne organisatie. 

 In 2015 zijn bijeenkomsten belegd om deze kernrisico’s op basis van risicokaarten uit te werken en 

vast te stellen dat de genomen beheersmaatregelen voldoende zijn. 

 Aan het eind van het jaar zijn deze risicokaarten geactualiseerd. 

 

Binnen de werkorganisatie is het al jaren gebruikelijk om in het projectvoorstel/-kader de risico’s bij zowel 

projecten als de financiering van deze projecten in relatie tot de borgingseisen van het WSW in kaart te 

brengen. In het projectenoverzicht, waarin alle te ontwikkelen projecten worden genoemd, staat het 

risicoprofiel vanuit de verschillende invalshoeken: financieel, markt, procedureel e.d.  

Bij de lopende projecten worden in de paragraaf ‘kansen en bedreigingen’ de risico’s onderkend die van 

invloed kunnen zijn op de realisatie van het project. De RvC-leden worden met kleurcodes geattendeerd 

op aandachtspunten in de projectrapportage. De auditcommissie Projectontwikkeling, bestaande uit twee 

RvC-leden, maakt melding van haar bevindingen in de RvC-vergadering. 

 

Ook voor niet vastgoed gerelateerde projecten werkt DUWO met projectkaders, met een apart onderdeel 

waarin de mogelijke risico’s van een dergelijk project worden benoemd en acties worden vastgesteld hoe 

met die risico’s om te gaan. Over grote projecten rapporteert DUWO in de tertaalrapportage aan de RvC. 

Tenslotte bevat de tertaalrapportage het treasuryrapport. Dit wordt eveneens met de RvC besproken, 

waarbij de twee leden van de auditcommissie Financiën het voortouw hebben.  

 

Onderdeel van de bestaande interne risicobeheersing is ook de voorwaarde dat de Raad van Bestuur 

(RvB) elke verwerving en vervreemding van het bezit ter goedkeuring aan de RvC moet voorleggen. De 

RvC heeft in 2015 het verkrijgen van borging bij het WSW als belangrijkste leidraad gehanteerd en 

beoordeelt besluiten van de RvB daarop wanneer haar om goedkeuring wordt gevraagd. 
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Het projectenoverzicht is een onderdeel van de tertaalrapportage. Elk tertaal stelt DUWO een complete 

rapportage op, die inzicht geeft in de strategische, maatschappelijke, financiële en bedrijfsmatige 

resultaten van de organisatie. Hierin zijn de kritische prestatienormen verwerkt die uit het 

Ondernemingsplan 2011-2015 en het Koersdocument 2014-2016 zijn af te leiden. Deze normen zijn 

opgenomen in de Balanced Scorecard (BSC) en worden jaarlijks op hun actualiteit bekeken en zo nodig 

bijgesteld. De tertaalrapportage laat zien in hoeverre de normen worden gehaald. Hierbij wordt een 

onderscheid tot op vestigingsniveau gemaakt. Als een norm niet wordt gehaald, wordt de oorzaak daarvan 

toegelicht en aangegeven welke maatregelen zijn genomen. De RvC bespreekt deze rapportages ieder 

tertaal. Jaarlijks gebeurt dat ook met het jaarverslag. 

DUWO kent daarnaast ook een maandrapportage met daarin de cijfers van de kritische prestatienormen 

en de W&V-rekening (op vestigings- en bedrijfsniveau). Het Groeps-MT kan daarmee snel op (negatieve) 

ontwikkelingen reageren. 

 

De interne controle werkt aan de hand van een Auditplan, dat met de externe accountant is afgestemd en 

door de RvC wordt goedgekeurd. De voorzitter van de RvB en de controller bespreken de IC-rapporten. 

De aanbevelingen uit deze IC-rapporten worden in het Groeps-MT behandeld met de opdracht ze op korte 

termijn op te lossen. 

 

Voorafgaand aan de opdracht voor de jaarlijkse controle door de accountant bespreekt de auditcommissie 

Financiën welke specifieke opdracht wordt gegeven. Deze opdracht heeft instemming van de RvC nodig. 

De managementletter, die de accountant bij de controle van de jaarrekening opstelt, wordt door de RvC in 

principe overgenomen en als opdracht aan de RvB gezien.  
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10.7 Balanced Scorecard 

Doel: goed portefeuillemanagement  

Kritische succesfactor (KSF) Kritische prestatie-indicator (KPI)  Norm in 2015 Prestatie in 2015  

Actueel portefeuillebeleid  Uitgewerkt portefeuilleplan & assetmanagement 
Gereed 1-10-2015 Concept portefeuilleplan gereed, 

assetmanagement in 2016 

Realisatie wensvoorraad 

 Aantal vhe’s nieuwbouw 
1.612 

378 

 Aantal vhe’s nieuw in beheer 1.364 

 Aantal vhe’s verkocht 12 35 

 Aantal vhe’s gekocht  0 65 

 Aantal vhe’s toegevoegd na verbouw 90 61 

 Aantal vhe’s gesloopt/omgebouwd 30 234 

 Aantal vhe’s uit beheer gegeven 516 431 

 Aantal vhe’s verbeterd  0 0 

Betaalbare woningvoorraad  
Netto huurstijging inflatie plus BZK-norm 1,8% 1,7% 

Actueel duurzaamheidsbeleid  Gereed 1-7-2015 Gereed  

 

Doel: adequaat monitoren van de markt 

Kritische succesfactor (KSF) Kritische prestatie-indicator (KPI)  Norm in 2015 Prestatie in 2015  

Actuele kennis van woningmarkt van 

studenten 

Monitor Apollo 2015 Gereed 1-10-2015 Gereed 

Actueel lokaal marktonderzoek 

Den Haag, gereed 1-

4-2015 
Gereed 

Midden-Nederland, 

gereed 31-12-2015 

Gereed voor Deventer, 

Wageningen, Enschede 

Actuele prognoses SSH-studenten  Gereed 31-12-2015 
PvE gereed, wordt in 2016 

opgeleverd als onderdeel Apollo 

 

Doel: passende en efficiënte verhuur van woonruimte  

Kritische succesfactor (KSF) Kritische prestatie-indicator (KPI)  Norm in 2015 Prestatie in 2015  

Verhuur aan primaire doelgroep 
Toewijzing o.b.v. EU-inkomensnorm Minimaal 90% 99,9% 

Toewijzing o.b.v. BBSH-doelgroep in Haaglanden Minimaal 70% 92,4% 

Verhuur aan studenten 

Bij mutatie 100% verhuur met campuscontract 100% 100% 

Huurders met een campuscontract 95% 95,3% 

Jaarlijkse controle campuscontract 100%  83,1% 

Beperkte leegstand bij mutatie Leegstand  Maximaal 1,1% 1,3% 

Verhuur via efficiënt wrv-systeem Beoordeling SWW of alternatief na 2016 Gereed 1-7-2015 Doorgeschoven naar 2016 

Verhuur aan Accommodate-studenten 
Verhuur met passend huurcontract bepaalde duur 

Gereed 31-12-2015 Wetsvoorstel in TK eind 2015, 

doorlopende lobby in 2016 

Inrichten 1.000 Accommodate-eenheden € 2.564.920 88% 

 

Doel: sober en doelmatig beheer van de woningvoorraad  

Kritische succesfactor (KSF) Kritische prestatie-indicator (KPI)  Norm in 2015 Prestatie in 2015  

Sober en doelmatig onderhoud 

Planmatig onderhoud € 10.612.782 94,7% 

Niet-planmatig onderhoud  € 5.092.650 100,8% 

Actueel onderhoudsbeleid & externe toets Gereed 1-7-2015 Basis gelegd, uitwerking 2016 

Leefbaarheid  Sociaal-beheerbudget € 153.000 97,6% 

Beperkte huurachterstand  Huurachterstand  Maximaal 0,6% 1,1% 

Kostendekkend beheer Beheerresultaat  Minimaal 0  Positief resultaat.  

Intensief beheer  

Handboek Leefbaarheid & Veiligheid Gereed 1-4-2015 Gereed  

Invoeren sk-component Huismeester 

Gereed 1-7-2015 Uitspraak HuCo en 

kantonrechter in voordeel 

DUWO, convenant onder-

tekenen, beoogd 1 juli 2016 

 

Doel: goede dienstverlening 

Kritische succesfactor (KSF) Kritische prestatie-indicator (KPI)  Norm in 2015 Prestatie in 2015  

Digitalisering verhuur 

Ingelogde huurders 85% 91,0% 

Digitaal ondertekende huurcontracten 80% 78,4% 

Aandeel bezoekers mijnduwo.nl dat tevreden is 80% 88,5% 

Contactformulieren tijdig afgehandeld 80% 86,5% 

Beperkte openingstijden kantoor Gereed 1-7-2015 Gereed  
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Optimaliseren informatievoorziening Gereed 1-7-2015 Gereed  

Optimaliseren welkomstgesprekken 

Voeren van welkomstgesprekken 

Gereed 1-7-2015 

85% 

Gereed  

Klanttevredenheid  

Ontwikkeling meetmethode klanttevredenheid 
Gereed 30-4-2015 Vragenlijst gereed, technische 

uitwerking in 2016 

Gebruik meetmethode  Gereed 30-10-2015 Na pilot, uitrol in 2016,  

Meten klanttevredenheid Accommodate-huurders 

Gereed 31-12-2015 Ondersteuning meting door 

HO’s, wordt onderdeel van 

DUWO-meting 

Onderzoek naar reputatie DUWO 
Gereed 1-10-2015 Doorgeschoven naar 2016, 

onderdeel visitatie 

 

Doel: financiële continuïteit DUWO  

Kritische succesfactor (KSF) Kritische prestatie-indicator (KPI)  Norm in 2015 Prestatie in 2015  

Financiële continuïteit 

Solvabiliteit ILT Minimaal 25% 39% 

Borgingsfaciliteit WSW: 

1. Som cashflows 

2. ICR 

3. DSCR 

4. Solvabiliteit WSW 

5. 50%-schuld WOZ versus schuld 

 

1. Positief 5 jaar 

2. Minimaal 1,4 

3. Minimaal 1 

4. Minimaal 20% 

5. Maximaal 50% 

1. Positief 5 jaar 

2. 2.1 

3. 1.3 

4. 39% 

5. 41%  

Waarde vhe’s in verhuurde staat Gereed 1-7-2016 N.v.t. 

 

Doel: efficiënte en kostenoptimale organisatie 

Kritische succesfactor (KSF) Kritische prestatie-indicator (KPI)  Norm in 2015 Prestatie in 2015  

DUWO2014  

Uitvoeren plan van aanpak, 9 deelprojecten Gereed 1-7-2015 Gereed  

Opleiden medewerkers  € 178.000 89,8% 

Inzet tijdelijke krachten  € 473.000 292,4% 

Cultuurproject Gereed 1-7-2015 Loopt, doorlopend in 2016 

Integratie DUWO-Leiden Uitvoeren plan van aanpak Gereed 31-12-2015 Gereed  

Efficiënte organisatie  

Bezetting gelijk aan formatie 156,4 fte 98,6% 

Kwalitatieve analyse personeel Gereed 31-12-2015 Doorgeschoven naar 2016 

Werkprocessen beschreven 40 Gereed, 110 beschreven 

Beheernorm  Maximaal € 849/vhe PM 

Ondersteuning ICT: 9 actiepunten Gereed 31-12-2015 Gereed  

Ondersteuning bestuurssecretariaat: 4 actiepunten Gereed 31-12-2015 Gereed  

Intranet  Gereed 1-11-2015 Doorgeschoven naar 2016 

Welzijn medewerkers 

Tevredenheid medewerkers meten met MTO Gereed 1-7-2015 Gereed  

Ziekteverzuim en meldingsfrequentie 
Verzuim: max. 3,9% 

Frequentie: max. 1,5  

6,6% 

1,36 

Nieuwe functionerings- en beoordelingsgesprek 

Houden van functionerings- en 

beoordelingsgesprek 

Gereed 1-7-2015 

100% 

Doorgeschoven naar 2016 

Beoordelingsgesprek: 67% 

Functioneringsgesprek: 31% 

 

Doel: voldoen aan eisen ‘good governance’  

Kritische succesfactor (KSF) Kritische prestatie-indicator (KPI)  Norm in 2015 Prestatie in 2015  

Governancestructuur  

Intern toezicht o.b.v. Nieuwe Woningwet Gereed 31-12-2015 Gereed  

Uitvoeren Auditplan  Gereed 31-12-2015 Op onderdelen gereed 

Jaarverslag Gereed 1-6-2015 Gereed  

Actueel besturingsmodel Gereed 1-7-2015 Gereed en vastgesteld door RvC 

Risicomanagement  

Risicobeleid & ‘risk-appetite’ Gereed 1-4-2015 Gereed  

Risicokaarten  5 5 kaarten beschreven  

Inrichten riskregister Gereed 1-7-2015 Gereed, operationeel in 2016 

 

Doel: opereren als een goed maatschappelijk ondernemer 

Kritische succesfactor (KSF) Kritische prestatie-indicator (KPI)  Norm in 2015 Prestatie in 2015  

Voldoen aan eisen status ‘toegelaten 

instelling’ 

Beoordeling BZK Positief oordeel Positief oordeel  

Visitatie  Voorbereid 31-12-15 Voorbereid en loopt in 2016 

Samenwerking met 

huurdersorganisaties 

Participatiereglement, 5 maal  Ondertekend 1-4-2015 Niet ondertekend 

Aantal adviesaanvragen  10 11 adviezen 

Aantal nieuwe bewonerscommissies  8  Onbekend  
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Huurdersorganisatie in Den Haag 
Onderzoek af 1-10-15 Animo BC’s Den Haag ontbreekt, 

nieuwe poging in 2016  

Samenwerking met 

onderwijsinstellingen 

Adviesraad 1 bijeenkomst Gereed  

Actuele contracten Accommodate-verhuur Gereed 31-12-2015 Gereed  

Tijdige betaling facturen Gereed 1-4-2015  

Samenwerking met gemeenten 

Prestatie-afspraken: 

1. Maken  

2. Nakomen  

1. Met 3 gemeenten 

 

2. Met 3 gemeenten 

1. Den Haag, Leiden en 

Deventer 

2. Delft, Amsterdam en 

Amstelveen 

Samenwerking met corporaties  

Lokale netwerken Voortzetten  Gereed  

Landelijke netwerk Kences Voorzetten  Gereed  

Europees netwerk NCL 
Inrichten  2 nieuwe leden en 3 

aspirantleden  

Samenwerking met maatschappelijke 

organisaties 
Afspraken met zorgorganisaties  Voorzetten  Gereed  

Samenwerking met marktpartijen Contracten voor aanhuren woningen 
Contracten voor 2.350 

eenheden 

Voorbereidingen voor ca. 2.900 

eenheden 

 
 

10.8 Kengetallen 

Omschrijving 2015 2014 

Gegevens Woningbezit     

1.Woningen/ woongebouwen 29.514 28.363 

  a. In eigendom 22.238 21.825 

  b. DRC (50%) 1.661 1.851 

  c. In beheer 5.615 4.687 

2. Garages 772 739 

  a. In eigendom 478 468 

  b. DRC (50%) 121 121 

  c. In beheer 173 150 

3. Bedrijfsruimten 155 149 

  a. In eigendom 138 129 

  b. DRC (50%) 5 5 

  c. In beheer 12 15 

4. Overige verhuureenheden 84 366 

  a. In eigendom 84 365 

  b. DRC (50%) 0 0 

  c. In beheer 0 1 

Totaal 30.525 29.617 

5. In aanbouw/ ontwikkeling 1.210 4.461 

      

Verklaring mutaties woningen     

Opgeleverd 391 1363 

Aangekocht 65 504 

Overig -258 42 

In beheer genomen 1365 405 

Ombouw eigendom 41 23 

Uit exploitatie DRC -190 0 
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Omschrijving 2015 2014 

Gesloopt/uit exploitatie -38 -446 

Verkocht -36 -52 

Beheer beëindigd -432 -120 

Overig (aanpassing SSH) 0 0 

Totaal mutaties 908 1.719 

      

Kwaliteit (per woning)     

Kosten NPO (per vhe excl. 
serviceabonnement) 

209 219 

Kosten PO (per vhe) 329 345 

Totaal onderhoud per woning 538 564 

      

Prijs kwaliteitsverhouding     

Gemiddelde netto huurprijs per maand € 338,40 € 343,62 

      

Verhuren van woningen     

Mutatiegraad 52,6% 54,1% 

Huurachterstand 1,1% 1,3% 

Huurderving in % jaarhuur 1,8% 1,5% 

      

Financiële continuïteit     

1. Solvabiliteit (ev/bt) 11,03% 10,70% 

2. Current ratio 0,24 0,42 

3. Rentabiliteit e.v. 5,61% -0,69% 

4. Rentabiliteit v.v. 0,83% -0,09% 

5. Rentabiliteit t.v. 0,62% -0,07% 

6. Cash-flow per vhe 1.057 828 

      

BALANS EN W. EN V. REKENING (per 
eenheid) 

    

1. Eigen vermogen 2.843 2.766 

2. Voorziening onderhoud 0 0 

3. Overige voorziening 61 59 

4. Totaal opbrengsten 5.230 4.949 

5. Kapitaalslasten 897 833 

6. Algemeen Beheer 375 374 

7. Renteresultaat 793 798 

8. Jaarresultaat 159 -19 

      

Personeelsbezetting     

Formatieplaatsen per 1.000 woningen                              5,23                                                   5,56  
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11. Verslag van de Raad van Commissarissen 

11.1. Terugblik op 2015 

Voor de corporatiesector zal 2015 de geschiedenis ingaan als het jaar waarin op 1 juli de nieuwe 

Woningwet werd ingevoerd. De impact daarvan op het functioneren van een woningcorporatie is groot en 

dat zal de komende jaren zo blijven. 

Voor DUWO is het verbod op het beheren van woningen voor derden de belangrijkste bepaling. Beheren 

voor derden is immers één van de beproefde methoden om aan de grote vraag naar studentenhuisvesting 

te kunnen voldoen. Om deze bepaling van tafel te krijgen is DUWO, samen met andere 

studentenhuisvesters, een lobby naar de politiek begonnen. 

Ook het waarderen op marktwaarde, het portefeuillemanagement, de verplichte visitatie en de verdere 

implementatie van de Woningwet hadden het afgelopen jaar veel aandacht nodig en dat geldt zeker ook 

nog voor de komende jaren. 

 

De vaststelling en invoering van de vernieuwde governancecode stelt nieuwe eisen aan het functioneren 

van de Raad van Commissarissen. De vaststelling, invoering en uitvoering ervan worden door onze RvC 

onderschreven, inclusief de toepassing van de beloningsstaffel WNT2, zoals deze binnen de VTW is 

afgesproken. 

 

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting is vervangen door de Autoriteit woningcorporaties (Aw), 

ondergebracht bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. De verwachting is dat het Waarborgfonds 

Sociale Woningbouw op eenzelfde manier zal worden ingevoegd in de Aw, waardoor het externe toezicht 

op de corporaties in één hand komt te liggen.  

De Aw is inmiddels begonnen met inspecties bij corporaties en heeft het laatste woord bij benoemingen 

van bestuurders en commissarissen. 

 

Kortom: de belangstelling voor c.q. de controle op het interne toezicht is sterk toegenomen. 

 

DUWO 

Met ingang van 2015 vergadert de RvC volledig gedigitaliseerd; dat wil zeggen dat alle vergaderstukken 

via het iBabs systeem worden uitgewisseld en gearchiveerd. Afgesproken is om de vergaderfrequentie in 

2016 met twee bijeenkomsten op te voeren.  

 

In het verslagjaar zijn twee nieuwe commissarissen benoemd en twee commissarissen herbenoemd. 

Volgens het rooster van aftreden zullen in 2016 weer twee nieuwe commissarissen moeten worden 

benoemd, waaronder de voorzitter. De heer Rullman, afkomstig uit de huidige RvC, is met ingang van 1 

juli 2016 tot inkomend voorzitter benoemd. Ook is besloten dat de RvC met ingang van 2016 zal bestaan 

uit zes in plaats van zeven leden. Bovendien zal door het vertrek van de heer Benschop wegens 

pensionering, per 1 juli 2016, een nieuwe bestuurder moeten worden benoemd. 

 

In november hebben medewerkers van de Aw DUWO geïnspecteerd; daarvoor hebben ze gesproken met 

het bestuur en een delegatie van de RvC. De gesprekken gingen vooral over de thema’s ‘good 

governance’ en integriteit tegen de achtergrond van daartoe aangereikte documentatie en verslagen. De 

uitkomst van het inspectierapport luidt kortweg: DUWO is een professionele organisatie die haar 

governance, met enkele kleine aantekeningen, goed in orde heeft. De kwalificatie luidt dan ook op alle 

onderdelen: “Goed”. De RvC werd gecomplimenteerd met de kwaliteit van de jaarlijkse evaluatie, onder 

externe begeleiding en uitstekend gedocumenteerd.  

Een opmerking van de Aw kreeg eind 2015, met de vaststelling van het Besturingsmodel van DUWO, 

reeds opvolging. 

De voorbereidingen voor de visitatie van DUWO in 2016 zijn in december begonnen. De visitatie zal in het 

eerste halfjaar van 2016 worden afgerond.  

 

In september 2015 is een themavergadering georganiseerd, onder andere over het te voeren 

portefeuillebeleid, waaraan naast het bestuur, de RvC en het MT ook een vertegenwoordiging van de 

huurdersorganisaties deelnam. Het was een productieve dag met open discussies, met name over de 

gewenste, mogelijke en onmogelijke toekomstige ontwikkelingen. 
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De uitkomsten zijn in onderlinge afspraken in het werkplan vertaald. 

Het nieuwe Werkplan 2016 en de meerjarenbegroting 2016-2020 zijn in december vastgesteld. 

 

Naast de aanpassingen aan c.q. de verwerking van de externe regelgeving en richtlijnen, is er intern 

gewerkt aan ‘Het huis in orde brengen’ met onder meer als resultaat dat de financiële afdeling is versterkt 

door de benoeming van een nieuwe directeur financiën en enkele andere personele wisselingen. 

Verder zijn bijna alle werkprocessen opnieuw beschreven en vastgesteld. 

Hoewel een organisatie nooit af is, is de RvC van mening dat DUWO ook op dit gebied vooruit kan. 

 

De RvC is blij te kunnen constateren dat DUWO een financieel gezonde organisatie is, zeker met 

inachtneming van de ook in 2015 weer forse nieuwbouwproductie (1.868 vhe’s). De grens aan de groei 

komt echter in zicht en in hoeverre DUWO haar maatschappelijke doelstellingen verder kan realiseren, is 

mede afhankelijk van de bereidheid van de minister om een uitzondering voor studentenhuisvesters te 

maken op het verbod vastgoed voor derden te beheren. 

 

Tenslotte wil de RvC alle medewerkers complimenteren met de in 2015 behaalde resultaten en hen 

danken voor de enorme inzet om dit, toch ook weer spannende jaar, positief af te sluiten. 

 

11.2. Verantwoordelijkheden RvC 

De besluitvorming van de RvC vindt plaats op basis van de statuten van de stichting en het RvC-

reglement. De statuten geven regels over onder meer samenstelling, benoeming, taken en bevoegdheden. 

De werkzaamheden, taken en bevoegdheden van de RvC zijn nader uitgewerkt in het RvC-reglement. 

Onderdelen daarvan zijn de profielschetsen van de RvC-leden, de bemensing en het rooster van aftreden, 

de inrichting van de informatievoorziening, het reglement van de financiële auditcommissie, het reglement 

van de selectie- en remuneratiecommissie en het reglement van de auditcommissie projectontwikkeling.  

De RvC heeft daarnaast voor een aantal belangrijke deelonderwerpen aparte statuten en reglementen 

vastgesteld. Het gaat om een statuut voor de treasury (inclusief beleggingen), investeringen en 

verbindingen. Er is tevens een reglement van kracht voor geschillen met huurders en de benoeming van 

de huurderszetel in de RvC. 

 

Accountant 
De RvC is verantwoordelijk voor de benoeming van de accountant. Het functioneren van de accountant 

wordt tenminste eens in de vier jaar geëvalueerd door het bestuur en de financiële auditcommissie van de 

RvC. De uitkomsten hiervan worden in de voltallige raad besproken. Na evaluatie in 2013 werd besloten 

de controlewerkzaamheden met ingang van 2014 door een nieuwe accountant te laten uitvoeren. Na een 

selectietraject is gekozen voor Deloitte, ook in dit verslagjaar de accountant van DUWO. De 

accountant was bij een vergadering van de auditcommissie Financiën aanwezig om een toelichting te 

geven op de management letter en bij een RvC-vergadering voor de behandeling van de jaarrekening. 
 

11.3. Leden RvC 

De RvC bestond op 31 december 2015 uit zeven personen. In 2015 zijn de commissarissen Nuij en Van 

Dorst herbenoemd voor een periode van vier jaar. Twee commissarissen, de heer Sminia en Koudijs, 

hebben begin 2015 afscheid genomen en voor hen in de plaats zijn twee nieuwe commissarissen 

geworven, de heer Rullmann en de heer De Jager. De heer Rullmann werd in 2015 tevens benoemd tot 

vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen.  

Het volledig overzicht van de Raad van Commissarissen is weergegeven in tabel 11.1. 

  

http://www.ymere.nl/ymere/index.asp?id=400
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Tabel 11.1 Samenstelling van de RvC per 31 december 2015  

Naam / functies Geslacht Geboortejaar Benoemd  Zittingstermijn 

D. Hoogstra (Douwe)  M 1945 30-06-2008 30-06-2016 (tweede termijn) 

Voorzitter RvC 

 

Profiel  Voorzitter + Bedrijfseconomie en vastgoedeconomie 

Hoofdfunctie Gepensioneerd 

Nevenfuncties - Lid Commissie Aanbeveling en beroep VTW, Utrecht 

P. Rullmann (Paul) M 1948 01-03-2015  01-03-2019 (eerste termijn) 

Vice-voorzitter RvC 

Vz Remuneratiecommissie 

Profiel 
Politiek-bestuurlijke netwerken en governance + Studentenhuisvesting 

en onderwijssector + Personeel en organisatie 

Hoofdfunctie Voorzitter bestuur Stichting Surf, Utrecht 

Nevenfuncties 

- Voorzitter Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) 

- Bestuurslid van QANU (Quality Assurance Netherlands 

Universities) 

- Bestuurslid van de Landelijke Commissie Gedragscode Hoger 

Onderwijs 

- Voorzitter van het bestuur van OMVH De Wittenberg van de 

Lutherse Diakonie, Amsterdam 

- Voorzitter bestuur NGI, Next Generation Infrastructures 

(wetenschappelijk programma) 

- Voorzitter Raad van Toezicht Nova College, Haarlem 

- Bestuurslid Studentenzorgverzekering van ISO/LSvb, Utrecht 

- Lid Raad van Toezicht Stichting Khan Academy Nederland 

- Lid VKO, commissie voor Validatie van de Kwaliteitszorg 

Onderzoek van de Hogescholen 

K.P. van Dorst (Karin) V 1966 26-09-2011 26-09-2019 (tweede termijn) 

Lid RvC 

Vz auditcommissie Financiën 

Profiel Financieel incl. risicomanagement + ICT 

Hoofdfunctie 
Directeur Governance, Risk en Compliance bij consultancybedrijf 

AXVECO B.V., Amsterdam 

Nevenfuncties 
- Lid Raad van Toezicht Stichting Samenwerkingsschool voor 

Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs IJburg, Amsterdam 

A.C. den Heijer (Alexandra)  V 1970 21-09-2009 01-04-2016 (tweede termijn) 

Lid RvC 

Lid auditcommissie 

Projectontwikkeling 

Op voordracht van 

huurdersorganisaties 

Profiel Studentenhuisvesting en onderwijssector 

Hoofdfunctie 
Universitair hoofddocent sectie Vastgoedbeheer & Ontwikkeling aan de 

Faculteit Bouwkunde van de TU Delft 

Nevenfuncties 

- Vaste juryvoorzitter Job Dura Prijs 

- Lid Algemeen Bestuur (Stichting) Forum voor Stedelijke 

Vernieuwing 

- Gastprofessor TH Nürnberg, Fakultät Architektur 

W. de Jager (Willem)  M 1957 01-04-2015 01-04-2019 (eerste termijn) 

Lid RvC 

Vz auditcommissie 

Projectontwikkeling 

Profiel 
Vastgoedbeheer en projectontwikkeling + Bedrijfseconomie en 

vastgoedeconomie 

Hoofdfunctie 
Directeur WDJ Nimmerdor BV, Amersfoort + Projectdirecteur RWZI 

Utrecht voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Houten 

Nevenfuncties - Raad van Advies WHAT!, Amersfoort 

D.E.M. Kromwijk LL.M. (Denise) V 1986 30-06-2008 30-06-2016 (tweede termijn) 

Lid RvC 

Lid auditcommissie Financiën 

Op voordracht van 

huurdersorganisaties 

Profiel Juridisch met affiniteit fiscale zaken  

Hoofdfunctie Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek, Amsterdam 

Nevenfuncties 
- Geen 

 

H. Nuij (Harry)  M 1948 01-02-2011 01-02-2019 (tweede termijn) 

 Profiel Volkshuisvesting + Personeel en organisatie 

Lid RvC 

Lid Remuneratiecommissie 

Hoofdfunctie pensioen 

Nevenfuncties 

- Lid Raad van Toezicht Stichting Doras Dienstverlening, Amsterdam 

- Voorzitter Redactiecommissie Journaal Huur & Verhuur, Sdu 

Uitgevers, Den Haag 

- Redacteur OpMaat Huurrecht, Sdu Uitgevers, Den Haag 

- Voorzitter Stichting Steeds-Leven, Amsterdam 

 

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 RvC 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 RvC. De profielschets is eveneens te vinden op www.duwo.nl. 

 

http://www.duwo.nl/
http://www.duwo.nl/
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11.4. Activiteiten van de Raad van Commissarissen  

Het jaar 2015 begon met een informeel gesprek tussen RvC en bestuur, waarin de belangrijkste 

aandachtspunten en acties voor het jaar besproken werden en zodoende de ‘klokken gelijk werden gezet’. 

Onderwerpen van gesprek waren het programma interne beheersing, besturingsmodel, het 

medewerkersonderzoek, de rol en betekenis van financiering door beleggers en de opvolging van twee 

commissarissen en de vertrekkende directeur Financiën van DUWO. 

 

De RvC kwam in 2015 vervolgens formeel negen keer in vergadering bijeen. Er waren acht reguliere 

vergaderingen, waarvan er een werd gevolgd door de jaarlijkse themavergadering. Een gesprek met de 

Ondernemingsraad werd ook dit jaar gecombineerd met de evaluatievergadering van de RvC. Naast deze 

vergaderingen waren er besprekingen in de verschillende raadscommissies en tijdens diverse 

bijeenkomsten.  

 

Op de evaluatievergadering na was het bestuur bij alle besprekingen aanwezig. Het bestuur kan 

specifieke kennis inroepen door, in overleg met (de voorzitter van) de RvC, een of meerdere MT-leden uit 

te nodigen. Voor de themavergadering was traditioneel het hele managementteam van DUWO 

uitgenodigd. Voorafgaand aan de besprekingen, vergadert de RvC circa 30 minuten buiten aanwezigheid 

van het bestuur van DUWO. 

 

In de reguliere vergaderingen werden jaarverslag, tertaalrapportages, projectkaders en bijbehorende 

bestuursbesluiten besproken en in bijna alle gevallen akkoord bevonden. Twee reguliere vergaderingen 

hadden een openbaar gedeelte, waarin respectievelijk het jaarverslag en de meerjarenbegroting/ werkplan 

aan de orde kwamen. Hiervoor werden ook de Ondernemingsraad en huurdersorganisaties uitgenodigd. 

 

De themavergadering in 2015 duurde een hele dag en stond in het teken van het werkplan 2016, waarin 

het opstellen van een nieuw ondernemingsplan en een visitatie (die daarvoor input zal opleveren) zijn 

opgenomen. De dag was bedoeld als eerste verkenning, om richting te geven aan inhoud en proces van 

een nieuwe koersbepaling door DUWO in 2016. In een aantal presentaties werden de belangrijkste zaken 

aangestipt. De huurdersorganisaties van DUWO waren uitgenodigd om hun visie op de markt te geven, 

met name gezien de mogelijke effecten voor studentenhuisvesting als gevolg van de invoering van het 

leenstelsel.  

 

Besluitvorming in 2015 

De RvC heeft in het verslagjaar 21 besluiten genomen. Alle besluiten werden geregistreerd en zijn 

inzichtelijk voor de accountant. Het voorstel van het bestuur voor een screeningsprotocol (van beleggers) 

werd in het verslagjaar niet door de RvC goedgekeurd. Dit protocol komt in 2016 in aangepaste vorm terug 

op de agenda voor besluitvorming. Het projectvoorstel voor nieuwbouw in het Havenkwartier te Deventer 

werd eveneens aangehouden. De RvC had behoefte aan nadere informatie over de woningmarkt in 

Deventer. Waarschijnlijk komt er begin 2016 een aangepast projectvoorstel op de agenda. 

In de bijlage zijn de RvC-besluiten opgenomen en is tevens een overzicht te vinden van de onderwerpen 

waarover de RvC in 2015 is geïnformeerd 

 

11.5. Verslag van de auditcommissie Financiën 

De RvC heeft een auditcommissie Financiën. Samenstelling, taken en werkwijze liggen vast in een eigen 

reglement. Deze commissie rapporteert haar bevindingen aan de RvC en adviseert het bestuur onder 

meer over haar bevindingen op het gebied van financiën, de interne beheersing, governance, risico 

management, compliance, de treasury en de werkzaamheden en aanbevelingen van de accountant.  

 

De auditcommissie Financiën kwam in 2015 zeven keer bijeen. Daarbij kwamen de reguliere onderwerpen 

aan de orde, zoals jaarrekening, begroting, tertaal- en treasuryrapportages, het audit- en controleplan, de 

meerjarenraming, de balanced score card en de oordeels-/toezichtbrieven.  

 

Tevens kregen in de besprekingen de hiernavolgende onderwerpen bijzondere aandacht: 

 De nieuwe aanpak en systematiek van het WSW (business risk review) en de daaruit voortvloeiende 

gevolgen voor borging door het WSW en de investeringsruimte, financiële continuïteit en 

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

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

 De voortgangsbewaking van bevindingen volgend uit de management letter 2014 en interne audits op 

projectmatige wijze (programma Interne Beheersing, Intern Verbeterplan inclusief ICT) teneinde de grip 

op de interne organisatie en bedrijfsvoering te versterken; 

 De aanscherping van het proces en de planning inzake de totstandkoming van de jaarrekening 2014; 

 De effectuering en inbedding van het risicomanagement, inclusief frauderisico en integriteit, binnen 

DUWO conform het ‘Plan van Aanpak Risicomanagement’ (risicokaarten, three lines of defense); 

 De samenwerkingsovereenkomsten en volkshuisvestelijke prestatieafspraken met gemeenten in relatie 

tot de gewijzigde ‘achtervangpositie’ van gemeenten bij borging door het WSW; 

 Governance en compliance zaken, zoals het besturingsmodel DUWO, de samenstelling van de 

treasury commissie, besluitvorming in relatie tot een tweehoofdig bestuur, de meldingsplicht van 

(integriteits)overtredingen aan de RvC en de rol, taak en verantwoordelijkheden van interne controle; 

 De actualisering van het treasurystatuut - onder meer op grond van aangepaste belleggingsregels – en 

het verbindingenstatuut; 

 Het verkoopbeleid en de daadwerkelijke verkopen (o.a. Deventer) als onderdeel van 

portefeuillemanagement ; 

 De opvolging van de toezichtsbrief ILT; 

 De implementatie van de Woningwet met de waardering tegen marktwaarde in verhuurde staat en het 

plan voor splitsing in DAEB en niet-DAEB;  

 Het fiscaal beleid en mogelijkheden van fiscale optimalisatie. 

 

11.6. Verslag van de auditcommissie Projectontwikkeling 

De RvC heeft een auditcommissie Projectontwikkeling. Samenstelling, taken en werkwijze liggen vast in 

een eigen reglement. De auditcommissie Projectontwikkeling bereidt besluitvorming voor ter zake 

projectontwikkeling, beoordeelt de tertaalrapporten projectontwikkeling, projectkaders en beheer-

/aanhuurovereenkomsten en voert daartoe overleg met het bestuur. Zij rapporteert haar bevindingen aan 

de RvC. 

In 2015 kwam, met het vertrek van commissaris Koudijs, de functie van voorzitter van de commissie 

vacant; die werd opgevuld door de heer De Jager. De heer Nuij beëindigde zijn lidmaatschap van de 

commissie, waarmee deze van drie naar twee leden ging. De heer Nuij heeft zitting genomen in de 

remuneratiecommissie.  

 

De auditcommissie Projectontwikkeling kwam in 2015 vijf keer bijeen. Daarbij kwamen aan de orde: de 

algemene marktsituatie waarin investeringsbesluiten moeten worden genomen, de concrete 

projectrapportages, projectvoorstellen en dechargebesluiten. De algemene marktsituatie karakteriseert 

zich als volgt: 

- Gewijzigde marktomstandigheden (leenstelsel, toenemende internationalisering studenten, 

toenemende regionale verschillen in marktdruk, meer concurrerend aanbod en (studerende) 

vluchtelingen; 

- Gewijzigde regelgeving waardoor de verschillende exploitatievormen (eigendom, beheer voor derde op 

risico, beheer voor derde met beperkt of geborgd risico) onder druk staat; 

- Gewijzigde borgingssystematiek, waardoor financierbaarheid meer aandacht en maatwerk) vraagt. 

 

Deze elementen zijn betrokken bij zowel de beleidsvorming op het gebied van de totale portefeuille als bij 

individuele projectvoorstellen. Vanuit de RvC is daarbij vooral vanuit het perspectief van risicobeheersing 

gelet op volledigheid, zorgvuldigheid en actualiteit. Dat leidde ertoe dat – behalve aan individuele 

projectvoorstellen (waarvan bij een de besluitvorming is aangehouden*) - aandacht aan de volgende 

onderwerpen is besteed: 

 het portefeuillebeleid (in ontwikkeling); 

 risicomanagement in de totale projectenportefeuille; 

 financiering, met name de borgingsystematiek van het WSW; 

 criteria voor samenwerkingspartijen, zoals beleggers met specifieke aandacht voor de samenwerking 

met International Campus AG; 

 reglement van aanbesteding. 
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* Het aangehouden project betrof een voorstel tot aanhuur van studentenwoningen, waarbij de 

auditcommissie behoefte had aan een betere markttechnische onderbouwing. 

 

11.7. Verslag van de Selectie- en remuneratiecommissie  

De RvC heeft een selectie- en remuneratiecommissie. Samenstelling, taken en werkwijze liggen vast in 

een eigen reglement. Deze commissie vervult namens de RvC de werkgeversrol voor de bestuurders van 

DUWO. Deze werkgeversrol krijgt gestalte in onder meer het sluiten van arbeidsovereenkomsten met 

afspraken over bijvoorbeeld salariëring, variabele beloning, pensioenvoorziening, nevenactiviteiten en 

declaratiemogelijkheden. 

In 2015 is, met het vertrek van commissaris Sminia, de heer Nuij toegetreden tot de 

remuneratiecommissie. In het kader van het inwerking treden van de nieuwe Woningwet is de 

samenstelling van de remuneratiecommissie gewijzigd. De voorzitter van de RvC heeft zijn functie als 

voorzitter van de commissie neergelegd. Binnen de raad is in de persoon van de heer Rullmann een 

opvolger benoemd.  

De heer Hoogstra is omwille van zijn ervaring eind 2015 op verzoek van de RvC tijdelijk toegetreden tot de 

commissie als vervanger van de heer Nuij.  

 

De remuneratiecommissie heeft in het verslagjaar zeven keer overleg gevoerd, waarbij de volgende 

onderwerpen aan de orde zijn gekomen: 

 Beoordeling functioneren Raad van Commissarissen en bestuurders. Jaarlijks wordt uitgebreid 

aandacht besteed aan de evaluatie van de RvC en haar individuele leden. In 2014 is er een 

deskundigheidsmatrix en kennisbehoefte-inventarisatie opgesteld. Met betrekking tot de 

deskundigenmatrix is geanalyseerd welke deskundigheden en ervaringen versterking behoeven. De 

resultaten van deze analyse zijn meegenomen in het opstellen van het profiel van de nieuw te werven 

commissarissen in 2015 en verder. Tevens zijn met de zittende RvC-leden afspraken gemaakt over 

een bijscholingsprogramma ten behoeve van verdere professionalisering . In 2014 is er ook een 

procedure ontwikkeld voor de evaluatie van het functioneren van de RvC vanaf 2015, waaronder de 

afspraak van een tweejarige externe evaluatie. In 2015 werd de RvC bijgestaan door het externe 

bureau Vlug, adviseurs voor economisch, organisatie en sociaal beleid. 

 Herbenoeming van twee commissarissen en benoeming van twee nieuwe commissarissen in 2015. De 

voorbereiding van de procedures, opstellen van de profielen, keuzes van de bureaus, organiseren van 

de besluitvorming en de organisatie van een welkomstprogramma (kennismaking met DUWO, haar 

bestuur en MT en een rondleiding langs DUWO-bezit). 

 Vergoeding Raad van Commissarissen. De RvC nam het voorstel van de remuneratiecommissie over, 

om in harmonie met de WNT2 met ingang van 1 januari 2015 de vergoedingen te verhogen met 50% 

van de geboden ruimte voor verhoging. De verhoging is ingegeven vanuit de extra werkzaamheden die 

op de RvC afkomen, enerzijds door de strengere regelgeving en anderzijds door het inwerken van de 

pas benoemde leden en door de vele aankomende personele wisselingen in een betrekkelijk korte 

periode. Beide vragen extra tijd van de RvC, zeker ook in de commissies. De leden van de RvC krijgen 

een vergoeding van € 13.500 bruto per jaar (ex BTW), de voorzitter € 18.000,- bruto per jaar (ex BTW); 

 Omvang, samenstelling en profielen RvC mede ten behoeve van de werving van twee nieuwe 

commissarissen in 2016. Eind 2015 heeft de RvC besloten het aantal commissarissen terug te 

brengen van zeven naar zes leden, waardoor er in 2016 geen drie maar twee nieuwe commissarissen 

geworven worden. In beide gevallen gaat het om een commissaris op voordracht van de 

huurdersorganisaties. Eind 2015 heeft de remuneratiecommissie overleg gevoerd met een delegatie 

van de huurdersorganisaties om de voordracht te bespreken. De commissie heeft de 

huurdersorganisaties geadviseerd externe ondersteuning in te huren mede omdat de eisen aan nieuwe 

commissarissen met de nieuwe Woningwet zijn aangescherpt. Tevens heeft de RvC op voordracht van 

de remuneratiecommissie besloten het profiel ‘ICT’ toe te voegen aan de bestaande profielen.  

 Profiel nieuwe bestuurder ten behoeve van de werving van een nieuwe algemeen directeur/bestuurder 

in 2016. De RvC laat zich hierbij bijstaan door bureau Vanderkruijs. Uit haar midden heeft de RvC een 

selectiecommissie samengesteld bestaande uit de leden Van Dorst, De Jager en Rullmann.  

 PE-punten, met een verplichte registratie in het jaarverslag. 

 

De RvC heeft in 2015 geen bestuurders berispt, geschorst of ontslagen. 
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Remuneratie 

Bestuur 

De Remuneratiecommissie heeft, zoals gebruikelijk, met de bestuurders teruggekeken naar het voorbije 

jaar, mede aan de hand van de afgesproken resultaatsverwachtingen en de input uit een 360 graden 

feedbackprocedure binnen de organisatie. Tevens is de afspraak gemaakt dat per 1 juli 2016 de huidige 

voorzitter van de Raad van Bestuur zal terugtreden vanwege pensionering. In 2015 is de voorbereiding 

van de werving van een nieuwe bestuurder begonnen. Er is een profiel opgesteld met daarbij een 

stappenplan. 

 

Geconstateerd mag worden dat er in 2015 opnieuw veel werk is verzet door het bestuur. De organisatie is 

hechter geworden, de interne processen zijn meer uitgelijnd, de financiële positie is verbeterd en het 

allerbelangrijkste: meer studenten zijn aan een kamer geholpen en zij kunnen nu waar ook ter wereld via 

selfservice bij DUWO terecht, De RvC heeft grote waardering voor wat bereikt is, zeker gelet op de 

veranderingen die tezelfdertijd in wet- en regelgeving plaatsvonden. Voor 2015 zijn met iedere bestuurder 

afzonderlijk en gezamenlijk concrete prestatieafspraken gemaakt. Die zullen de basis vormen voor het 

beoordelingsgesprek over het jaar 2015. Samen met de bestuurders is afgesproken dat de beoordeling 

volgens het 360 graden principe plaatsvindt. 

Het salarisbeleid voor de bestuurders is in 2015 niet gewijzigd. De voorschriften van de Wet normering 

bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)  zijn uitgangspunt. In de wet is een 

overgangsperiode opgenomen voor bestuurders die op basis van eerdere afspraken boven de WNT-grens 

uitkomen.  

In 2016 zal de salariëring van de leden van het bestuur opnieuw worden vastgesteld. 

 

De heer mr. J.J. Benschop (1 juli 1950) is algemeen directeur-bestuurder en is op 1 januari 1993 in dienst 

getreden en voor onbepaalde tijd aangesteld. Het inkomen overeenkomstig de WNT over 2015 is in tabel 

11.2 opgenomen. Het betreft een voorafgaand aan de inwerkingtreding van de WNT overeengekomen 

bezoldiging op basis van de destijds geldende regeling Izeboud, die conform deze wet een maximale duur 

kent van vier jaar na inwerkingtreding van deze wet.  

De overschrijding valt binnen het kader van het vigerende overgangsrecht.  

De Raad van Commissarissen heeft met de heer Benschop afgesproken dat zijn dienstverband eindigt per 

1 juli 2016. Tot die tijd blijft zijn bezoldiging ongewijzigd.  

De pensioenvoorziening is conform de geldende cao-regeling voor woningcorporaties. Er is geen 

financiële regeling overeengekomen in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst. In het licht van 

de bestaande opvattingen over de hoogte van de inkomens in de corporatiesector is de commissie – als 

afgeleide van de RvC - met de bestuurder overeengekomen geen salarisverhoging (incl. indexering in het 

kader van de CAO-woondiensten) toe te kennen. 

 

Mevrouw H.M. de Vreese (14 september 1959) heeft een aanstelling voor onbepaalde tijd en is 

daarbinnen per 1 april 2014 voor vier jaar benoemd tot directeur-bestuurder van DUWO. De CAO 

Woondiensten is van toepassing, ook voor de pensioenvoorziening. De nieuwe CAO Woondiensten, die 

eind 2015 tot stand is gekomen en met terugwerkende kracht van 2 januari 2014 tot en met 31 december 

2016 geldt, is in 2015 geëffectueerd.   

Voor het inkomen gelden de normen uit de WNT. Het inkomen overeenkomstig de Wet Normering 

Topinkomens over 2015 staat in tabel 11.2.  

 

In 2015 heeft de RvC op basis van een extern advies besloten om de pensioenkorting voor beide 

bestuurders te compenseren.  
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Tabel 11.2 Inkomen leidinggevende topfunctionarissen DUWO in 2015  
 

bedragen x € 1 J.J. Benschop H.M. de Vreese 

Functie Algemeen directeur-

bestuurder 

Directeur-bestuurder 

Duur dienstverband in 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband (in fte)  1,0 1,0 

   

Bezoldiging   

Beloning 202.756    128.021 

Belastbare onkostenvergoedingen  - - 

Beloningen betaalbaar op termijn  32.146    22.151 

Totaal bezoldiging 234.902 150.172 

Toepasselijk WNT-maximum 203.400 203.400 
1)
 Het betreft een voorafgaand aan de inwerkingtreding van de WNT overeengekomen bezoldiging op basis van de 

destijds geldende regeling Izeboud. De overschrijding valt binnen het kader van het vigerende overgangsrecht. De 

Raad van Commissarissen heeft met de heer Benschop afgesproken dat zijn dienstverband eindigt per 1 juli 2016. 

Tot die tijd blijft zijn bezoldiging ongewijzigd. 

 
11.8. Raad van commissarissen en belanghouders 

De RvC vindt het onderhouden van contact met haar belanghouders en transparantie belangrijk. Zij 

onderhoudt regelmatig contact met de huurdersorganisaties en laat zich door het bestuur informeren over 

het contact met de overige stakeholders, in de vergaderingen en via de tertaalrapportages.  

 

Huurdersorganisaties 

DUWO heeft vijf huurdersorganisaties. Twee maal per jaar is de RvC-vergadering voor hen openbaar. 

Onderwerpen tijdens deze vergaderingen zijn het werkplan, de jaar- en meerjarenbegroting en het 

jaarverslag. De studenthuurdersorganisaties waren in 2015 op verzoek van de RvC ook bij de jaarlijkse 

themavergadering aanwezig.   

Overig contact met de huurdersorganisaties verloopt in de regel via de commissarissen die op voordracht 

van de huurdersorganisaties zijn benoemd. Buiten de openbare vergaderingen om hebben de 

huurderscommissarissen sinds 2013 een keer per jaar informeel overleg met de huurdersorganisaties. In 

2015 vond dit overleg plaats met WijWonen, BRES en VBU, die in 2014 een onderlinge 

samenwerkingsovereenkomst tekenden. 

Met het bestuur is afgesproken dat DUWO de RvC op de hoogte stelt van de uitkomsten van 

adviestrajecten met de huurdersorganisaties. Bij negatieve adviezen neemt de RvC hierover een 

standpunt in. De openbare stukken van de RvC-vergaderingen worden na de vergadering aan de 

huurdersorganisaties gestuurd. 

 

Ondernemingsraad 

De Ondernemingsraad wordt, net als de huurdersorganisaties, twee maal per jaar uitgenodigd voor de 

openbare vergaderingen van de RvC (over jaarverslag en werkplan/begroting). Begin 2015 voerden de 

RvC en OR tevens een apart gesprek, waarin terug- en vooruitgeblikt werd. RvC en OR constateerden dat 

het een druk jaar geweest is en dat de focus op de interne organisatie van belang blijft. De OR had in 

2015 een bijna volledig nieuwe samenstelling en met dit vernieuwde team werd gewerkt aan een 

verbeterplan. De OR benadrukte daarbij het belang van behoud van het goede contact met bestuur en 

RvC.  

 

Overige belanghouders 

Voor de overige stakeholders ziet de RvC erop toe dat er geregeld en goed overleg plaatsvindt. De RvC 

laat zich door het bestuur informeren over het gevoerde overleg met de verschillende belanghouders. De 

raad acht de dialoog met de belanghouders van belang om de volkshuisvestelijke opgave goed te kunnen 

uitvoeren. DUWO geeft hierdoor mede actief invulling aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Het verslag van de vergadering van de Adviesraad Studentenhuisvesting, de prestatieafspraken met 

gemeenten en het overleg met de externe toezichthouders en ministeries, ook via brancheorganisatie 

Kences, werden door het bestuur met de RvC gedeeld evenals de DUWO nieuwsbrieven en 
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nieuwsberichten over DUWO in de media. Daarnaast heeft de RvC ook zelf op gezette momenten 

incidenteel contact met stakeholders, bijvoorbeeld tijdens officiële momenten als openingen van nieuwe 

complexen, netwerkbijeenkomsten, et cetera. 
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Jaarrekening DUWO 2015 
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1. Balans per 31 december 2015 

(na voorgestelde resultaatbestemming, bedragen x € 1.000, -) 
 

  Ref. 2015 2014 

VASTE ACTIVA      

Materiële vaste activa 

 

    

Sociaal vastgoed in exploitatie 10.1 684.922  655.413  

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 10.1 23.792  32.799  

Onroerende en roerende zaken t.d.v. de exploitatie 10.1 9.783  10.592  

  718.497 

 

698.804  

Vastgoedbeleggingen      

Commercieel vastgoed in exploitatie 10.2 37.034  32.605  

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 10.2 835  235  

  37.869 

 

32.840  
   

 

  

Financiële vaste activa 10.3     

Andere deelnemingen 10.3.1 -  18  

Overige effecten 10.3.2 15  15  

Latente belastingvordering 10.3.3 2.603  1.380  

Overige vorderingen 10.3.4 548  612  

  3.166 

 

2.025  

  
     

Som der vaste activa   759.532  733.669 

   
 

 
 

VLOTTENDE ACTIVA      

Vorderingen 10.4     

Huurdebiteuren 10.4.1 1.050  1.167  

Gemeenten 10.4.2 2  48  

Overige vorderingen 10.4.3 1.622  1.322  

Overlopende activa 10.4.4 11.675  6.029  

  14.349  8.566  
      

Liquide middelen 10.4.5 13.222  23.336  

  
    

Som der vlottende activa 
 

 27.571  31.902 

  
    

TOTAAL ACTIVA   787.103  765.571 
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  Ref. 2015 2014 

      

EIGEN VERMOGEN 
 

    
Overige reserve 10.5 86.788  81.924  

  86.788  81.924  

      

VOORZIENINGEN 
 

    

Overige voorzieningen 10.6 
1.865  1.761  

 
 

1.865  1.761  

 
     

LANGLOPENDE SCHULDEN 10.7     

Leningen kredietinstellingen 10.7.1 541.256  585.407  

Overige schulden 10.7.2 44.475  21.024  

  585.731  606.431  

      

KORTLOPENDE SCHULDEN 
 

    

Schulden aan kredietinstellingen 10.8 59.853  31.352  

Schulden aan leveranciers 10.8 8.548  11.104  

Belastingen en premies sociale verzekeringen 10.8 16.594  7.214  

Schulden ter zake van pensioenen 10.8 0  12  

Overlopende passiva 10.8 27.724  25.773  

  112.719  75.455  
TOTAAL PASSIVA   787.103  765.571 
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2. Winst-en-verliesrekening over 2015 

(bedragen x € 1.000, -) 
 

  Ref. 2015   2014 

    

 

  

Bedrijfsopbrengsten    

 

  

Huuropbrengsten 11.1 112.827  

 

99.685  

Opbrengsten servicecontracten 11.2 31.610  

 

29.997  

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 11.3 2.591  

 
4.224  

Geactiveerde productie eigen bedrijf 11.4 146  

 

383  

Overige bedrijfsopbrengsten 11.5 12.475  

 

12.272  

   159.649 

 

 146.561 

    

 

  

Bedrijfslasten    

 

  

Afschrijvingen materiële vaste activa en 
vastgoedportefeuille 

11.6 27.395 
 

 
24.671 

 

Erfpacht 11.7 316   357  

Lonen en salarissen 11.8 8.430   8.262  

Sociale lasten 11.9 1.190   1.210  

Pensioenlasten 11.10 1.418   1.553  

Lasten onderhoud 11.11 16.423   14.263  

Leefbaarheid 11.12 149   103  

Lasten servicecontracten 11.13 31.610   29.979  

Overige bedrijfslasten 11.14 37.330   35.111  

   124.261   115.509 

       

Bedrijfsresultaat   35.388   31.052 

    

 

  

Financiële baten en lasten 11.15   

 

  

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 11.15.1 107   313  

Rentelasten en soortgelijke kosten 11.15.2 24.308   23.941  

   24.202   23.628 

    

 

  

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 11.186   7.424 

       

Belastingen 11.16  6.322   7.991 

  

     

Resultaat na belasting   4.864   -567 
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3. Kasstroomoverzicht 2015 

(Indirecte methode) (bedragen x € 1.000, -) 

 

  Ref. 2015   2014 

Kasstroom uit operationele activiteiten    

 

  

Bedrijfsresultaat 
 

 

35.388 
 

  

31.052 

Aanpassingen voor:    

 

  

  Afschrijvingen 11.6 27.395  

 

24.671  

  Vrijval/dotatie voorzieningen 10.6 103  

 

-188  

  

 

27.498 

  

24.482 

Veranderingen in werkkapitaal:    

 

  

  Vorderingen 10.4 278  

 

-105  

  Kortlopende schulden (excl. bankkrediet) 10.8 1.090  

 

1.010  

  

 

1.368 

  

905 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties   64.254 

 

 56.439 

    

 

  

Ontvangen interest 11.15.1 107  

 

313  

Betaalde interest 11.15.2 -24.619  

 

-25.181  

Ontvangen/ betaalde belasting naar winst 11.16 1.863  

 

-10.493  

  

 

-22.648 

  

-35.361 

Kasstroom uit operationele activiteiten   41.606 

 

 21.078 

    

 

  

Kasstroom uit investeringsactiviteiten    

 

  

Investeringen in MVA en 
vastgoedbeleggingen 

10.1/2 - 34.043 
 

 

-88.266 
 

Ontvangen investeringssubsidies MVA en 
vastgoedbeleggingen 

10.1/2 -1.724 
 

 

1.391 
 

Desinvesteringen MVA en 
vastgoedbeleggingen 

10.1/2 3.818 
 

 

6.036 
 

Investeringen in financiële vaste activa 10.3 -1.232  

 

0  

Desinvesteringen financiële vaste activa 10.3 91  

 

421  

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 
  --33.090 

 
 

   -80.418 
 

    

 

  

Kasstroom uit financieringsactiviteiten    

 

  

Ontvangsten uit langlopende schulden 
(klim & nieuw) 

10.7.1 56.700 
 

 

74.500 
 

Aflossing langlopende schulden 10.7.1 -73.111  

 

-30.434  

Mutatie financial lease 10.7.2 -2.233  

 

-1.102  

Mutatie waarborgsommen 10.7.2 14  

 

-2.016  

   
 

 
 

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten   -18.630 

 

 40.948 

    

 

  

Afname geldmiddelen   -10.114 

 

 -18.392 

        
 
 
 
 
De afname van de geldmiddelen in het boekjaar sluit als volgt aan op de mutatie in de balanspost liquide 
middelen: 
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2015 

 

2014 

  

€ x 1.000,- 

  

€ x 1.000,- 

Stand per 1 januari 

     Liquide middelen 

 

23.336 

  

41.728 

 
Mutaties boekjaar 

     Liquide middelen 

 

-10.114 

  

-18.392 

Stand per 31 december 

 

13.222 

  

23.336 

 
 
De kasstroom uit operationele activiteiten is toegenomen door het hogere bedrijfsresultaat en de 
vennootschapsbelasting. Het hogere bedrijfsresultaat wordt voornamelijk verklaard doordat nieuwe 
complexen in exploitatie zijn genomen in 2015. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar 
Hoofdstuk 9.2 Jaarresultaat 2015. Vooruitlopend op de voorgenomen heroverweging van het fiscale 
beleid, is in 2015 geen vennootschapsbelasting betaald. 
De kasstroom uit investeringsactiviteiten is lager doordat er minder investeringen zijn omdat projecten zijn 
opgeleverd. Daarnaast is één van de effecten van de nieuwe systematiek van het WSW (zie Hoofdstuk 9.1 
a) dat het investeringstempo lager ligt. 
Samenhangend daarmee zijn minder leningen aangetrokken en is de liquiditeitspositie gedeeltelijk benut 
voor het aflossen van bestaande leningen. Dit verklaart het verschil in de financieringskasstroom. 
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4. Algemene toelichting 

4.1   Algemeen 

Stichting DUWO is een stichting met de status van “toegelaten instelling volkshuisvesting”. Zij heeft een 

landelijke toelating en is actief in de regio’s Haaglanden, Leiden en de Bollenstreek, Midden-Nederland en 

Stadsregio Amsterdam. Stichting DUWO is werkzaam binnen de juridische wetgeving vanuit de 

Woningwet en het Besluit Beheer Sociale Huursector. De statutaire vestigingsplaats is Delft, de feitelijke 

vestigingsplaats is Kanaalweg 4 te Delft. De activiteiten bestaan voornamelijk uit de exploitatie en 

ontwikkeling van woningen voor de sociale huursector, in het bijzonder in de studentensector. 

 

4.2  Presentatiewijziging 

De verhuurderheffing en bijdrage saneringssteun zijn apart gepresenteerd onder heffingen, in 2015 was er 

geen bijdrage saneringssteun, in de vergelijkende cijfers zijn deze bedragen apart gepresenteerd. Tot 

2014 werd de brutomarge op beheer opgeteld bij de betaalde huren en opgeteld bij de beheerdiensten. In 

2015 is besloten deze boeking niet meer te maken, de vergelijkende cijfers zijn hierop aangepast. 

 

4.3 Stelselwijziging 

Voor het bepalen van de splitsing van DAEB en niet-DAEB bezit is in 2015 een andere methodiek 

gehanteerd, conform de vereisten van de nieuwe woningwet. Vanwege het beperkte niet-DAEB bezit en 

de geringe impact zijn de vergelijkende cijfers hier niet op aangepast. 

 

4.4  Schattingen 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de directie van 

DUWO zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de 

jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste 

inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 

veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. In het kader van de 

bepaling van de bedrijfswaarde van de materiële vaste activa in exploitatie en vastgoedbeleggingen zijn 

schattingswijzigingen doorgevoerd, bijvoorbeeld aangaande de levensduur, die nader uiteengezet zijn in 

de toelichting (toelichting mutatie bedrijfswaarde). 

 

4.5 Financiële continuïteit 

Met name ten gevolge van overheidsmaatregelen zijn de vaste lasten voor woningcorporaties de 

afgelopen jaren sterk toegenomen. De verhuurderheffing en de vennootschapsbelastinglasten bedragen 

leiden tot structurele lastenverhoging van miljoenen op jaarbasis. DUWO kan deze extra kosten nu en in 

de toekomst naar verwachting zelfstandig dragen. Enerzijds door een beperkte huurverhoging boven de 

inflatie, anderzijds door een structurele verlaging van de (bedrijfs)kosten. 
 

DUWO verwacht blijvend te kunnen voldoen aan de normen van het WSW en de Autoriteit 

woningcorporaties. De ICR, DSCR, LTV op bedrijfswaarde en solvabiliteit op bedrijfswaarde zijn ruim 

boven de gestelde normen. De ontwikkeling van de DSCR en de dekkingsratio blijven de belangrijkste 

aandachtspunten. 
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5. Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

5.1  Schattingen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Besluit beheer sociale 

huursector, Titel 9 Boek 2 BW en Hoofdstuk 645 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en de 

stellige uitspraken van de overige hoofdstukken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven 

door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

 

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats 

tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn 

referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. Toelichtingen op posten 

in de balans, winst-en-verliesrekening en kasstroomoverzicht worden in de jaarrekening genummerd. 

 

5.2 Vergelijking met vorig jaar 

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het 

voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste presentatie-, stelsel- en schattingswijzigingen zoals 

opgenomen in paragraaf 4.2, 4.3 en 4.4. 

 

5.3 Verwerken verplichtingen 

In de jaarrekening wordt naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens rekening gehouden met 

feitelijke verplichtingen, die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en extern 

gecommuniceerd”. Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de corporatie zijn gedaan richting 

huurders, gemeenten en overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige 

herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het 

besluitvormingsproces van de corporatie rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van een feitelijke 

verplichting is sprake indien de formalisering van de definitief ontwerp fase en afgeleid het aanvragen van 

de bouwvergunning heeft plaatsgevonden. 

 

5.4 Materiële vaste activa 

 

5.4.1 Algemene uitgangspunten 

Tenzij bij de afzonderlijke balansposten iets anders wordt vermeld, gelden voor alle materiële vaste activa 

de volgende algemene uitgangspunten. 

 

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van alle direct toe te rekenen uitgaven 

onder aftrek van afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur. Op grond wordt niet 

afgeschreven.  

Voor zover verkregen subsidies kwalificeren als investeringssubsidie worden deze in mindering gebracht 

op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 

Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. 

 

Indien grond gekocht is met opstallen, met de intentie de opstallen te slopen of teniet te laten gaan en 

vervolgens op de grond nieuwbouw te realiseren, dan maken de eventuele boekwaarde van de opstallen 

en de gemaakte sloopkosten deel uit van de verkrijgingsprijs van de grond. 

 

Verwerking van groot onderhoud 

DUWO verwerkt de kosten van groot onderhoud aan haar materiële vaste activa als onderdeel van de 

boekwaarde indien wordt voldaan aan de criteria voor activering. De geactiveerde kosten worden als 

afzonderlijke component behandeld. Voor zover sprake is van vervanging van onderdelen van het actief 

wordt de nog aanwezige boekwaarde van deze onderdelen gedesinvesteerd. Indien de boekwaarde van 

deze te desinvesteren onderdelen niet afzonderlijk uit de activa registratie zijn te herleiden, wordt deze 

benaderd op basis van de huidige uitgaven, teruggerekend naar de datum van oorspronkelijke investering, 

en indien van toepassing rekening houdend met de naar benadering tot het moment van vervanging 

hierover gepleegde afschrijvingen. 
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5.4.2 Sociaal vastgoed in exploitatie 

Typering 

Sociaal vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, het 

maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed conform de nieuwe woningwet. De 

huurtoeslaggrens is een algemeen huurprijsniveau dat jaarlijks per 1 juli door de Minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (thans Minister voor Wonen en Rijksdienst) wordt vastgesteld. 

Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat is verhuurd aan maatschappelijke organisaties, 

waaronder zorg-, welzijn-, onderwijs en culturele instellingen en dienstverleners. 

 

Kwalificatie 

Het beleid van DUWO is er primair op gericht de sociale vastgoedportefeuille aan te houden voor de 

doelgroep van beleid. Slechts voor een deel van het sociale vastgoed vindt optimalisatie van het financiële 

rendement plaats. Daarmee kwalificeert DUWO zich als vastgoed beheerder en is de laagste van de 

vervangingswaarde of de bedrijfswaarde de basis voor de invulling van de actuele waarde. 

 

Waarderingsgrondslag 

DUWO waardeert haar sociaal vastgoed in exploitatie bij eerste verwerking tegen verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs en daarna tegen kostprijs verminderd met afschrijvingen en cumulatieve bijzondere 

waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.  

 

Na-investeringen 

Uitgaven na eerste verwerking (de zogeheten na-investeringen) die leiden tot een waardeverhoging van 

het actief worden aangemerkt als activeerbare kosten van vernieuwing. 

 

Uitgaven die betrekking hebben op toekomstige herstructureringen, waarvan de feitelijke verplichtingen 

dan wel de in rechte afdwingbare verplichtingen zijn aangegaan, worden in de waardering betrokken. 

Herstructurering onderscheidt zich van renovatie door het verbeteren of vergroten van de oorspronkelijke 

capaciteit.  

 

Onderhoud 

De lasten van regelmatig voorkomend onderhoud waaronder renovatie onderscheiden zich van 

activeerbare kosten door het feit dat er geen sprake is van een waarde verhoging van het actief. De lasten 

van onderhoud worden direct in het resultaat verantwoord. 

 

Componenten 

Binnen het vastgoed worden componenten onderkend met een verschillende levensduur. Naast de grond 

(geen afschrijving) en de opstal worden installaties en inventaris onderkend. Van een afzonderlijke 

component is sprake indien deze component meer dan 10% uitmaakt van de waarde van het actief en/of 

indien de afschrijvingslast (als gevolg van een afwijkende levensduur van de component ten opzichte van 

de opstal) meer dan 10% afwijkt van de situatie dat geen component zou zijn onderkend. 

 

Complexindeling  

De indeling van de kasstroom genererende eenheden (complexen) is in overeenstemming met het interne 

beleid en de bedrijfsvoering van DUWO. Jaarlijks vindt toetsing plaats van de boekwaarde en reële 

waarde. De toetsing geschiedt op vestigingsniveau. Bij de bepaling of investeringen onrendabel zijn, wordt 

rekening gehouden met de overwaarde van de vestiging waartoe de investering zal gaan behoren. Voor 

alle complexen is een bedrijfswaardeberekening opgesteld. In totaal zijn er daarom 10 kasstroom 

genererende complexen gedefinieerd die gebaseerd zijn op de reguliere vestigingen Delft, Den Haag, 

Amsterdam, Midden-Nederland en Leiden en de splitsing in sociaal en commercieel vastgoed. Aansluiting 

is daarbij gezocht naar de manier waarop DUWO haar begrotingen en voortgangsrapportages heeft 

ingericht. 

 

Bepaling bedrijfswaarde 

Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de contante waarde van de aan een actief of samenstel van 

activa toe te rekenen toekomstige kasstromen die kunnen worden verkregen met de uitoefening van het 

bedrijf. De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante waarde van de geprognosticeerde kasstromen 

uit hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten en toekomstige exploitatielasten over de geschatte 

resterende looptijd van de investering.  
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De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en onderbouwde veronderstellingen die de beste 

schatting van de directie weergeven van de economische omstandigheden die van toepassing zullen zijn 

gedurende de resterende levensduur van het actief. De kasstromen zijn gebaseerd op de eind 2015 intern 

geformaliseerde meerjarenbegroting en bestrijken een periode van 5 jaar behoudens de verwachte kosten 

van groot onderhoud, erfpacht en overige contracten met een werkingsduur van meer dan vijf jaar. De 

kosten van planmatig en groot onderhoud worden gebaseerd op de in de meerjarenonderhoudsbegroting 

onderkende cycli per component. Voor latere jaren wordt uitgegaan van de verwachte gemiddelde 

groeivoeten voor inflatie, huurstijging en rente alsmede genormeerde lastenniveaus. 

 
 

Bij de bedrijfswaardeberekening gelden de volgende uitgangspunten: 

 

 2015  2014 

Huurharmonisatie bij zittende huurders (inkomen meer dan € 43.602) 0,0%  0,0% 

Huurharmonisatie bij zittende huurders (inkomen lager dan € 43.602) 0,0%  0,0% 

Mutatiegraad 25,0%  25,0% 

Jaarlijkse huurderving 1,5%  1,5% 

Ingerekende klachten- en mutatieonderhoudskosten per vhe 206  210 

Ingerekende kosten planmatig onderhoud per vhe 433  432 

Ingerekende exploitatielasten per vhe 899  649 

Minimale levensduur 15 jaar   15 jaar 

Maximale levensduur 50 jaar  50 jaar 

Restwaarde grond 2.500  2.500 

Disconteringsvoet 5,00%  5,25% 

Moment van discontering medio-

numerando 

 medio-

numerando 

Parameters 

 

Huurstijging in % Prijsinflatie in % Stijging 

loonkosten in % 

Stijging kosten 

onderhoud in % 

Stijging overige 

var. lasten in % 

Periode Bdw15 Bdw14 Bdw15 Bdw14 Bdw15 Bdw14 Bdw15 Bdw14 Bdw15 Bdw14 

2015  1,8%  2,5%  2,5%  3,25%  2,5% 

2016 0,6% 3,5% 0,9% 2,5% 1,9% 2,5% 1,9% 3,25% 1,9% 2,5% 

2017 0,9% 3,5% 1,2% 2,5% 2,2% 2,5% 2,2% 3,0% 2,2% 2,5% 

2018 1,2% 2,5% 1,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 3,0% 2,5% 2,5% 

2019 1,5% 2,5% 1,6% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 3,0% 2,5% 2,5% 

2020 1,6% 2,0% 2,0% 3,0% 2,5% 3,0% 2,5% 3,0% 2,5% 3,0% 

2021-20xx 2.0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,5% 3,0% 2,5% 3,0% 2,5% 3,0% 

 

De heffing saneringssteun, de bijdrageheffing Aw en de te betalen vennootschapsbelasting maken geen 

onderdeel uit van de bedrijfswaarde.  

De toename van de ingerekende exploitatielasten per verhuureenheid wordt hoofdzakelijk veroorzaakt 

door het vanaf 2015 niet meer inrekenen van de dekkingsbijdrage uit de beheerovereenkomsten. De 

verhuurderheffing wordt wel ingerekend in de bedrijfswaarde, waarbij geen rekening is gehouden met de 

stijging van de huurtoeslag van de Rijksbegroting. Indien wel rekening gehouden zou worden met deze 

stijging, heeft deze een negatief effect op de totale bedrijfswaarde van € 7,9 mln. In tegenstelling tot 

eerdere jaren worden verkopen prudent in de bedrijfswaarde ingerekend. Conform de meerjarenbegroting 

van DUWO is over de prognoseperiode van de eerste 5 jaar rekening gehouden met 70 verkochte 

woningen. De aanpassing van de discontovoet van 5,25% naar 5,0% heeft een positief effect op de totale 

bedrijfswaarde van € 36,9 mln. De stijging van de exploitatielasten per vhe wordt veroorzaakt door de 

aanpassing in de behandeling van de brutomarge op beheer (zie paragraaf 4.2). 

 

Bij de bepaling van de bedrijfswaarde zijn de volgende posten als niet vastgoed gerelateerd aangemerkt 

en buiten de bedrijfswaarde gehouden: 

– leefbaarheid 

– haalbaarheid 

– projectmanagement 
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De bepaling van de restwaarde van de grond opgenomen in de bedrijfswaarde vindt, voor zover er nog 

geen herbestemming van de grond heeft plaatsgevonden, plaats op basis van de huidige vergelijkbare 

kavel- of vierkante meterprijs voor een sociale huurwoning. Deze kavelprijs wordt geïndexeerd naar het 

einde van de levensduur en verminderd met verwachte sloopkosten en kosten van uitplaatsing. Indien 

feitelijke dan wel in rechte afdwingbare verplichtingen zijn aangegaan die consequenties hebben voor de 

bestemming van de grond dan wordt met deze gewijzigde bestemming in de waardering rekening 

gehouden. 

 
Bijzondere waardevermindering 

DUWO beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere 

waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare 

waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele 

actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe 

het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief 

hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en 

de bedrijfswaarde. 

Bijzondere waardeverminderingsverliezen worden ten laste van de winst- en verliesrekening verantwoord 

onder de bedrijfslasten als ‘Overige waardeveranderingen materiële vaste activa en vastgoedportefeuille’. 

 

Terugname van bijzondere waardevermindering 

Indien wordt vastgesteld dat een in het verleden verantwoorde bijzondere waardevermindering niet meer 

bestaat of is afgenomen, wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger 

gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het 

actief was verantwoord. Het verschil in boekwaarde van het actief direct voor herbeoordeling van de 

bijzondere waardevermindering en direct na deze herbeoordeling wordt als terugname van eerdere 

afwaardering ten gunste van de winst- en verliesrekening verantwoord onder de bedrijfskosten als 

‘Overige waardeveranderingen materiële vaste activa en vastgoedportefeuille’. 

 

Afschrijvingen 

Er wordt per component lineair over de geschatte resterende levensduur afgeschreven over het verschil 

tussen de boekwaarde per begin boekjaar en de geschatte restwaarde van (de component van) het actief. 

Indien sprake is van een afwaardering naar lagere bedrijfswaarde dan geldt deze lagere bedrijfswaarde 

vanaf dat moment als basis voor de afschrijvingen in de toekomst. Een lagere bedrijfswaarde wordt in zijn 

geheel toegerekend aan de opstal en overige componenten (op basis van het relatieve aandeel in de 

oorspronkelijke verkrijgings- of vervaardigingsprijs). Dit impliceert dat over de oorspronkelijke 

verkrijgingsprijs van de grond geen afschrijving plaatsvindt. Zo nodig wordt de verkrijgingsprijs van de 

grond zelfstandig op basis van impairment (af)gewaardeerd naar lagere sociale marktwaarde. Indien 

sprake is van een terugname van een eerdere afwaardering dan geldt de na deze terugname resulterende 

boekwaarde als basis voor de afschrijvingen in de toekomst.  

 

Actuele waarde ten behoeve van de toelichting 

In de toelichting is de actuele waarde van Sociaal vastgoed in exploitatie gebaseerd op de bedrijfswaarde 

zoals beschreven in deze paragraaf. 

 

5.4.3 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 

Typering 

Dit betreffen complexen in aanbouw die zijn bestemd om te worden ingezet als vastgoed in exploitatie niet 

zijnde een vastgoedbelegging. 

 

Waarderingsgrondslag 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie wordt gewaardeerd tegen uitgaafprijzen en 

toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht en directievoering.  

 

Bijzondere waardevermindering 

DUWO beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere 

waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien de verwachte realiseerbare waarde lager is dan de 

verwachte totale geactiveerde kosten bij oplevering is sprake van een onrendabele top. Bij de bepaling of 

de onrendabele top leidt tot een bijzondere waardevermindering worden de boekwaarde en de 
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bedrijfswaarde van de kasstroom genererende eenheid waartoe de onroerende zaken gaan behoren 

betrokken. 

Indien en voor zover de onrendabele top groter is dan het verschil tussen de bedrijfswaarde en de 

boekwaarde van de betreffende kasstroom genererende eenheid, is sprake van een bijzondere 

waardevermindering van het vastgoed in ontwikkeling. Indien en voor zover de bijzondere 

waardevermindering hoger is dan de waarde van het vastgoed in ontwikkeling, wordt het vastgoed in 

ontwikkeling op nihil gewaardeerd en wordt een voorziening aan de creditzijde van de balans opgenomen. 

 

Afschrijvingen 

Op vastgoed in ontwikkeling wordt niet afgeschreven. Afschrijving vindt eerst plaats nadat de betreffende 

complexen in exploitatie zijn genomen. 

 

5.4.4 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 

De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd tegen verkrijgings- 

of vervaardigingsprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare activa 

worden gewaardeerd tegen de verwachte opbrengstwaarde. 
 
5.5 Vastgoedbeleggingen 

Vastgoedbeleggingen zijn onroerende zaken die worden aangehouden om huuropbrengsten, 

waardestijgingen of beide te realiseren. Vastgoedbeleggingen worden geclassificeerd als 

‘vastgoedbeleggingen in exploitatie’ indien ze beschikbaar zijn voor verhuur. Vastgoedbeleggingen, 

daaronder begrepen vastgoedbeleggingen in ontwikkeling, worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende 

de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. De algemene 

uitgangspunten van Materiële vaste activa (zie paragraaf 5.4.1) zijn ook van toepassing op 

Vastgoedbeleggingen, tenzij hierna anders is vermeld. 

 

5.5.1 Commercieel vastgoed in exploitatie 

Typering 

Het commercieel vastgoed in exploitatie omvat woningen in exploitatie met een huurprijs boven de 

huurtoeslaggrens, het bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed) en het overige 

commerciële vastgoed. 

 

Waarderingsgrondslag 

DUWO waardeert haar commercieel vastgoed in exploitatie bij eerste verwerking tegen verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs en daarna tegen kostprijs verminderd met afschrijvingen en bijzondere 

waardeverminderingen.  

 

Overige uitgangspunten 

De overige uitgangspunten van Sociaal vastgoed in exploitatie uit paragraaf 5.4.2 zijn ook van toepassing 

op Commercieel vastgoed in exploitatie, met uitzondering van het volgende: 

• Als invulling van de actuele waarde geldt niet de bedrijfswaarde maar de reële waarde. 

 

Reële waarde 

De reële waarde welke wordt gehanteerd voor de toetsing van een eventuele bijzondere 

waardevermindering is gebaseerd op de actuele marktsituatie en omstandigheden per balansdatum en 

geeft de meest waarschijnlijke prijs weer die redelijkerwijs op balansdatum had kunnen worden verkregen. 

Toetsing van een eventuele bijzondere waardevermindering vindt plaats indien er aanwijzingen zijn dat 

zich mogelijk een dergelijke waardedaling heeft voorgedaan. Aanwijzingen kunnen zijn: daling van 

vastgoedprijzen, daling van exploitatieresultaten van vastgoed, mogelijk kortere levensduur dan 

aanvankelijk geschat, hogere onrendabele investeringen dan aanvankelijk geschat e.d. Er hebben zich in 

2015 geen aanwijzingen voorgedaan die op een eventuele bijzondere waardevermindering duiden. 

 

Actuele waarde ten behoeve van de toelichting 

In de toelichting is de actuele waarde van Commercieel vastgoed in exploitatie gebaseerd op de 

bedrijfswaarde zoals beschreven in paragraaf 5.4.2. DUWO hanteert deze invulling van actuele waarde 

omdat haar primaire doelstelling is het beschikbaar stellen van huisvesting, en dat optimalisatie van het 
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rendement van haar vastgoed slechts een ondergeschikte plaats in neemt. De bedrijfswaarde wordt 

bepaald zoals beschreven in paragraaf 5.4.2 Sociaal vastgoed in exploitatie. 

 

5.5.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 

Typering 

Dit betreffen complexen in aanbouw die zijn bestemd om te worden ingezet als vastgoed in exploitatie 

zijnde een vastgoedbelegging. 

 

Waardering en verwerking 

De waardering en verwerking van deze post is gelijk aan Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de eigen 

exploitatie niet zijnde een vastgoedbelegging zoals beschreven in paragraaf 5.4.3. 

 
5.6 Financiële vaste activa 

 

5.6.1 Andere deelnemingen 

Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd tegen 

verkrijgingprijs. Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen de 

realiseerbare waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de winst-en-verliesrekening. 

 

5.6.2 Latente belastingvorderingen 

Zie 5.8.2 

 

5.6.3 Overige financiële vaste activa 

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en overige 

vorderingen. Deze vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.  

 
5.7 Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 

Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, veelal gelijk 

aan de nominale waarde. Een voorziening voor oninbaarheid gebaseerd op een statische beoordeling per 

balansdatum wordt in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

 

5.7.1 Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan 

twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 

kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale 

waarde. 

 
5.8 Voorzieningen 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen en verliezen die op 

balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 

waarvan de hoogte redelijkerwijs kan worden geschat. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 

beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te 

wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar 

verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. 

 

5.8.1 Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw 

Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen nieuwbouw worden als bijzondere 

waardeverandering in mindering gebracht op de boekwaarde van de vestiging waartoe de investeringen 

gaan behoren. Indien en voor zover de verwachte verliezen de boekwaarde van de betreffende vestiging 

overtreffen, wordt voor dit meerdere een voorziening gevormd. Onder verwachte verliezen wordt in dit 

verband verstaan de netto contante waarde van alle investeringsuitgaven minus aan deze investering toe 

te rekenen ontvangsten. 

 

5.8.2 Latente belastingvorderingen en -verplichtingen 

Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de 

waarde van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de boekwaarden die in deze 

jaarrekening gevolgd worden anderzijds. De berekening van de latente belastingvorderingen en -



 

87 

 

verplichtingen geschiedt tegen de belastingtarieven die op het einde van het verslagjaar gelden, of tegen 

de tarieven die in de komende jaren gelden, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld. 

 

Latente belastingvorderingen uit hoofde van verrekenbare verschillen en beschikbare voorwaartse 

verliescompensatie worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst 

beschikbaar zal zijn waarmee verliezen kunnen worden gecompenseerd en verrekeningsmogelijkheden 

kunnen worden benut. 

 

Latente belastingen worden verantwoord voor tijdelijke verschillen inzake groepsmaatschappijen, 

deelnemingen en joint ventures, tenzij DUWO in staat is het tijdstip van afloop van het tijdelijk verschil te 

bepalen en het niet waarschijnlijk is dat het tijdelijke verschil in de voorzienbare toekomst zal aflopen. 

 

Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder de financiële vaste activa, latente 

belastingverplichtingen zijn opgenomen onder de voorzieningen. Belastinglatenties worden gewaardeerd 

op contante waarde, tenzij in de toelichting anders is vermeld. 

 

5.8.3 Voorziening persoonsgebonden opleidingsbudget 

Het persoonlijke levensloop opleidingsbudget is een voorziening voor uitgaven aan opleidingen voor de 

loopbaanontwikkeling van personeelsleden. De voorziening is gebaseerd op het aantal full-time 

equivalenten. 

 

5.8.4      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. Hiermede heeft het fonds het karakter van een voorziening. Op beide fondsen worden de 

werkelijke uitgaven in mindering gebracht. Tevens worden deze fondsen gedoteerd voor dekking van 

inflatie. DUWO treedt hierbij op als fondsbeheerder. 

 

5.8.5  Voorziening pensioenen 

DUWO heeft een pensioenregeling bij het pensioenuitvoerder SPW (bedrijfstakpensioenfonds). De 

regeling wordt gefinancierd door afdrachten aan pensioenuitvoerders, te weten het 

bedrijfstakpensioenfonds. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de 

pensioenuitvoerder benadering’. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen 

premie als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord. Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst 

wordt beoordeeld of en zo ja welke verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de 

pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balansdatum bestaan. Deze additionele verplichtingen, 

waaronder eventuele verplichtingen uit herstelplannen van de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor 

DUWO en worden in de balans opgenomen in een voorziening. De waardering van de verplichting is de 

beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om deze per balansdatum af te wikkelen. Indien het 

effect van de tijdswaarde van geld materieel is, wordt de verplichting gewaardeerd tegen de contante 

waarde. Discontering vindt plaats op basis van rentetarieven van hoogwaardige ondernemingsobligaties. 

Toevoegingen aan en vrijval van de verplichtingen komen ten laste respectievelijk ten gunste van de 

winst-en-verliesrekening. Een pensioenvordering wordt in de balans opgenomen wanneer DUWO 

beschikkingsmacht heeft over de pensioenvordering, wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 

economische voordelen die de pensioenvordering in zich bergt, zullen toekomen aan DUWO, en wanneer 

de pensioenvordering betrouwbaar kan worden vastgesteld. Ultimo 2015 (en 2014) waren er voor de 

groep geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de 

pensioenuitvoerder verschuldigde premie. 

 

5.9 Langlopende schulden 

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.  Een eventueel 

verschil tussen het ontvangen bedrag en de reële waarde van de lening wordt verantwoord op basis van 

de bij die transactie horende economische werkelijkheid. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen 

aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden 

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag 

rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. 
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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 niet afgesplitst en niet separaat verantwoord. Het effect van de 

dergelijke contractuele bepalingen wordt meegenomen in de effectieve rentevoet en de reële waarde 

ervan wordt toegelicht in paragraaf 5.11. 

 
5.10 Leasing 

DUWO huurt activa van een aantal partijen (beleggers en collega-corporaties) met het recht van 

onderhuur. DUWO verhuurt deze activa vervolgens aan haar doelgroep en ontvangt een vergoeding van 

de eigenaar. Waardeveranderingen van deze activa zijn voor rekening en risico van de eigenaar. Deze 

activa worden niet geactiveerd.  

 

5.10.1 Financial leasing 

De stichting huurt soms activa waarvan de feiten en omstandigheden van de overeenkomst voor de 

jaarverslaggeving kwalificeren als financial lease. Deze activa worden geactiveerd in de balans bij de 

aanvang van het leasecontract tegen de reële waarde van het actief of de lagere contante waarde van de 

minimale leasetermijnen. De te betalen leasetermijnen worden op annuïtaire wijze verdeeld in een 

aflossings- en een rentecomponent. De leaseverplichtingen worden exclusief de rentecomponent 

opgenomen onder de langlopende schulden. De rentecomponent wordt gedurende de looptijd van het 

contract verantwoord in de winst-en-verliesrekening met een vast rentepercentage over de gemiddelde 

resterende aflossingscomponent. De relevante activa worden afgeschreven over de resterende 

gebruiksduur of, indien korter, de looptijd van het contract. 
 
5.11 Afgeleide financiële instrumenten (derivaten) 

DUWO maakt gebruik van rentederivaten. Deze worden tegen geamortiseerde kostprijs opgenomen. De 

wijze van verwerking van waardeveranderingen van het afgeleide financiële instrument is afhankelijk van 

of er met het afgeleide financiële instrument hedge accounting wordt toegepast. Indien er geen kostprijs 

hedge accounting wordt toegepast, wordt er door DUWO een voorziening getroffen voor een eventuele 

reële waarde van het derivaat die lager is dan de kostprijs. 

 

DUWO past waar mogelijk kostprijs hedge accounting toe. Op het moment van aangaan van een hedge 

relatie, wordt dit door DUWO gedocumenteerd. DUWO stelt middels een test periodiek de effectiviteit van 

de hedge relatie vast. Dit gebeurt door het vergelijken van de kritische kenmerken van het hedge 

instrument met die van de afgedekte positie, of door het vergelijken van de verandering in reële waarde 

van het hedge-instrument en de afgedekte positie. Indien de kritische kenmerken van het hedge 

instrument en die van de afgedekte positie niet aan elkaar gelijk zijn.  

 

Bij het toepassen van kostprijshedge-accounting is de eerste waardering en de grondslag van verwerking 

in de balans en de resultaatbepaling van het hedge-instrument afhankelijk van de afgedekte post. Dit 

betekent dat DUWO derivaten tegen kostprijs waardeert omdat de afgedekte leningen ook tegen kostprijs 

in de balans worden verwerkt.  

 

Het ineffectieve deel van de hedgerelatie wordt direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt indien het 

hedge instrument een negatieve reële waarde heeft. 
 

De fair value bij “unwinding” van swaps en de daaropvolgende verdiscontering in nieuw aangegane 

leningen wordt opgenomen onder overlopende activa respectievelijk overlopende passiva. Amortisatie 

vindt lineair plaats.  



 

89 

 

6. Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

 6.1 Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de 

kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin 

ze zijn gerealiseerd; verliezen al zodra ze voorzienbaar zijn. 

 

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde 

waardeveranderingen van op actuele waarde gewaardeerde vaste activa en afgeleide financiële 

instrumenten. 

 

6.1.1 Opbrengstverantwoording algemeen 

Opbrengsten uit de levering van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico’s met 

betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. Opbrengsten uit de levering 

van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot 

aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. 

 

6.1.2 Bijzondere posten 

Bijzondere posten zijn baten of lasten die behoren tot de gewone bedrijfsuitoefening, maar op grond van 

de aard, omvang of het incidentele karakter afzonderlijk worden toegelicht, teneinde een goed inzicht te 

geven in het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening en vooral de ontwikkeling daarin. Bijzondere posten 

worden met het oog op de analyse en de vergelijkbaarheid van de resultaten zoveel als mogelijk naar aard 

en omvang afzonderlijk en ongesaldeerd toegelicht.  

 

 6.2 Bedrijfsopbrengsten 

6.2.1       Huren 

De jaarlijkse huurverhoging is van rijkswege gebonden aan een maximum. Voor het verslagjaar 2015 

bedroeg dit maximumpercentage 2,5% voor huurders met een inkomen lager dan € 34.229,-. Voor 

huishoudens in zelfstandige woningen met een inkomen tussen € 34.229 en €43.786  was dat 3% en voor 

huishoudens met een inkomen boven de € 43.786 ging het om 5%. De maximale huurgrenzen stegen 

slechts met 1%, waardoor alle woningen die op de maximale huurprijsgrens worden verhuurd niet de 

maximale huurverhoging hebben gekregen. 

 

6.2.2 Opbrengsten Servicecontracten 

Dit betreffen ontvangen bedragen van huurders en bewoners ter dekking van te maken en gemaakte 

servicekosten. Jaarlijks vindt verrekening plaats op basis van de daadwerkelijke bestedingen. De kosten 

worden verantwoord onder de lasten servicecontracten.  

 

6.2.3 Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 

Onder deze rubriek worden het boekresultaat van gerealiseerde verkopen van vastgoed in exploitatie 

opgenomen. De boekwinst van gerealiseerde verkopen van vastgoed in exploitatie betreft het saldo van 

de behaalde verkoopopbrengst minus de boekwaarde. Resultaten worden verantwoord op het moment 

van levering (passeren transportakte). 

 

6.2.4 Overige waardeveranderingen materiële vaste activa en vastgoedportefeuille 

(Bedrijfsopbrengsten) 

Dit betreffen waardeveranderingen voor zover deze niet de terugneming van eerder verantwoorde 

bijzondere waardeverminderingen betreffen. Deze terugneming wordt via de regel onder de lasten 

verantwoord. 

 

6.2.5 Geactiveerde productie eigen bedrijf 

De toegerekende interne directe kosten ten behoeve van onroerende zaken in ontwikkeling worden 

hieronder verantwoord, met uitzondering van geactiveerde rente welke onder de financiële baten en lasten 

worden opgenomen. 
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6.2.6 Overige bedrijfsopbrengsten 

De overige bedrijfsopbrengsten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. De 

post vergoedingen gebaseerd op roerende zaken die vooral in Accommodate worden geëxploiteerd. De 

basis voor de doorrekening is een vaste afschrijvingstermijn van gemiddeld 3 jaar. 

 

6.3   Bedrijfslasten 

 

6.3.1 Afschrijvingen materiële vaste activa en vastgoedportefeuille 

De afschrijvingen op materiële vaste activa en goodwill worden gebaseerd op basis van de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de verwachte 

gebruiksduur. Met een mogelijke restwaarde wordt rekening gehouden bij binnenstadspanden met een 

monumentale toewijzing; voor het overige wordt geen rekening gehouden met een restwaarde. Over 

terreinen wordt niet afgeschreven. 

 

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige 

afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van onroerende en roerende zaken ten 

dienste van de exploitatie zijn begrepen onder de afschrijvingen. 

 

6.3.2 Overige waardeveranderingen (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille 

(Bedrijfslasten)  

De onder deze post verantwoorde bedragen hebben betrekking op een afboeking uit hoofde van 

bijzondere waardevermindering dan wel een terugneming daarvan. (Mutaties in) bijzondere 

waardeverminderingen ontstaan door een jaarlijkse toets van de bedrijfswaarde ten opzichte van de 

waarde gebaseerd op historische kostprijs minus cumulatieve afschrijvingen. 

 

6.3.3 Erfpacht 

Jaarlijks wordt door de gemeente voor het gebruik van de grond onder de verhuureenheden erfpacht in 

rekening gebracht op basis van canons. De eenmalig afgekochte meerjarige erfpachtscontracten maken 

onderdeel uit van de vervaardigingsprijs en zijn daarmee onderdeel van de materiële vaste activa in 

exploitatie en/of vastgoed beleggingen. 

 

6.3.4 Lonen en salarissen 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-

verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 

 

6.3.5 Pensioenlasten 

Werknemers hebben een recht op pensioen welke is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon over de 

gewerkte periode. De middelloonregeling houdt in dat de werknemer elk jaar pensioen opbouwt over het 

loon van dat jaar. Het opgebouwde pensioen in de middelloonregeling houdt zijn waarde door 

toeslagverlening. 

 

De stichting heeft de verplichtingen welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel ondergebracht 

bij het bedrijfstakpensioenfonds SPW en betaalt hiervoor pensioenpremies. De pensioenrechten worden 

jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van 

het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. De premies worden 

verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden 

opgenomen als overlopende activa indien deze tot een terugstorting leiden of tot een vermindering van 

toekomstige betalingen. 

 

6.3.6 Lasten onderhoud 

Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud verantwoord. 

Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben 

plaatsgevonden. Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd 

op balansdatum worden verwerkt onder de in de balans opgenomen rechten en verplichtingen. De lasten 

van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare kosten door het feit dat er geen sprake is van een 

waardeverhoging van het actief. 
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6.3.7 Leefbaarheid 

De hieronder verantwoorde kosten betreffen kosten van fysieke ingrepen niet zijnde investeringen en 

uitgaven voor activiteiten in de omgeving van woongelegenheden van DUWO, die de leefbaarheid in 

buurten en wijken ten goede moeten komen. 

 

6.3.8 Overige bedrijfslasten 

De overige bedrijfslasten wordt toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

 

6.3.9    Financiële baten en lasten 

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet 

van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met 

de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de 

effectieve rente worden meegenomen. 

 

6.3.10 Belastingen 

Vanaf 1 januari 2008 is DUWO integraal belastingplichtig geworden voor de vennootschapsbelasting. 

Corporaties zijn sindsdien verplicht over hun integrale activiteiten vennootschapsbelasting te betalen. Een 

en ander is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (VSO). In deze VSO zijn specifieke bepalingen 

opgenomen met betrekking tot de waardering van posten op de fiscale openingsbalans en de wijze van 

resultaatneming. 

 

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-

verliesrekening, rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande 

boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde 

winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met 

wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van 

wijzigingen in het te hanteren belastingtarief. 
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7. Financiële instrumenten en risicobeheersing 

Gedurende het verslagjaar is het treasurystatuut, waarin opgenomen het financieel beleid, vastgesteld 

door de financiële commissie. In het treasurystatuut wordt het gebruik van niet complexe derivaten onder 

voorwaarden toegestaan. Binnen het treasurybeleid van DUWO dient het gebruik van afgeleide financiële 

instrumenten (‘derivaten’) ter beperking van inherente financiële risico's. Op grond van het vigerende 

interne treasurystatuut is het gebruik van derivaten slechts toegestaan voor zover er een materieel 

verband met de financieringspositie of het belegde vermogen kan worden gelegd. Derivaten mogen niet 

worden gebruikt voor het innemen van een speculatieve positie.  

 

Voor derivaten aangegaan na 1 oktober 2012 geldt dat DUWO zich volgens haar treasurystatuut onverkort 

houdt aan de Beleidsregels gebruik financiële derivaten door toegelaten instellingen volkshuisvesting en 

beleidsregels beleggen. 

 

Prijsrisico  

DUWO loopt risico’s ten aanzien van de waardering van effecten, opgenomen onder financiële vaste 

activa en effecten, opgenomen onder vlottende activa. De onderneming beheerst het marktrisico door 

stratificatie aan te brengen in de portefeuille, en limieten te stellen. 

 

Valutarisico 

DUWO is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valutarisico. 

 

Renterisico 

DUWO loopt geen renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder financiële vaste activa, 

effecten en liquide middelen) en beperkt risico op vastrentende langlopende en kortlopende schulden 

(waaronder schulden aan kredietinstellingen). Dit risico concentreert zich op renteherzieningsmomenten 

van de lening portefeuille. 

 

Voor schulden met variabele renteafspraken loopt DUWO risico ten aanzien van toekomstige kasstromen 

als gevolg van wijzigingen in de rentestanden. Met betrekking tot bepaalde variabel rentende schulden 

(schulden aan kredietinstellingen) heeft DUWO renteswaps gecontracteerd, zodat zij per saldo een vaste 

rente betaalt. Per financieringsbesluit maakt DUWO een bewuste keuze over het aantrekken van een 

lening tegen vaste rente of van een lening tegen variabele rente onder gelijktijdige afsluiting van een rente-

instrument waarmee de variabele rente effectief in een vaste rente wordt omgezet. De criteria op basis 

waarvan wordt gekozen zijn vastgelegd in het treasurystatuut en omvatten: (a) de financieringsbehoefte, 

(b) de mate waarin de aan te trekken leningen passen in een zo gelijk mogelijk in de tijd verspreiden van 

betaaldata, vervalkalender en renteherzieningsmomenten, en (c) de per saldo hiermee gemoeide kosten. 

Hierbij wordt uitsluitend gekozen voor rentederivaten indien hierbij minimaal dezelfde onder (b) benoemde 

criteria worden gerealiseerd maar tegen per saldo lagere kosten dan bij het aantrekken van leningen met 

een vaste rente. Bovendien dienen financiële instrumenten tot een volledige effectieve hedge te leiden, dat 

wil zeggen dat betaaldata en hoofdsom van variabel rentende leningen gelijk zijn aan betaaldata van de 

onderliggende waarde (notional value) van de derivaten, en de ingangs- en einddatum van het derivaat 

gelijk zijn aan de ingangs- en einddatum van de variabel rentende lening, of volledig daarbinnen vallen. 

 

Kredietrisico 

Er zijn geen significante concentraties van kredietrisico. DUWO maakt gebruik van meerdere banken om 

over meerdere kredietfaciliteiten te kunnen beschikken. Limieten zijn formeel vastgelegd in het 

treasurystatuut en naleving daarvan wordt voortdurend gemonitord 
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Liquiditeitsrisico 

Relevante indicatoren voor het liquiditeitsrisico wat DUWO loopt per balansdatum zijn als volgt: (bedragen 

x €1.000,-) 

 

31 december 2015 

 € 

Bankschuld 0 

Kredietlimiet 0 

Lopende investeringsverplichtingen 54.404 

Reeds vastgelegde nog op te nemen leningen o/g 10.000 

Nog niet benutte borgingsruimte WSW (2015) 35.704 

 

Investeringsverplichtingen worden uitsluitend aangegaan indien DUWO zeker heeft gesteld dat hiervoor 

financiering beschikbaar is of is toegezegd. 

Ter spreiding van het liquiditeitsrisico maakt DUWO gebruik van meerdere banken om over meerdere 

kredietfaciliteiten te kunnen beschikken. Voor zover noodzakelijk, worden nadere zekerheden verstrekt 

aan de bank voor beschikbare kredietfaciliteiten. De vervalkalender van de bestaande leningportefeuille 

wordt constant gemonitord.  

 

DUWO loopt geen liquiditeitsrisico uit hoofde van haar derivatenportefeuille. Met één van haar 

derivatentegenpartijen is de afspraak gemaakt dat indien de marktwaarde een afgesproken bedrag 

overtreft, er een afrekening zal plaatsvinden. Het afgesproken bedrag wordt echter aangepast aan de 

marktwaarde, zodat er in de praktijk niet tot een afrekening zal komen. 

 

Beschikbaarheidsrisico 

DUWO voldoet in de meerjarenplanning aan de financiële kengetallen zoals deze door toezichthouders en 

andere financiële stakeholders worden gehanteerd. Doordat DUWO minder afhankelijk wil zijn van een 

beperkt aantal financiers is DUWO doorlopend op zoek naar andere bronnen voor lange termijn 

financiering. De verwachting is dat DUWO ook in 2016 de beperkte niet-DAEB investeringen uit eigen 

middelen kan financieren en voor haar DAEB-financiering kan volstaan met het aantrekken van WSW-

geborgde financiering. Voor de beschikbaarheid van financiering is de organisatie mede afhankelijk van 

het blijvend functioneren van het borgingsstelsel via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. 

 

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. 
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8. Belangrijke inschattingen t.a.v. waardering en resultaatbepaling 

Het bestuur dient daartoe bepaalde veronderstellingen en schattingen te maken die van invloed zijn op de 

waardering van activa en verplichtingen, op de resultaatbepaling en de rapportage van voorwaardelijke 

activa en verplichtingen. 

 

8.1 Waardering vaste activa 

 

8.1.1 Materiële vaste activa, minimum waarderingsregel 

Er is sprake van bijzondere waardeverminderingen wanneer de bedrijfswaarde lager is dan de 

boekwaarde zonder bijzondere waardevermindering. Hierdoor hebben schattingen waarop de 

bedrijfswaarde is gebaseerd een belangrijke invloed op de waardering van het Sociaal vastgoed in 

exploitatie en het resultaat over het boekjaar. 

 

De kasstromen waarop de bedrijfswaarden zijn gebaseerd, hebben in het algemeen een redelijk 

voorspelbaar trendmatig karakter. Het volgende aspect kent ten tijde van het opmaken van deze 

jaarrekening een grotere onzekerheid: 

 

8.1.2 Timing en verwerking van onrendabele investeringen nieuwbouw 

In de jaarrekening worden naast juridische afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen 

verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd, extern gecommuniceerd”. Hiervan 

is sprake wanneer uitingen namens de corporatie zijn gedaan richting huurders, gemeenten en overige 

stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen en toekomstige 

nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de 

corporatie rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van een feitelijke verplichting is sprake indien 

de formalisering van de definitief ontwerp fase en afgeleid het aanvragen van de bouwvergunning heeft 

plaatsgevonden. 

 

Op grond van de gehanteerde aannames heeft DUWO op het niveau van de gehanteerde complexindeling 

(zie 5.4.2) geen onrendabele projecten. 

De aannames gedaan bij de financiële impact van bovengenoemde feitelijke verplichtingen kunnen 

afwijken bij daadwerkelijke realisatie van de projecten. Planvorming kan ondermeer wijzigingen in de tijd 

ondergaan door bewegingen in het prijsniveau van leveranciers, wettelijk procedures en aanpassingen in 

de voorgenomen bouwproductie. 

 

8.2 Verwerking fiscaliteit 

Met betrekking tot de vennootschapsbelasting heeft DUWO een fiscale strategie gekozen en fiscale 

planning opgesteld. Het is echter altijd mogelijk dat gekozen standpunten door de fiscus niet worden 

overgenomen en daarmee de gepresenteerde acute belastinglast over 2014 en 2015 en belastinglatenties 

zoals opgenomen in deze jaarrekening zullen afwijken. 

 

De belangrijkste standpunten betreffen:  

 Het onderscheid tussen onderhoudskosten en investeringen;  

 De verwerking van projectontwikkelingsresultaten; 

 Het niet treffen van een onderhoudsvoorziening; 

 Het niet afwaarderen van het vastgoed gebaseerd op een afname van de WOZ waarde. 

 

8.3  Inbaarheid huurdebiteuren 

De voorziening huurdebiteuren is voldoende om de oninbaarheid van de huurdebiteuren te dekken. 
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9. Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt voor de 

bepaling van de kasstromen uit operationele activiteiten het nettoresultaat aangepast voor posten van de 

winst- en verliesrekening die geen invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar en voor 

mutaties in de balansposten en posten van de winst- en verliesrekening waarvan de ontvangsten en 

uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de operationele activiteiten. 

 

De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit de liquide middelen, met uitzondering van 

deposito’s met een looptijd langer dan drie maanden. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid 

gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten. 

 

De kasstromen uit hoofde van de financiering zijn gesplitst in kasstromen met betrekking tot mutaties in de 

hoofdsom (opgenomen onder financieringsactiviteiten) en betaalde interest (opgenomen onder 

operationele activiteiten). De investeringen in materiële vaste activa worden opgenomen rekening 

houdend met de onder overige schulden opgenomen verplichtingen. 

 

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom 

uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, 

waaronder financial leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de 

leasetermijnen uit hoofde van het financial leasingcontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op 

de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking 

heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten. 
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10. Toelichting op de balans per 31 december 2015 

Alle bedragen in de tabellen zijn x € 1.000,-, tenzij anders vermeld. 
 
10.1 Materiële vaste activa 

De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het navolgende schema samengevat: 
 

 

Sociaal 
vastgoed in 
exploitatie 

Vastgoed in 
ontwikkeling 

bestemd 
voor eigen 
exploitatie 

Onroerende 
en roerende 

zaken ten 
dienste van 

de exploitatie 

Totaal 

Stand per 1 januari 2015 
    

Verkrijgingsprijzen 776.691 32.799 26.298 835.788 

Cumulatieve waardevermindering en 
afschrijvingen 

-121.279 
 

-15.706 -136.985 

Boekwaarden per 1 januari 2015 655.412 32.799 10.592 698.803 

     Mutaties 2015 

    Investeringen 26.871 22.838 990 52.436 

Subsidies  1.724  1.724 

Desinvesteringen -1.187   -1.187 

Afschrijvingen -24.661  -1.799 -26.460 

Afboekingen  -15  -15 

Overboeking Sociaal van Commercieel 
Vastgoed 

-2.605 -2.462  -5.067 

Overboekingen 31.092 -31.092  0 

Totaal mutaties 29.510 -9.007 -809 19.694 

     

Stand per 31 december 2015         

Verkrijgingsprijzen 832.049 23.792 27.288 883.130 

Cumulatieve waardevermindering en 
afschrijvingen 

-147.127  -17.505 -164.632 

Boekwaarde per 31 december 2015 684.922 23.792 9.783 718.497 

 
 
 

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

afschrijvingstermijnen: 

 Stichtingskosten  lineair  50 jaar 

 C.V. installaties  lineair  15 jaar 

 Liften   lineair  25 jaar 

 Isolatie   lineair  25 jaar 

 Garages   lineair  50 jaar 

 Overige zaken  lineair  5 tot 10 jaar 

 Grond   geen afschrijvingen 

 

In de post Sociaal vastgoed in exploitatie zijn begrepen activa met een boekwaarde van € 39,9 mln. die 

worden gefinancierd door middel van financial lease.   
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Tevens is voor € 2,7 mln. aan activa als hypothecaire zekerheid gesteld voor desbetreffende leningen 

(oorspronkelijk € 6,3 mln.). Alle overige vaste activa zijn juridisch en economisch in vrije eigendom van de 

stichting. 

 

In de post sociaal vastgoed in exploitatie zijn 29.514 woningen en 1.011 niet woningen opgenomen.  

 

Voor de post onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden de volgende 

componenten en afschrijvingstermijnen gehanteerd: 

  Automatisering  lineair 3 tot 10 jaar 

 Grond   geen afschrijvingen 

 Opstal   lineair 50 jaar 

 Installaties   lineair 15 jaar 

 Liften   lineair 25 jaar 

 Isolatie   lineair 25 jaar 

 Inventaris   lineair 3 tot 10 jaar 

 

In de post onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn geen posten begrepen, die 

worden gefinancierd door middel van financial lease. Alle overige vaste activa zijn juridisch en economisch 

in vrije eigendom van de stichting. 

 

In het boekjaar werd ter zake van onroerende zaken in ontwikkeling geen bouwrente geactiveerd.  

 

De activa zijn verzekerd tegen aanschaf-, c.q. voortbrengingskosten. Jaarlijks wordt de waarde aangepast 

aan het indexcijfer voor nieuwbouwwoningen zoals dit door het CBS wordt berekend. Het onroerend goed 

is nagenoeg in zijn geheel gefinancierd met rijksleningen of met kapitaalmarktleningen onder 

overheidsgarantie. Per balansdatum waren verplichtingen aangegaan met betrekking tot materiële vaste 

activa voor een bedrag van € 52.404.298,-. Ingebruikname zal in de volgende boekjaren plaatsvinden. 

 

De actuele waarde gebaseerd op bedrijfswaarde van het Sociaal vastgoed in exploitatie bedraagt € 1.027 

mln. (2014: € 1.086 mln.). De bedrijfswaarde is gedaald door voornamelijk het neerwaarts bijgestelde 

huurbeleid en de aanpassing in de presentatie van de brutomarge op beheer (zie paragraaf 4.2) 

 

De bedrijfswaarde is bepaald op basis van de uitgangspunten zoals opgenomen in paragraaf 5.4.2. 
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10.2 Vastgoedbeleggingen 

De mutaties in de vastgoedbeleggingen zijn in het navolgende schema samengevat:  

 

Commercieel 
vastgoed in 

exploitatie 

Vastgoed in 
ontwikkeling 

bestemd voor 
eigen exploitatie 

Totaal 

Stand per 1 januari 2015 

   Verkrijgingsprijzen 35.866 236 36.102 

Cumulatieve waardeverminderingen 
en afschrijvingen 

-3.262  -3.262 

Boekwaarden per 1 januari 2015 32.604 236 32.840 

    Mutaties 2015 

   Investeringen 15 1.033 1.048 

Desinvesteringen -40  -40 

Afschrijvingen -934  -934 

Afboekingen  -113 -113 

Overboeking Sociaal naar Commercieel Vastgoed 2.605 2.463 5.068 

Overboekingen 2.784 -2.784 0 

Totaal mutaties 4.430 599 5.029 

    

 31 december 2015    

Verkrijgingsprijzen 41.270 835 42.105 

Cumulatieve waardevermindering en afschrijvingen -4.236 0 -4.236 

Boekwaarden per 31 december 2015 37.034 835 37.869 

 
Voor vastgoedbeleggingen in exploitatie gelden de volgende componenten en afschrijvingstermijnen: 

 Stichtingskosten  lineair  50 jaar 

 C.V. installaties  lineair  15 jaar 

 Liften   lineair  25 jaar 

 Isolatie   lineair  25 jaar 

 Garages   lineair  50 jaar 

 Overige zaken  lineair  5 tot 10 jaar 

 Grond   geen afschrijvingen 
 
De actuele waarde van vastgoedbeleggingen gebaseerd op bedrijfswaarde bedraagt € 47,2 mln. (2014 € 
60,0 mln.). De marktwaarde van de vastgoedbeleggingen bedraagt € 31,1 mln. (2014 € 25,0 mln.). De 
bedrijfswaarde is gedaald door voornamelijk het neerwaarts bijgestelde huurbeleid en de aanpassing in de 
presentatie van de brutomarge op beheer (zie paragraaf 4.2). 
 
10.3 Financiële vaste activa 

Het verloop van de financiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd: 

 
Deelne-
mingen 

Effecten 
Latente 

belasting 
vordering 

Overige 
vorderingen 

Totaal 

Boekwaarde per 1 januari 2015 18 15 1.380 612 2.025 

Investeringen   1.232  1.232 

Desinvesteringen -18 0 -9 -64 -91 

Boekwaarde per 31 december 2015 0 15 2.603 548 3.166 

 

 
10.3.1 Deelnemingen 

De desinvestering is de kolom deelnemingen heeft betrekking op DUWO B.V. , welke een 100% 

deelneming zonder enige activiteiten betreft. DUWO B.V. is op 23 januari 2015 geliquideerd. 

 

10.3.2 Effecten 

Betreft een vordering op Colonnade. 
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10.3.3 Latente belastingvorderingen 

De samenstelling van verwerkte en niet-opgenomen beschikbare tijdelijke verschillen en compensabele 

verliezen is als volgt: 
 

 

 31 december 2015  31 december 2014 

Latentie leningen 997 1.046 

Latentie verkopen 1.232 0 

Latentie voorziening PLOB 50 51 

Latentie schilderfonds 324 283 

Totaal latente belastingvorderingen 2.603 1.380 

 

De onder financiële vaste activa opgenomen latenties zijn gewaardeerd tegen contante waarde, met 

uitzondering van de latentie in verband met de voorziening persoonsgebonden levensloop 

opleidingsbudget (PLOB). Deze is gezien het geringe bedrag gewaardeerd nominale waarde. 

In haar begroting heeft DUWO voor een periode van 5 jaar verkopen ingerekend. Daarbij is uitgegaan van 

14 verkopen per jaar. Hiervoor is een actieve latentie gevormd in 2015. 

De niet-opgenomen verrekenbare tijdelijke verschillen hebben betrekking op vastgoed en op 

compensabele verliezen. Van de compensabele verliezen is het (nog) niet waarschijnlijk dat toekomstige 

fiscale winst beschikbaar komt ter compensatie of dat verrekeningsmogelijkheden kunnen worden benut. 

De op contante waarde gewaardeerd latenties zijn berekend met een rente van 2,75%. De looptijd van de 

leningen bedraagt 20 jaar, de looptijd van de verkopen bedraagt 5 jaar. De nominale waarde van deze 

latenties bedraagt circa € 2,9 mln. Het kortlopende deel van de latenties bedraagt € 573k. 

 

10.3.4 Overige vorderingen 

Betreft een vordering op Lijbrandt in verband met aanneming-/huurovereenkomsten van 

telecommunicatienetwerken voor een 8-tal complexen. De looptijden van de overeenkomsten variëren, de 

laatste overeenkomst loopt af in november 2021. 

 

10.4 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. 
 

 

 31 december 2015  31 december 2014 

Huurdebiteuren 1.050 1.167 

Vorderingen op gemeenten 2 48 

Overige vorderingen en overlopende activa 13.297 7.351 

Totaal vorderingen 14.349 8.566 

 
 
10.4.1 Huurdebiteuren 
 

 

 31 december 2015  31 december 2014 

Huurdebiteuren 2.000 2.017 

Af : voorziening wegens oninbaarheid 950 850 

Totaal huurdebiteuren 1.050 1.167 

 
 
 
10.4.2 Gemeenten 

 

 

 31 december 2015  31 december 2014 

Gemeente Delft 0 47 

Gemeente Leiden 2 1 

Totaal gemeenten 2 48 
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10.4.3 Overige vorderingen 

 

 31 december 2015  31 december 2014 

Onderwijsinstellingen/TU/DISH/IHE 929 495 

Nog door te belasten aan onderwijsinstellingen 78 0 

Collega corporaties 0 3 

Lijbrandt 0 112 

Te vorderen BTW 167 314 

Overige vorderingen 448 398 

Totaal overige vorderingen 1.622 1.322 

 
 
10.4.4 Overlopende activa 
 

 

31 december 2015 31 december 2014 

Fair value 'unwinding swap' 1.720 1.786 

Transitorische rente leningen 5.278 0 

Te vorderen vergoeding inspanningen Meelfabriek 661 672 

Nog te ontvangen projecten 7 1.434 

Schade voor verzekeringen 0 29 

Vooruitbetaalde brand/glasverzekering 581 319 

Nog te ontvangen energiebelasting 1.593 0 

Contract AUC 0 54 

Vooruitbetaalde huren 488 387 

Nog te factureren 228 289 

Vooruitbetaalde automatiseringskosten 111 120 

Vooruitbetaalde sociale Lasten 0 167 

Vooruitbetaalde onderhoudskosten 137 42 

Overige vooruitbetaalde bedragen 285 0 

Diversen 586 730 

Totaal overlopende activa 11.675 6.029 

 

Onder de overlopende activa zijn geen posten opgenomen met een resterende verwachte looptijd langer 

dan één jaar. Per 28 oktober 2011 is een bestaande, met ABN-AMRO overeengekomen, interest rate 

swap met hoofdsom € 5 mln. en looptijd van 1 november 2011 tot en met 1 november 2041 verkocht. De 

negatieve marktwaarde ad € 1.986.000 is niet afgerekend, maar verdisconteerd in een nieuwe lening 

waarbij de looptijd is verlengd met 20 jaar (tot 1 november 2061). De fair value bij “unwinding” van de 

swap en de daaropvolgende verdiscontering in de nieuwe aangegane lening is opgenomen onder 

overlopende activa respectievelijk overlopende passiva. Amortisatie vindt lineair plaats tot en met 1 

november 2041. Ultimo boekjaar resteert een nog te amortiseren bedrag van € 1.719.720. De onder 

overlopende passiva opgenomen post wordt geamortiseerd in de periode 2 mei 2015 tot en met november 

2061. 

 

In 2015 is een transitorische post voor rente leningen opgenomen van € 5,2 mln. Deze rentenota’s zijn in 

december ontvangen en werden in het verleden niet geboekt als transitorische post, maar pas geboekt in 

het jaar waarop de rente betrekking had. Het opnemen van deze post heeft geen resultaatseffect. 

Onder de vlottende activa is ook een bedrag van € 1,6 mln. opgenomen als nog te ontvangen 

energiebelasting, een deel hiervan is al ingediend bij de belastingdienst, het overige deel zal in 2016 

worden ingediend. Van het reeds ingediende deel is voorzichtigheidshalve de helft opgenomen als 

vordering in de jaarrekening van 2015. Dit betreft een vordering over oudere jaren.  

 
10.4.5 Liquide middelen 
 

 

 31 december 2015  31 december 2014 

Kas/bank/giro 13.222 23.314 

Kruisposten 0 22 

Totaal liquide middelen 13.222 23.336 

 

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

Het eigen vermogen betreft overige reserves. Het verloop is als volgt:  
 

 

 31 december 2015  31 december 2014 

Boekwaarde per 1 januari 2015  81.924 82.491 

Uit resultaatbestemming 4.864 - 567 

Boekwaarde per 31 december 2015 86.788 81.924 

 
Overeenkomstig het beleid van DUWO dient het gehele vermogen binnen de kaders van de woningwet en 
afgeleid het BBSH te worden besteed. 
 
10.6 Voorzieningen 

Het verloop van de voorzieningen is als volgt: 

 

Stand per 
 1 januari 

2015 Dotaties Onttrekkingen Vrijval 

Stand per 
 31 december  

2015 

Voorziening PLOB en jubilea 570 0 2 0 568 

Voorziening binnen schilderwerk en glas 1.191 445 339 0 1.297 

 
1.761 445 341 0 1.865 

 

De voorziening Persoonsgebonden Levensloop Opleidingsbudget (PLOB) komt voort uit de in 2009 

opgenomen regeling in de CAO voor woningbouwcorporaties. Deze voorziening is in zijn geheel als 

langlopend (langer dan een jaar) aan te merken. Hierin is voor elke werknemer een bedrag gereserveerd 

van € 4.500 per fte voor een periode van 5 jaar ten behoeve van het persoonlijke levensloop 

opleidingsbudget. 

Het fonds binnenschilderwerk berust op een ten behoeve van de bewoners van voorheen SLS Wonen 

overgenomen activiteit. Gezien de over meerdere jaren gespreide uitgaven, betalen bewoners maandelijks 

een vast bedrag. Hiermede heeft het fonds het karakter van een voorziening. Op beide fondsen worden de 

werkelijke uitgaven in mindering gebracht. Tevens worden deze fondsen gedoteerd voor dekking van 

inflatie. DUWO treedt hierbij op als fondsbeheerder. 

  
 
10.7 Langlopende schulden 
 

 
Stand per 31 

december 2015 
Resterende looptijd 

> 5 jaar 

Leningen kredietinstellingen 541.256 479.537 

Financial leaseverplichtingen 40.094 30.291 

Waarborgsommen 192 0 

Nog te betalen projecten 4.189 790 

Totaal langlopende schulden 585.731 510.618 

 

De aflossingsverplichtingen met betrekking tot de leningenportefeuille, zoals hierboven toegelicht, binnen 

12 maanden na afloop van het boekjaar, zijn opgenomen onder schulden op korte termijn. 
 
Het vervalschema van de langlopende schulden in de komende vijf jaar is hieronder weergegeven: 
 

 

Aflosbaar over 
2 jaar 

Aflosbaar over 
3 jaar 

Aflosbaar over 
4 jaar 

Aflosbaar over 
5 jaar 

Leningen kredietinstellingen 19.272 15.084 19.520 39.181 

Financial leaseverplichtingen 2.096 2.265 2.444 2.631 

 21.368 17.349 21.964 41.812 

 

De marktwaarde van de leningen bedraagt € 705,6 mln. (2014 € 713,5 mln.) 
 
 
 
 
 
10.7.1 Leningen kredietinstellingen 
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De mutaties in 2015 van de leningen kredietinstellingen kunnen als volgt worden toegelicht: 

 

Leningen 
kredietinstellingen 

Stand per 1 januari 2015 langlopend deel 585.407 

Stand per 1 januari 2015 kortlopend deel 30.166 

Totaal per 1 januari 2015 615.573 

Bij: nieuwe leningen 56.700 

Af: teruggestorte roll-overs met variabele hoofdsom 22.400 

Af: aflossingen 50.711 

Stand per 31 december 2015 totaal 599.162 

Waarvan opgenomen onder kortlopende schulden 57.906 

Stand per 31 december 2015 langlopend deel 541.256 
 

Hieronder zijn begrepen leningen met een gemiddelde rente van 3,671 % (2014: 3,940%). 

 

Voor de variabele leningen is voor € 125,8 mln. aan renteswaps aangegaan om het variabele rente risico 

op deze leningen af te dekken. De renteswaps hebben de volgende kenmerken: 
 

Renteswap 
 

Tegenpartij 
 

Nominale 
waarde 

 

Ingangs 
datum 

Eind 
datum 

Te 
ontvangen 
rente (var) 

Te 
betalen 
rente 
(vast) 

Markt 
waarde 
31-12-
2015 

Effectivi 
teit hedge 

IRS-112 ABN Amro 5.000 1-sep-06 1-sep-16 3M EUR 3,473% -179 100% 

IRS-113 ABN Amro 5.000 2-mei-06 1-nov-17 3M EUR 3,498% -364 100% 

IRS-197 ABN Amro 5.000 3-nov-08 1-nov-18 3M EUR 4,615% -703 100% 

IRS-256 BNG 7.500 1-dec-09 31-dec-35 3M EUR 4,470% -4.018 100% 

IRS-257 BNG 7.500 1-jul-10 2-jul-40 3M EUR 4,460% -4.797 100% 

IRS-352 Rabobank 15.800 4-dec-07 5-okt-20 3M EUR 4,700% -3.580 100% 

IRS-353 Rabobank 10.000 4-dec-07 1-apr-21 3M EUR 4,710% -2.696 100% 

IRS-354 Rabobank 10.000 4-dec-07 3-jul-23 3M EUR 4,770% -3.358 100% 

IRS-355 BNG 15.000 4-dec-07 1-dec-28 3M EUR 4,850% -6.930 100% 

IRS-356 BNG 15.000 1-feb-09 3-feb-31 3M EUR 4,860% -8.182 100% 

IRS-357 Rabobank 15.000 5-okt-09 5-okt-33 3M EUR 4,910% -8.693 100% 

IRS-409 ABN Amro 5.000 1-okt-10 1-okt-24 3M EUR 4,785% -1.806 100% 

IRS-415 ABN Amro 5.000 1-jul-10 1-jul-22 3M EUR 4,840% -1.549 100% 

IRS-433 BNG 5.000 1-jun-11 1-jun-39 3M EUR 4,915% -3.596 100% 

Totaal 
 

125.800 
    

-50.450 
 

 

De reële waarde van de derivaten bedraagt per balansdatum -/- € 50.450.488 (2014 -/- € 57.704.572).   

 

Onder de leningen is voor een bedrag van € 106.000.000,- aan zogenaamde basisrenteleningen 

opgenomen. Op deze leningen wordt een vaste basisrente betaald van gemiddeld 3,17 %  (2014: 3,17 %). 

De credit spread die op deze leningen wordt betaald, wordt periodiek herzien. Voor de huidige leningen is 

de gemiddelde credit spread 0,35 % (2014: 0,38%). Het vervalschema van de credit spread herzieningen 

is hieronder weergegeven (x 1.000,-): 

 

Tegenpartij Rente % Jaar  Maand Hoofdsom Einde 
Marktwaarde 

31-12-2015 

BNG 4,01% 2017 9 6.000 3-sep-60               -9.023  

NWB BANK 4,05% 2017 5 15.000 2-mei-62             -22.914  

BNG 3,40% 2018 9 15.000 1-sep-46             -18.445  

NWB BANK 3,45% 2019 9 15.000 1-sep-56             -19.125  

NWB BANK 4,89% 2018 5 5.000 2-mei-61               -9.414  

BNG 3,31% 2020 1 12.500 2-jan-43             -14.881  

BNG 3,37% 2021 4 12.500 1-apr-53             -15.513  

NWB BANK 2,76% 2017 7 15.000 3-jul-51             -17.563  

NWB BANK 3,70% 2016 12 10.000 1-dec-59             -14.842  

Totaal 

   

106.000 

 

-141.721 
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Als op het moment van credit spread herziening geen akkoord met de kredietinstelling wordt bereikt over 

de hoogte ervan is de lening opeisbaar en dient er een break cost te worden betaald gelijk aan de netto 

contante waarde van het verschil tussen de dan geldende marktrente en de in de lening overeengekomen 

basisrente. 

Van de leningen overheid en kredietinstellingen is een totaalbedrag van € 608 mln. opgenomen, waarvoor 

WSW-borging is verkregen. Hiervan is € 22,4 mln. teruggestort. Voor één lening met een restschuld ultimo 

2015 van € 2,7 mln. zijn materiële vaste activa als hypothecaire zekerheid gesteld. De lening kent een 

annuïtaire aflossing en loop tot 15 augustus 2021. 
 
10.7.2.1 Financial leaseverplichtingen 

 

 31 december 2015  31 december 2014 

Stand per 1 januari 2015 20.846 21.948 

Mutatie leaseverplichtingen 19.248 -1.102 

Stand per 31 december 2015 40.094 20.846 

 

Voor de complexen Dennenrodepad en Darlingstraat is DUWO een huurovereenkomst overeengekomen 

met resp. Axcellent Studentunits I B.V. en Haerzathe Studentunits II B.V. waarbij de contante waarden van 

de huurtermijnen > 90% van de reële waarde bij aanvang. Hierdoor kwalificeren deze overeenkomsten als 

financial lease en zijn in de jaarrekening als zodanig geclassificeerd. De disconteringsvoet is 5,25%. 
 
10.7.2.2 Waarborgsommen 

Het verloop van de waarborgsommen is als volgt: 

 

 31 december 2015  31 december 2014 

Stand per 1 januari 2015 178 2.194 

Mutatie waarborgsommen 14 -2.016 

Stand per 31 december 2015 192 178 

 

DUWO heeft de waarborgsommen afgeschaft bij Accommodate. Bij beëindiging van de huurovereenkomst 

worden deze verrekend. Voor enkele complexen in de regio Den Haag wordt nog wel een waarborgsom in 

rekening gebracht. 
 
10.7.2.3 Nog te betalen projectkosten 
Het verloop van de overige schulden is als volgt: 

 

 31 december 2015  31 december 2014 

Stand per 1 januari 2015 0 0 

Mutatie nog te betalen projecten 4.188 0 

Stand per 31 december 2015 4.188 0 

 
 

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

 

 31 december 2015  31 december 2014 

Schulden aan kredietinstellingen              59.853               31.352 

Schulden aan leveranciers                 8.548  11.104 

Nog te betalen BTW                 1.360  165 

Nog te betalen vennootschapsbelasting              15.234  7.049 

Schulden ter zake van pensioenen                        0 12 

Overlopende passiva              27.724               25.773 

 112.719 75.455 
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Overlopende passiva 

 

 

 31 december 2015  31 december 2014 

Niet-vervallen rente geldleningen 7.185 7.518 
Fair value lening na unwinding swap 1.877 1.918 
Te verrekenen met bewoners 4.652 4.669 
Te betalen exploitatielasten                 2.820  1.023 
Vooruit ontvangen huren 8.341 5.103 
Uit te betalen beheerafrekeningen 190 189 
Nog te betalen projecten 1.219 2.919 
Diversen 1.440 2.434 

Totaal overlopende passiva 27.724 25.773 

 

Voor toelichting op het in deze post opgenomen kortlopende deel van langlopende schulden verwijzen wij 

naar de toelichting op de langlopende schulden. De schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.  

 

10.9 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

 

10.9.1 Huurverplichtingen 

Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerend goed (beheerpanden) 

bedraagt in 2015 in totaal € 20,9 mln. (2014: € 15,7 mln.). De huurverplichtingen bedraagt in 2016 € 25,2 

mln. De gemiddelde looptijd van de huurverplichtingen is 5 jaar. 

 

10.9.2 Erfpachtverplichtingen 

Ten aanzien van onroerende zaken zijn er erfpachtverplichtingen aangegaan voor een bedrag van  

€ 269.241 per jaar tot het jaar 2020 (2014: € 269.241).  

 

10.9.3 Investeringsverplichtingen 

Per balansdatum waren verplichtingen aangegaan met betrekking tot materiële vaste activa en 

vastgoedbeleggingen voor een bedrag van € 52.404.298 (2014: € 12.955.102). 

 

10.9.4 Obligo WSW 

Uit hoofde van het borgingsstelsel heeft DUWO een obligo verplichting jegens het WSW van 3,85% van 

de restschuld van de door DUWO opgenomen, door het WSW geborgde leningen. Ultimo 2015 bedraagt 

dit obligo € 22.545.004. Indien het WSW dit obligo zou opeisen dient DUWO het bedrag binnen 30 dagen 

aan het WSW over te maken. DUWO verwacht, indien noodzakelijk, aan deze verplichting te kunnen 

voldoen vanuit het saldo liquide middelen en zo nodig een aanvullende lening aan te trekken binnen het 

aanwezige faciliteringsvolume.  

 

10.9.5 Heffing saneringsfonds 

DUWO zal de komende jaren naar verwachting een percentage van de huursom moeten afdragen aan 

door de Autoriteit woningcorporaties opgelegde saneringsheffingen. Deze middelen worden ingezet om 

noodlijdende corporaties financieel er weer bovenop te helpen. De Saneringsheffing bedraagt 1% van de 

huursom van woningen in eigendom en beheer en wordt ingerekend van 2017 tot en met 2020 (was 2%). 

 

10.9.6 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. De Aw moet 

daarvoor jaarlijks uiterlijk op 1 oktober bij de corporaties een bijdrageheffing innen.  

 

10.9.7 Exploitatiebijdrage Laurentius 

Laurentius betaalt aan DUWO een exploitatiebijdrage van in totaal € 1,5 mln. ter afdekking van negatieve 

exploitatiekasstromen uit de exploitatie van het in 2011 van Laurentius gekochte complex aan de 

Balthasar van der Polweg te Delft. Uitbetaling vindt plaats in vijf jaarlijkse betalingen ter grootte van € 

300.000, - jaarlijks te voldoen uiterlijk op 1 juni van het betreffende jaar; de betaling is voor de eerst 

ontvangen op 1 juni 2012 en zal voor het laatst op 1 juni 2016 worden voldaan. 
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10.9.8 Margin call verplichting derivaten Rabobank 

Voor derivaten met een onderliggende waarde van € 50,8 mln. en een marktwaarde van €18,3 mln. 

negatief geldt formeel een margin call vanaf een negatieve marktwaarde van € 28,0 mln. De bank heeft 

aangegeven vooralsnog niet over te zullen gaan tot het inroepen van de margin call.  
 
10.9.9 Break clause verplichting  

Voor een derivaat met een onderliggende waarde van € 15 mln. en een marktwaarde van €8,7 mln. 

negatief geldt een wederzijdse mandatory break clause per 5 oktober 2027. De looptijd van dit derivaat is 

tot oktober 2033. 

 

10.9.10  Stedenband Leiden – Juigalpa 

In verband met de langdurige stedenband Leiden – Juigalpa zijn de vijf Leidse corporaties gevraagd om 

een bijdrage te leveren aan een huisvestingsproject in Nicaragua. De corporaties zijn benaderd om via het 

DIGH garant te staan voor een lening aldaar voor een periode van 20 jaar. Ymere treedt op als 

hoofdgarantiegever en zal door middel van een onderlinge overeenkomst tussen de vijf corporaties de 

garantie verdelen over de vijf partijen. De Leidse corporaties (dus ook DUWO) staan ieder garant voor een 

bedrag van maximaal € 127.413. Inmiddels zijn de eerste betalingen gedaan, waardoor de garantiestelling 

per corporatie is verlaagd naar € 109.359. 

Voor DUWO betekent dit dat de garantstelling voor de annuïteit vanaf 2015 € 8.475 bedraagt. Per 15 

oktober 2015 is de lening ondergebracht in een Truststructuur. Volgens de laatste prognose zullen de 

maandelijkse betalingen per saldo de BNG lening volledig dekken. 

 

10.9.11 Volmacht WSW 

DUWO heeft een onvoorwaardelijke en onherroepelijke volmacht verstrekt aan het WSW, waarmee het 

WSW de mogelijkheid heeft over te gaan tot het vestigen van hypotheek op (een deel) van het bezit van 

DUWO. 

 

10.9.12  Reeds afgesloten leningen 

In 2015 is één lening aangetrokken van in totaal € 10 mln. De lening is in januari 2016 gestort. 
 
10.9.13 Dekkingsgraad pensioenfonds 
Ultimo december 2015 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 109%, alsmede ultimo januari 2016 
109% (2014 114%). 

 

10.9.14 Huurgarantie Lingotto 
Met Lingotto is een huurgarantie van 180.000 euro per jaar afgesloten voor bedrijfsruimten tot en met 
2020. 

 

10.10.1 Verbonden partijen 

DUWO heeft één verbonden partij, Stichting Vastgoed Service te Delft (onderhoudsbedrijf). Bij Stichting 

Vastgoed Service is sprake van een 50% bestuurlijke vertegenwoordiging en een gezamenlijk bestuur met 

een andere partij (en daarmee feitelijk van een joint venture). DUWO heeft als bestendige gedragslijn om 

joint venture belangen niet te consolideren. DUWO neemt onderhoudsdiensten af van Vastgoed Service. 
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11. Toelichting op de Winst- en verliesrekening 

(Bedragen in de tabellen x €1.000,-) 
 
11.1 Huuropbrengsten 
 
 2015 2014 

Woningen en woongebouwen in eigendom 87.006  82.448 

Woningen en woongebouwen 50% eigendom 8.057 7.772 

Woningen en woongebouwen in beheer 19.821 11.049 

 
114.884  101.269 

Af : huurderving wegens leegstand 1.546  1.504 

      huurderving wegens oninbaarheid 511  80 

Totaal huuropbrengsten 112.827 99.685 

 

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

 verhoging van de huren wegens algemene huurverhoging, huurharmonisatie en wegens 

woningverbetering tot een bedrag van € 4,5 mln. 

 Verhoging van de huren wegens het in exploitatie komen van nieuwe woningen en woongebouwen of 

van aangekochte woningen tot een bedrag van € 10,5 mln. 

 Verlaging van de huren vanwege verkoop, einde levensduur en uit beheer gaan voor een bedrag van 

€ 1,4 mln. 

 

Van de woningen en woongebouwen 50% in eigendom, wordt het eigendom gedeeld met 

woningcorporatie Rochdale. De woningen worden in zijn geheel beheerd door DUWO. Van deze 

eenheden heeft DUWO recht op 50% van de huur. 

 

De geografische onderverdeling van de netto huuropbrengsten (exclusief derving) kan als volgt worden 

weergegeven: 
 

 
2015 2014 

Gemeente Delft 39.555  35.921 

Gemeente Den Haag 11.838 11.201 

Gemeente Midden Delfland 322  335 

Gemeente Oegstgeest 67  638 

Gemeente Leiden 22.922  19.556 

Gemeente Leiderdorp 457  445 

Gemeente Haarlem 897  798 

Gemeente Haarlemmermeer 2.814  2.715 

Gemeente Deventer 1.804  

Gemeente Amstelveen 12.053  10.836 

Gemeente Amsterdam 22.155  18.824 

 
114.884 101.269 

 
 
11.2  Opbrengsten servicecontracten 
  

 
2015 2014 

Overige goederen, leveringen en diensten 32.146 30.393 

Af : vergoedingsderving wegens leegstand 536 396 

Totaal opbrengsten servicecontracten 31.610 29.997 
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11.3 Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 

 

 
2015 2014 

Netto opbrengst verkopen bestaand bezit 3.818 6.036 

Af : Boekwaarde 1.227 1.812 

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 2.591 4.224 

 
In 2015 zijn 31 woningen verkocht (2014: 52 woningen). 
 
11.4 Geactiveerde productie eigen bedrijf 

 

 
2015 2014 

Geactiveerde productie m.b.t. projecten huurwoningen 146 383 

 
 
11.5 Overige bedrijfsopbrengsten 
 

 
2015 2014 

Beheerdiensten 484 339 

Vergoedingen Accommodate 4.766  5.174 

Doorrekening personeel 1.078  417 

Inschrijfgeld 4  16 

Administratiekosten huurders 1.868  1.931 

Subsidie Foyer 15  323 

Opbrengst wasmachinemunten e.d. 748  492 

Serviceabonnementen onderhoud 1.242  871 

Diversen 2.270  2.709 

Totaal overige bedrijfsopbrengsten 12.475 12.272 

 
In de jaarrekening 2014 is onder de opbrengst beheerdiensten een bedrag van € 2.8 mln. verantwoord, als 
gevolg van presentatiewijziging zoals toegelicht in hoofdstuk 4.2 zijn deze opbrengsten aangepast in de 
vergelijkende cijfers in de jaarrekening 2015. De serviceabonnementen onderhoud stijgen ten opzichte 
van 2014, oorzaak hiervan zijn meer opbrengsten door aankoop complexen Ieder1 en opleveringen 
overige complexen in Amsterdam, Leiden en Delft. 
Onder de post diversen is een aantal eenmalige baten verantwoord. 
 
 
11.6 Afschrijvingen materiële vaste activa en vastgoedportefeuille 

 

 
2015 2014 

Afschrijving sociaal vastgoed in exploitatie 24.661 22.413 

Afschrijving (on)roerende zaken t.d.v. de exploitatie 1.799 1.391 

Afschrijving commercieel vastgoed in exploitatie 935 867 

Totaal afschrijvingen 27.395 24.671 

 
 
 
11.7 Erfpacht 
 

 
2015 2014 

Delft 217 290 

Amsterdam 3 3 

Leiden 92 63 

Den Haag 4 1 

Totaal erfpacht 316 357 
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11.8 Lonen en salarissen 

 

 
2015 2014 

Brutolonen 8.430 8.262 

 
11.9 Sociale lasten 

 

 
2015 2014 

Sociale lasten 1.190 1.210 

 
 
11.10 Pensioenlasten 

 

 
2015 2014 

Pensioenpremie 1.418 1.553 

 
 
 
11.11 Lasten onderhoud 
 

 
2015 2014 

Onderhoudsuitgaven (niet cyclisch) 6.374 5.803 

Onderhoudsuitgaven (cyclisch) 10.049 8.460 

Totaal lasten onderhoud 16.423 14.263 

   
De onderhoudsuitgaven zijn te verdelen in:     

Planmatig onderhoud 10.049  8.460 

Mutatieonderhoud 526  605 

Klein/ klachtenonderhoud 5.848  5.198 

Totaal lasten onderhoud 16.423 14.263 

 
Het budget voor het planmatig onderhoud is in het verslagjaar DUWO-breed bijna volledig aangewend. 
Vestiging Delft kent een overschrijding en dat is voor een groot deel het gevolg van het bekostigen van het 
onderhoud aan de Kanaalweg 2B ( €1,7 mln.). Dit deel was niet opgenomen in de begroting. De andere 
PO-werkzaamheden zijn alle binnen de begroting gebleven. 
In 2015 is extra aandacht werd besteed aan het achterstallig onderhoud van de in 2013 aangekochte 
Vestia-panden. In Den Haag was in vier complexen een asbestsanering noodzakelijk. 
Het budget voor het niet-planmatig onderhoud is DUWO-breed volledig aangewend. In Den Haag is er 
sprake van een overschrijding die zich al vroeg in het jaar aankondigde. Er waren relatief veel eenheden 
die net buiten de garantieperiode problemen kenden. Het beroep op het service-abonnement in Den Haag 
lijkt hoger dan elders en het achterstallig onderhoud van de Vestia-panden is ook merkbaar in het NPO.  
 
11.12 Leefbaarheid 

 

 
2015 2014 

Leefbaarheid 149 103 

 
11.13 Lasten servicecontracten 

 

 
2015 2014 

Lasten servicecontracten 31.610 29.979 
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11.14 Overige bedrijfslasten 
 

 
2015 2014 

Beheerkosten 
  

Algemene beheer- en administratiekosten 4.618  4.678 

Automatiseringskosten 1.489  1.332 

Bestuurskosten 171  131 

Subtotaal beheerkosten 6.278 6.141 

   
Heffingen 

  
Belastingen 4.136 3.717 

Verhuurderheffing 4.214 3.235 

Bijdrage saneringssteun 0 3.912 

Verzekeringen 184 373 

Subtotaal heffingen 8.534 11.237 

 

Overige bedrijfslasten 
  

Betaalde huren 15.025  13.108 

Vervanging goederen SSH 1.005  860 

Haalbaarheidsonderzoeken 169  140 

Inflatiecorrectie binnenschilderwerk- en glasfonds 7  31 

Diverse bedrijfslasten 6.056  3.594 

Subtotaal overige bedrijfslasten 22.262 17.733 

 
    

Totaal overige bedrijfslasten 37.074 35.111 

 
De post betaalde huren in de vergelijkende cijfers wijkt, als gevolg van de presentatiewijziging zoals 
vermeld in hoofdstuk 4.2 af van de post betaalde huren in de jaarrekening 2014. 
Onder de diverse bedrijfslasten is een nagekomen BTW last van € 2.4 mln. opgenomen. Dit betreft BTW 
die is teruggevorderd met betrekking tot accommodate investeringen. In 2004 is een overgangsregeling 
overeengekomen met de belastingdienst deze afspraak is per 1 januari 2015 beëindigd, met als gevolg 
een extra last in 2015. 
 
11.14.1 Accountantshonoraria 
 

 
2015 2014 

Controle van de jaarrekening (PwC) 0 128 

(Meerwerk) Controle jaarrekening 2014 62 83 

Controle jaarrekening 2015 122 0 

Andere controlewerkzaamheden  5 5 

Advieskosten  17 26 

Fiscale advisering  50 0 

Totaal 256 242 

 

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij DUWO zijn uitgevoerd door 

accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht 

accountantsorganisaties). De post controle jaarrekening is inclusief de honoraria voor de werkzaamheden 

conform het accountantsprotocol (dVi). 
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11.15 Financiële baten en lasten 
 
11.15.1 Rentebaten 
 

  
 

 
2015 2014 

Rente uit derivaten 45  257 

Rente op vorderingen 62  43 

Rente op liquide middelen 0 13 

Totaal rentebaten 107 313 

   
11.15.2 Rentelasten 
   

 
2015 2014 

Rente langlopende schulden: 
  

- Leningen kredietinstellingen 16.559  16.696 

- Derivaten 5.853  5.783 

- Haerzathe (financial lease) 1.720 1.211 

Amortisering fair value unwinding swaps 26  26 

Rente kortlopende schulden    

- Overige schulden 150  225 

Totaal rentelasten 24.308 23.941 

 
11.16 Belastingen 

De belastingen kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 
2015 2014 

Acute belastingen 2015 7.940 0 

Acute belastingen 2014 0 7.293 

Acute belastingen 2013 -21 0 

Acute belastingen 2012 -374 410 

Mutatie actieve latente belastingen boekjaar -1.223  288 

 
6.322 7.991 

 
 
De acute belastinglast is als volgt bepaald: 
 

 2015 2014 

Resultaat voor belastingen volgens de jaarrekening 11.186 7.424 

Bij:   

Afschrijvingen 25.596 23.280 

Aftrekbeperking gemengde kosten 34 33 

Correctie heffing Centraal Fonds Volkshuisvesting 0 3.912 

Af:   

Fiscale rentecorrectie -828 -1.022 

Correctie overige waardeverandering materiele vaste activa 0 0 

Fiscaal verlies verkoop onroerende zaken -55 -190 

Boekwinst verkoop onroerende zaken -2.591 - 4.224 

Liquidatieverlies Kristal N.V. -1.540 0 

Belastbaar bedrag 31.802 29.213 

Verschuldigde winstbelasting 7.940 7.293 

Opgenomen in fiscale herbestedingsreserve 0 0 

Te betalen vennootschapsbelasting  7.940            7.293 
 

De effectieve belastingdruk over de winst voor belastingen bedraagt 71%. Het gemiddelde wettelijke 

belastingtarief bedraagt 25%. Verschillen ontstaan in de verwerking van afschrijvingen op het vastgoed, de 

verwerking van interest en de verwerking van verkopen. Het toepasselijke belastingtarief is 

overeenkomstig voorgaand jaar. Ten aanzien van de berekening van de vennootschapsbelasting zijn er 

voorzichtige uitgangspunten gehanteerd. 
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12. Overige informatie 

12.1 Werknemers 

Gedurende het jaar 2015 had DUWO gemiddeld 154.3  werknemers in dienst (2014:160.6). Dit aantal is 

gebaseerd op het aantal fulltime equivalenten. Geen van de werknemers is buiten Nederland werkzaam 

(2014:0). 

 

 Begrote formatie Eind 2015 FTE t.o.v. formatie 

 FTE Personen FTE FTE % 

Amsterdam 35,19 37 33,95 -1,24 96,5% 

Delft 33,86 36 33,75 -0,11 99,7% 

Den Haag 12,18  13 12,17 -0,01 99,9% 

Leiden 32,84 35 28,69 -4,15 87,4% 

Midden-Nederland 2,00 2 2 0 100,0% 

Groep 40,39 48 43,69 3,3 108,2% 

Totaal 156,46 171,00 154,25 -2,21 98,6% 

 

 

 

12.2 Bestuurders en commissarissen 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 

(WNT) ingegaan. Bij de samenstelling van onderstaande verantwoording zijn de Beleidsregels toepassing 

WNT 2014 d.d. 20 juni 2014 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als 

uitgangspunt gehanteerd. Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT 

(hierna: WNT-2) in werking getreden. 

 

De WNT kent een maximum aan de bezoldiging van topfunctionarissen van woningcorporaties. De 

algemene maximale bezoldigingsnorm mag voor een topfunctionaris in dienstverband niet meer bedragen 

dan € 178.000 per jaar (2015) op fulltime basis. Dit is de norm van WNT-2, met ingang van 1 januari 2015. 

Voor woningcorporaties is echter in 2015 nog de Regeling woningcorporaties 2014 van toepassing. Nu er 

nog geen nieuwe regeling (Algemene Maatregel van Bestuur) voor de maximale bezoldiging van 

topfunctionarissen zonder dienstverband is, geldt ook voor hen in 2015 nog de norm volgens de Regeling 

woningcorporaties 2014.  

 

In 2016 zal deze Regeling woningcorporaties 2014 worden aangepast aan de norm van WNT-2. Ook 

wordt voor 2016 een nieuwe regeling verwacht voor de bezoldiging van topfunctionarissen niet in 

dienstverband.  

 

Op grond van de Regeling woningcorporaties 2014 geldt dat het bezoldigingsmaximum in 2015 voor 

DUWO € 203.400 bedraagt (klasse I). Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of 

functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het 

dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 

fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van de Raad van Commissarissen; dit 

bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum. De 

bezoldigingsbedragen zijn exclusief omzetbelasting (btw). 
 

De bezoldiging bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. beloning (bruto jaarsalaris inclusief loon in natura zoals bijtelling lease auto, vakantiegeld en 

overige bruto loonbestanddelen); 

2. belaste vaste en variabele kostenvergoedingen (met uitzondering van 

vergoedingen/verstrekkingen die als eindheffingsbestanddeel zijn aangemerkt onder de 

werkkostenregeling); 

3. beloningen betaalbaar op termijn (zoals werkgeversbijdrage pensioen en dergelijke). 

 

De drie genoemde bedragen moeten als communicerende vaten worden beschouwd, waardoor 

bijvoorbeeld een hogere beloning betaalbaar op termijn kan worden gecompenseerd met een lagere 

beloning, mits de som van de drie bedragen de maximale bezoldigingsnorm niet overschrijdt. Ook met 

behoud van overgangsrecht kan een lagere werkgeversbijdrage pensioen (als gevolg van de aftopping) 
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worden gecompenseerd met een hoger salaris, mits het totaal van de bezoldigingssom die onder het 

overgangsrecht valt, niet wijzigt. 
 
Bezoldiging topfunctionarissen  

 

Leidinggevende topfunctionarissen 

 

bedragen x € 1 J.J. Benschop H.M. de Vreese 

Functie Algemeen directeur-

bestuurder 

Directeur-bestuurder 

Duur dienstverband in 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband (in fte)  1,0 1,0 

   

Bezoldiging   

Beloning 202.756    128.021 

Belastbare onkostenvergoedingen  - - 

Beloningen betaalbaar op termijn  32.146    22.151 

Totaal bezoldiging 234.902 150.172 

Toepasselijk WNT-maximum 203.400 203.400 

Motivering indien overschrijding: zie 1)  

   

 
1)

 Het betreft een voorafgaand aan de inwerkingtreding van de WNT overeengekomen bezoldiging op 

basis van de destijds geldende regeling Izeboud. De overschrijding valt binnen het kader van het 

vigerende overgangsrecht. De Raad van Commissarissen heeft met de heer Benschop afgesproken 

dat zijn dienstverband eindigt per 1 juli 2016. Tot die tijd blijft zijn bezoldiging ongewijzigd. 

 

Toezichthoudende topfunctionarissen  

 

bedragen x € 1 D. Hoogstra K.P. van Dorst A.C. den Heijer 

Functies Voorzitter RvC Lid RvC Lid RvC 

Duur dienstverband  1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 

    

Bezoldiging    

Beloning 18.000 13.500 13.500 

Belastbare onkostenvergoedingen    1.028 - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Totaal bezoldiging 19.028 13.500 13.500 

Toepasselijk WNT-maximum 30.510 20.340 20.340 

bedragen x € 1 W. de Jager T. Koudijs D.E.M. Kromwijk 

Functies Lid RvC Lid RvC Lid RvC 

Duur dienstverband  1/4 - 31/12 1/1 - 31/3 1/1 - 31/12 

    

Bezoldiging    

Beloning 10.125 3.375 13.500 

Belastbare onkostenvergoedingen  -    800 - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Totaal bezoldiging 10.125 4.175 13.500 

Toepasselijk WNT-maximum 15.325 5.015 20.340 
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bedragen x € 1 H.A. Nuij P.M.M. Rullman T. Sminia 

Functies Lid RvC Lid RvC Lid RvC 

Duur dienstverband  1/1 - 31/12 1/3 - 31/12 1/1 – 28-2 

    

Bezoldiging    

Beloning 13.500 11.250 2.250 

Belastbare onkostenvergoedingen      437 -    249 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Totaal bezoldiging 13.937 11.250 2.499 

Toepasselijk WNT-maximum 20.340 17.052 3.288 

 

 

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2015 een 
bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een 
vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn 
in 2015 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te 
worden gerapporteerd 
 
Over jaarverslag en jaarrekening heeft overleg plaatsgevonden tussen Raad van Commissarissen en 
accountant buiten aanwezigheid van het bestuur van Stichting DUWO. 
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Bestuur Stichting DUWO:     

 
Delft, 23 mei 2016      
Stichting DUWO       
 
 
 
 
 
 
J.J. Benschop,      Mw. H.M. de Vreese,   
   
Algemeen directeur-bestuurder    Directeur-bestuurder   
     
 
 
Raad van Commissarissen 
Stichting DUWO: 

 
Delft, 23 mei 2016      
Stichting DUWO        
    
 
 
 
 
 
 
D. Hoogstra,      P.M.M. Rullmann, 
Voorzitter      Vice-voorzitter 
 
 
 
 
 
 
        
Mw. K.P. van Dorst     H.A. Nuij 
            
  
 
 
 
 
 
 
W. de Jager      Mw. D.E.M. Kromwijk   
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Overige gegevens 
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1. Voorstel resultaatbestemming 

De resultaatbestemming is vooruitlopend op en onder voorbehoud van de goedkeuring door de Raad van 

Commissarissen reeds in de jaarrekening verwerkt. Het gehele resultaat is ten gunste gebracht van de 

overige reserves. 

 

 

2. Gebeurtenissen na balansdatum 

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die de jaarrekening hebben beïnvloed. 

 

 

3. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant bij de jaarrekening is op de volgende pagina’s 

opgenomen. 
 

 

  



Deloitte Accountants B.V. 
Wilhelminakade 1 
3072 AP Rotterdam 
Postbus 2031 
3000 CA Rotterdam 
Nederland 

Tel: 088 288 2888 
Fax: 088 288 9830 
www.deloitte.nl 

C o n t r o l e v e r k l a r i n g v a n de o n a f h a n k e l i j k e a c c o u n t a n t 

Aan de raad van commissarissen van Stichting DUWO 

V e r k l a r i n g bet re f fende de j a a r r e k e n i n g 

Wi j hebben de (in dit verslag opgenomen) jaarrekening 2015 van Stichting DUWO te Delft 
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de 
winst-en-verliesrekening over 2015 met de toelichting, waarin zi jn opgenomen een overzicht van 
de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

In artikel 127, tweede l id , van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 is 
bepaald dat het Besluit beheer sociale-huursector (Bbsh) tot 1 januari van het eerstvolgende 
verslagjaar na inwerkingtreding van de Woningwet van toepassing bl i j f t voor de jaarrekening, 
het volkshuisvestelijk verslag, het jaarverslag en het onderzoeken en beoordelen van die 
verslagen door de accountant. Di t betekent dat voor verslagjaar 2015 het Bbsh zi jn kracht heeft 
behouden voor deze onderwerpen. 

Verantwoordel i jkheid van het bestuur 

Het bestuur van de toegelaten instelling is verantwoordelijk voor het opmaken van de 
jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het 
opstellen van het volkshuisvestelijk verslag, beide in overeenstemming met de bepalingen inzake 
de jaarrekening en het jaarverslag als opgenomen in artikel 26, eerste l id van het Bbsh, de 
bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfianctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT) en richtl i jn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

Het bestuur van de toegelaten instelling is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne 
beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken 
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude o f fouten. 

Verantwoordel i jkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 
controle. Wi j hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, 
waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol WNT en het 
controleprotocol in rubriek A van bijlage 4 bij de Regeling toegelaten instellingen 
volkshuisvesting 2015. Di t vereist dat wi j voldoen aan de voor ons geldende ethische 
voorschriften en dat wi j onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van 
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Member of 
Rotterdam onder nummer 24362853. Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

D e l o i t t e . 
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D e l o i t t e . 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie 
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zi jn 
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het 
inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als 
gevolg van fraude o f fouten. 

Bi j het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in 
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld 
daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zi jn in de 
omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot 
uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de toegelaten 
instelling. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte 
grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de 
toegelaten instelling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de 
jaarrekening. 

Wi j zi jn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om 
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van 
het vermogen van Stichting DUWO te per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015, in 
overeenstemming met artikel 26, eerste l id, van het Bbsh, de bepalingen van en krachtens de 
WNT en richtl i jn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

V e r k l a r i n g bet re f fende over ige b i j o f k rach tens de w e t gestelde eisen 

Ingevolge artikel 28, onderdeel b, van het Bbsh, voor wat betreft het in dit artikel genoemde 
volkshuisvestelijk verslag, melden wi j dat ons geen tekortkomingen zi jn gebleken naar 
aanleiding van het onderzoek o f het volkshuisvestelijk verslag, voor zover wi j dat kunnen 
beoordelen, overeenkomstig de van toepassing zijnde bepalingen van Titel 9 van Boek 2 van het 
Burgerli jk Wetboek is opgesteld, en o f de in artikel 2: 392 l id 1 onder g, van Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens zi jn toegevoegd. 

2016.053173/LR 
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Tevens vermelden wij dat het volkshuisvestelijk verslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, 
verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 391 lid 4 van Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek. 

Rotterdam, 23 mei 2016 

Deloitte Accountants B.V. 

Was getekend: F.A.J. van Kuijck RA RO EMIA 

2016.053173/LR 
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Bijlagen 
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Besluiten van de RvC in 2015 

De RvC heeft in het verslagjaar 2015 de volgende besluiten genomen: 

 

26 januari 

 Geen. De vergadering betreft het jaarlijkse gesprek met de Ondernemingsraad en de zelfevaluatie 

van de RvC 

 

17 februari  

 Herbenoeming commissaris Nuij voor de periode van vier jaar, van 1 februari 2015 tot 1 februari 2019; 

 Benoeming commissaris Rullmann voor de periode van vier jaar, van 1 maart 2015 tot 1 april 2019; 

 Benoeming commissaris De Jager voor de periode van vier jaar, van 1 april 2015 tot 1 april 2019; 

 Bijstelling van de Meerjarenbegroting 2015-2019 resulterend in het doorschuiven van de 

investeringsmomenten van 2015 naar 2016 met een bedrag van € 37,846 miljoen. 

 

16 maart 

 Huur van 364 studentenwoningen op het Zeeburgereiland te Amsterdam, het tekenen van de 

ontwikkel- en realisatieovereenkomst en een investering voor inrichting van de wasserette; 

 Verkoop van 11 complexen in Deventer tegen een minimale verkoopprijs die hoger ligt dan 65% van 

de WOZ-waarde plus verkoopkosten en hoger is dan 90% van de marktwaarde vrij van huur en 

gebruik; 

 Treasury Jaarplan 2015.  

 

18 mei 

 Jaarverslag en Jaarrekening 2014; 

 Huur van de studentenwoningen in het plan ‘Little Manhattan’ aan de Lelylaan te Amsterdam, het 

tekenen van de ontwikkel- en realisatieovereenkomst met betrokken partijen en een investering voor 

de inrichting van de wasserette; 

 Verbindingenstatuut; 

 Vestiging van een recht van opstal ten gunste van een derde aan de Klikspaanweg te Leiden; 

 Compensatie pensioenkorting bestuurders. 

 

22 juni  

 Herbenoeming commissaris Van Dorst; 

 Treasurystatuut;  

 Huur van het complex Huize Monica in Delft met 62 studentenwoningen voor de duur van vijf jaar, het 

hiertoe sluiten van een huurovereenkomst en een investering in noodzakelijke bouwkundige ingrepen 

en voor stoffering en inventaris; 

 Interne controleplan 2015. 

 

21 september 

 Geen. De vergadering stond in het teken van een forecast op de begroting 2015. 

 

3 november 

 Realisatie van het project ISH/Schermerhornstraat in Delft inclusief een investering voor afwerking, 

stoffering en collectieve wasmachines en drogers; 

 Verkoop Slangentoren te Leiden; 

 Nieuwe CAO Woondiensten van toepassing op directeur-bestuurder De Vreese. 

 

7 december 

 Integrale meerjarenbegroting 2015-2020, de begroting 2016, het werkplan 2016 en de Balanced 

Scorecardnormen voor 2016; 

 Besturingsmodel. 
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Informatie 

De RvC is in 2015 door het bestuur geïnformeerd over: 

 Wijziging in de portefeuilleverdeling tussen de bestuurders; 

 Stand van zaken inrichting afdeling Financiën en Automatisering inclusief een aparte kennismaking 

met de nieuwe directeur Financiën; 

 Nieuwe beoordelingssystematiek van het WSW en de uitkomst van de integrale Risk Review;  

 de borgingsdiscussie (met WSW); 

 Contact met WSW en Autoriteit Woningcorporaties en ILT inclusief het contact naar aanleiding van de 

oordeels//toezichtsbrieven; 

 Voortgang op acties voortkomend uit de Management Letter 2014, het Auditplan 2015, het interne 

verbeterplan (incl. ICT) en het programma Interne beheersing; 

 Deelname DUWO aan de Aedes-benchmark; 

 Visitatie en de ontwikkeling van het plan van aanpak; 

 Samenwerkingspartners en de screening ervan; 

 Structurering en financiën beheercontracten met beleggers; 

 Beleidskader voor beheerprojecten zonder verhuurrisico; 

 Decharge- en realisatiebesluiten; 

 Voortgang op de meerjarenbegroting; 

 Voortgang op de ontwikkeling van een nieuw portefeuillemanagement; 

 Ontwikkeling in het nieuwe werkgebied Midden-Nederland; 

 Gevolgen van de nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 incl. plan splitsing DAEB/niet DAEB; 

 Adviezen van de huurdersorganisaties; 

 Stand van zaken ten aanzien van de oprichting van een huurderskoepel; 

 Stand van zaken bij de implementatie van het risicomanagementbeleid; 

 Verslagen van het overleg van de bestuurder met de Ondernemingsraad; 

 Verslag vergadering Adviesraad Studentenhuisvesting; 

 Tertaalrapporten; 

 Teasuryjaarplan en treasuryrapportages; 

 Meerjarenbegroting 2016-2020; 

 Prestatieafspraken met de gemeente Den Haag; 

 DUWO in het nieuws (knipselkrant). 
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PE-punten Bestuur en RvC in 2015 

Onderstaand een overzicht van de door de Raad van Commissarissen en het bestuur van DUWO 

behaalde permanente educatie (PE)punten per 31 december 2015: 

 
Overzicht behaalde PE-punten in 2015 

Datum* Educatieve 
activiteit 

Toelichting Instelling Accr. Vak Locatie PE Kosten 

Heleen de Vreese  

23-09-2015 -  
25-09-2015  
 

3-Daagse 
Masterclass voor 
woningcorporaties 

Masterclass voor interne 
toezichthouders, directeur-
bestuurders en managers 

EY NBA D St. 
Michielsgestel 

20 € 2.150,- 

Jan Benschop 

- - - - - - - - - 

Douwe Hoogstra 

29-06-2015 Cyber crime, crisis-
management, 
omgaan met  pers 

Klantenbijeenkomst van 
Deloitte  

Deloitte 
Academy 

NBA A, D Utrecht 4 € 0,- 

03-06-2015 Marktwaarde en 
Vastgoedsturing 
congres 

Alle ins en outs rond (de 
verplichte) waardering op 
marktwaarde door 
woningcorporaties 

Deloitte 
Academy 

NBA E Garderen 4 € 295 ex 
BTW 

20-05-2015 Toezien in 
legitimiteit 

Ledenbijeenkomst van VTW 
rond de VTW-publicatie 
‘Toezien in legitimiteit’, een 
handreiking over legitimiteit 

VTW VTW C, D Houten 1 € 0,- 

04-03-2015 Seminar 
‘Woningwet, 
betaalbaarheid en 
efficiency’ 

Seminar waarin de gevolgen 
van de aanstaande 
herziening van de 
Woningwet centraal staan 

SOM NBA D Utrecht 6 € 545 ex 
BTW 

Paul Rullmann 

25-11-2015 Bijeenkomst over 
de nieuwe 
Woningwet 

Bijeenkomst voor 
toezichthouders binnen 
woningcorporaties over 
invoering van de nieuwe 
Woningwet en de impact 
hiervan op het toezicht en 
de toezichthouders. 

Stichting 
Loodslicht 

VTW D Amsterdam 1 € 0,- 

18-09-2015 VTW-congres 
Toezicht op de 
corporatie van de 
toekomst 

Congres met als centrale 
vraag hoe de corporatie zich 
gaat ontwikkelen en hoe het 
interne toezicht daarop moet 
reageren 

VTW VTW D, F Soestduinen  2 € 0,- 

Karin van Dorst 

- - - - - - - - - 

Alexandra den Heijer 

08-12-2015 Masterclass 
Toezichthouder op 
bouwopgaven en 
renovaties 

Biedt basiskennis op het 
gebied van bouw en 
renovatie om te weten 
waarop toezichthouders 
moeten letten en wanneer 
toezicht impact kan hebben. 
Voorziet tevens in kennis 
van nieuwe ontwikkelingen 
en methoden. 

VTW VTW E Utrecht 4 € 350,- 

Willem de Jager 

25-11-2015 Bijeenkomst over 
de nieuwe 
Woningwet 

Bijeenkomst voor 
toezichthouders binnen 
woningcorporaties over 
invoering van de nieuwe 
Woningwet en de impact 
hiervan op het toezicht en 
de toezichthouders. 

Stichting 
Loodslicht 

VTW D Amsterdam 1 € 0,- 

15-10-2015 15
e
 Nationaal 

Symposium 
Woningcorporaties 

Het Nationaal Symposium 
Woningcorporaties is al 
jaren hét landelijk platform 
voor bestuur, directie, 
management van 
woningcorporaties. Het 
centrale thema voor 2015 
was de ‘concentratie op de 
sociale rol’ (in het licht van 
de wijziging van de 

SBO NBA A, D, 
F 

Vianen 6 € 899,- ex 
BTW 
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Datum* Educatieve 
activiteit 

Toelichting Instelling Accr. Vak Locatie PE Kosten 

Woningwet) 

02-06-2015 Masterclass De 
Kunst van het 
vragen stellen 

Interactieve masterclass 
voor toezichthouders gericht 
op diepgaand kunnen 
doorvragen om enerzijds 
alle belangrijke informatie te 
vergaren en anderzijds 
verandering van gedrag te 
bewerkstelligen. 

Diemen & 
Van Gestel 

VTW C Soesterberg 7 € 495,- ex 
BTW 

Harry Nuij 

06-10-2015 / 
07-04-2015 / 
10-02-2015 
 

Inspiratiesessies Bijeenkomsten waarbij 
commissarissen in kleinere 
groepen met elkaar in alle 
openheid sparren over 
actuele en concrete 
boardroom-dilemma’s 

VTW i.s.m. 
WenD 
management 

VTW C Vinkeveen 9 € 0,- 

03-06-2015 Marktwaarde en 
Vastgoedsturing 
congres 

Alle ins en outs rond (de 
verplichte) waardering op 
marktwaarde door 
woningcorporaties 

Deloitte 
Academy 

NBA E Garderen 4 € 295,- ex 
BTW 

06-03-2015 Bijeenkomst  
Commissarissen-
onderzoek 
2014/2015 

Sessie waarin wordt 
ingegaan op de resultaten 
van het onderzoek en wordt 
besproken wat deze 
uitkomsten betekenen voor 
het vakgebied van de  
commissaris en good 
governance 

VTW i.s.m. 
Grand 
Thornton/ 
Jonathan 
Warner 

VTW C, D Amstelveen 2 € 0,- 

Denise Kromwijk 

10-07-2015 Masterclass 
Effectieve 
communicatie in 
de Boardroom 

Geeft inzicht in technieken 
en tactieken om de 
communicatie tussen 
commissaris en bestuur en 
tussen commissarissen 
onderling verder te 
verbeteren. Geeft 
handvatten om op 
constructieve wijze regie te 
nemen.  

VTW CRKBO C Utrecht 0, door 
omstandig-

heden 
afgemeld 

€ 350,- 

10-06-2015 Masterclass 
Effectief 
Interveniëren 

Vergroot inzicht in 
interventiemogelijkheden 
van de RvC en beoogt de 
sensibiliteit te verhogen om 
tijdig en adequaat op te 
treden 

VTW CRKBO C Utrecht 4 € 365 

30-03-2015 Masterclass De 
RvC,  de 
Accountant en de 
Auditcommissie 

Actualiseert en verdiept de 
kennis van de zich 
ontwikkelende taken van de 
accountant en de 
geïntensiveerde rol van de 
RvC. Gaat verder in op de 
relatie tussen 
auditcommissie 
en raad van 
commissarissen. 

VTW CRKBO E Utrecht 4 € 425,- 

15-01-2015 
 

ZIFO-
debatmiddag: 
Dynamiek in de 
Board Room 

Debatmiddag gericht op 
veranderingen in het 
Nederlandse rechtssysteem 
op het gebied van corporate 
governance met als thema: 
‘Dynamiek in de Board 
Room’ 

VU Law 
Academy 

NOvA/ 
VTW 

D Amsterdam 2 € 0 
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Overzicht stakeholdermanagement 

Organisatie Bewoners-

overleg 

DUWO  

Adviesraad 

Task 

forces 

Prestatie- 

afspraken 

Stakeholder-

gesprekken (2011) 

Bewonersorganisaties  

BRES      

Duwoners      

VBU      

Vulcanus      

WijWonen      

Bewonerscommissies      

* Rond project- en gebiedsontwikkeling wordt ook met relevante bewonersorganisaties overleg gevoerd, zoals bv. de belangenvereniging 

TU Noord rond de ontwikkelingen van DUWO op de TU Noord Campus in Delft. 

Studentenvakbonden 

ASVA      

SRVU      

VSSD      

Haagse Studentenvakbond      

Leidse Studentenbelangenorganisatie      

Gemeenten 

Amsterdam      

Amstelveen      

Delft      

Den Haag      

Leiden      

Deventer      

* In een aantal gemeenten neemt DUWO tevens deel aan het algemene/brede overleg tussen de lokale woningcorporaties en de 

gemeente. Het gaat om Amsterdam, Delft, Leiden en Den Haag. Met de gemeenten waar DUWO weinig bezit heeft, is het contact met 

gemeenten over het algemeen beperkt: er zijn geen task forces en er worden geen prestatieafspraken opgesteld. Het gaat om Haarlem, 

Haarlemmermeer, Oegstgeest, Midden-Delfland en –vooralsnog- Wageningen 

Hoger onderwijsinstellingen 

UvA/HvA      

VU      

TU Delft      

Inholland      

Haagse Hogeschool       

Universiteit Leiden/LUCTH      

Hogeschool Leiden      

Saxion Hogescholen      

Universiteit Wageningen      

* ook een aantal kleinere onderwijsinstellingen zitten in de Adviesraad: Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Gerrit Rietveld 

Academie, Koninklijk Conservatorium en UNESCO-IHE. Daarnaast heeft DUWO via haar afdeling Accommodate regelmatig contact met 

diverse grote en kleinere onderwijsinstellingen over de gegarandeerde huisvesting van hun buitenlandse studenten. 

Collega-corporaties 

Rochdale      

Woonbron      

Bergopwaarts (BOW)      

Woongoed2Duizend      

Vestia      

* DUWO is daarnaast deelnemer van diverse intercollegiale netwerken zoals de branchevereniging voor studentenhuisvesting Kences, 

het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad (PWNR), de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) en de 

Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH). In internationaal verband werkt DUWO met een aantal buitenlandse studentenhuisvesters 

samen binnen het Network Cum Laude. 
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Interne risicobeheersings- en controlesysteem  

DUWO is door haar maatschappelijke functie en met haar ondernemende bedrijfsvoering blootgesteld aan 

strategische, operationele, financiële en compliance risico’s.  

Voor het beheersen van deze risico’s zijn in 2015 de nodige acties ondernomen en is aangegeven dat 

risicomanagement een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering uit dient te maken. 

 

Risicomanagement in 2015 

In het najaar van 2015 zijn de belangrijkste risico’s en beheersingsmaatregelen besproken door de 

risicokaarten van de vijf kernrisico’s bij DUWO te actualiseren. 

Grotendeels als gevolg van externe ontwikkelingen, met name de politieke ontwikkelingen als resultante 

van de nieuwe Woningwet, zijn er bij DUWO risico’s onderkend met directe gevolgen voor de 

aanhuurcomplexen die voor beleggers worden doorverhuurd. Ook de scheiding DAEB en niet-DAEB en 

waarderen op marktwaarde vragen bij DUWO de nodige aandacht om risico’s die hierbij voor de 

bedrijfsvoering en financiering kunnen ontstaan tijdig te onderkennen en hiervoor passende maatregelen 

te nemen. 

 

Belangrijke ontwikkelingen 

Voor DUWO neemt de afhankelijkheid van de informatiesystemen steeds verder toe. Om de risico’s die 

betrekking hebben op informatiebeveiliging goed te beheersen zijn in 2015 verschillende acties 

ondernomen. Enerzijds zijn de belangrijkste processen binnen ICT beschreven en anderzijds is mede op 

basis van een externe beoordeling nagegaan welke aandachtspunten nog opgepakt moeten worden. Het 

gaat hierbij met name om autorisaties, monitoring log bestanden en factuurrouting. Om na te gaan dat het 

systeem niet van buitenaf benaderbaar is, heeft onderzoek plaatsgevonden door een ingehuurde hacker. 

 

Ter invulling van de vanaf 2016 wettelijk vereisten is in het kader van de Wet bescherming 

persoonsgegevens het meldpunt datalekken operationeel. 

 

Raamwerk voor risicomanagement 

Het nemen van risico’s is inherent aan ondernemen bij DUWO. Door een bewuste afweging te maken 

tussen onze doelstellingen en de risico’s die DUWO bereid is te nemen, streeft DUWO naar een 

bestendige en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. Op deze wijze wordt de kans op het behalen 

van onze strategische doelstellingen vergroot. 

De filosofie achter het risicomanagement beleid kan als volgt weergegeven worden: 

- Het bestuur en MT-leden zijn verantwoordelijk voor de opzet en werking van systemen van 

risicobeheersing. Deze systemen hebben tot doel significante risico’s te identificeren, de 

realisatie van doelstellingen te bewaken en het naleven van relevante wet- en regelgeving te 

waarborgen. 

- Adequate systemen van risicobeheersing zullen de kans op fouten en verrassingen door 

onvoorziene omstandigheden verkleinen. 

- Het risicomanagement is onderdeel van de Planning- en controlcyclus (met name kader voor 

aanlevering tertaalrapportage). 

- Het nemen van risico’s is onderdeel van de bedrijfsvoering en de zorg voor een financieel 

gezonde organisatie. De directie is verantwoordelijk voor het bepalen van wat daarbij maximaal 

acceptabel is (risicoacceptatie) in combinatie met akkoord RvC. De uitwerking hiervan heeft 

plaatsgevonden op basis van de vijf kernrisico’s bij DUWO met de hierbij genomen 

beheersingsmaatregelen. 

 

Risicomanagement is een vast onderdeel van onze planning- en controlcyclus en jaarlijks vindt actualisatie 

van de risicokaarten plaats plus een check in hoeverre dit in de ogen van DUWO nog steeds actuele 

kernrisico’s zijn. 
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Risicocategorie  Risicoacceptatie  Toelichting  

 

Strategisch  gematigd  DUWO is bereid gematigde risico’s te nemen bij het  

      nastreven van haar ambities. Gezocht wordt de  

      balans tussen de maatschappelijke functie (lage  

      risicoacceptatie) en de groeiambities met een iets  

       hogere risicoacceptatie). 

Operationeel  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. 

Compliance  zeer laag  DUWO streeft ernaar te voldoen aan elke van  

      toepassing zijnde wet- en regelgeving. Daarbij is 

      speciale aandacht voor uitwerking nieuwe 

Woningwet en overige regelgeving met name op 

gebied van verkoop bestaand bezit, 

toewijzingsregels, aanbestedingen en 

informatiebeveiliging. 

 

DUWO streeft ernaar de kans op fouten, verkeerde beslissingen en verrassing door onvoorziene 

omstandigheden zoveel mogelijk te reduceren, doch 100% zekerheid valt niet te garanderen. Het is nooit 

uit te sluiten dat DUWO blootstaat aan risico’s die nog niet voldoende onderkend worden. Bovendien kan 

geen enkel systeem van risicobeheersing en aanvullende interne controle absolute zekerheid bieden voor 

het niet realiseren van de doelstellingen van DUWO. Wel kan DUWO ervoor zorgen dat de gevolgen 

zoveel mogelijk beperkt blijven. 

 

Alles overziende is DUWO van oordeel dat de systemen van risicobeheersing een redelijke mate van 

zekerheid geven over de financiële verslagleggingsrisico’s en dat de financiële verslaggeving geen 

onjuistheden van materieel belang bevat. 

 

Beoordeling belangrijkste risico’s 

Op basis van beoordeling van de risicogebieden bij DUWO heeft in breed MT-verband vaststelling 

plaatsgevonden van de vijf kernrisico’s binnen DUWO. 

Hieronder worden de belangrijkste risicogebieden beschreven, waarbij we rekening houden met de 

genomen beheersmaatregelen. 

 

Strategische risico’s 

 

A> Verandering in de vraag     Beheersmaatregelen 

Het risico van onverwachte veranderingen in de vraag kan leiden  * korte- en lange termijnscenario  

tot een tekort of overschot aan eenheden.      planning en monitoren van trends 

Andere ontwikkelingen die van invloed zijn op de vraag liggen op  * intensief contact met universiteiten 

gebied van beschikbare bouwlocaties, studiefinanciering, wet- en  * assetmanagement 

regelgeving en concurrentie. Ook toenemende terroristische   * mogelijkheden voor doorverhuur voor  

activiteiten kunnen een negatief effect hebben op het aantal      commerciële partijen vergroten 

buitenlandse studenten.      * woningmarktonderzoek(en) 

 

B> Concurrentie      Beheersmaatregelen 

Het risico van nieuwe toetreders op de markt van studenten   * uitvoeren concurrentieanalyses 

huisvesting die kwaliteit aanbieden tegen een vergelijkbare prijs.  * zorgen voor concurrerende beheer-  

           tarieven. 

 

C> Politieke omgeving     Beheersmaatregelen 

Politieke ontwikkelingen, veranderingen van standpunt en Europese  * participatie in verschillende overleg 

of nationale wet- en regelgeving kunnen van grote invloed zijn op onze    organen (met name in Kences  
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activiteiten.         verband) 

Met de huidige discussies over de uitwerking van de Woningwet  * beïnvloeden van (politieke) besluit- 

is de onzekerheid met betrekking tot de lange termijn planning toegenomen.   vormingstrajecten 

De regelgeving inzake de toezichthouders op de corporaties verkleint  * simulaties om slechte scores te  

de groeimogelijkheden van DUWO       voorkomen   

    

Operationele risico’s 

 

D> Afhankelijkheid automatisering    Beheersmaatregelen 

Door de toenemende afhankelijkheid van de automatisering is er het risico * uitbesteding technisch beheer aan  

van bedrijfsonderbreking. De effecten hiervan kunnen aanzienlijk zijn.     Cegeka. 

        *beschrijven processen 

*externe checks op goede werking en      

beveiliging 

*kwalitatieve bemensing van de 

afdeling 

 

E> Afhankelijkheid derden     Beheersmaatregelen 

Als DUWO zijn we in toenemende mate afhankelijk van de overheids-  * goede relatie opbouwen met direct 

instanties en financiers        betrokkenen 

 

Financiële risico’s 

 

F> Financieringsrisico’s     Beheersmaatregelen 

DUWO heeft gezien het groeiscenario te maken met een risico  * financieringsscenario’s 

dat niet alle voorgenomen activiteiten gefinancierd kunnen worden.  * bewaken van de door toezichthouders 

             grenzen 

        *monitoren van de externe  

         ontwikkelingen 

        *alternatieve scenario’s uitwerken 

 

Compliance risico’s 

 

G> Schending wet- en regelgeving en schendingen integriteit Beheersmaatregelen 

Het niet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder * compliancebeleid 

uitwerking nieuwe woningwet en financieringscriteria gesteld door WSW * procesbeschrijvingen en rapportages 

en privacy- en integriteitsregels kan schadelijk zijn voor onze reputatie.  * meldpunt schending gedragsregels 
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Risicobeheersings- en controlesysteem DUWO 

 Sturingsproduct Inhoud Termijn Schaalniveau 

 

1. Strategisch en tactisch sturen & plannen 

Ondernemingsplan missie, visie, SWOT, doelen 5 jaar DUWO 

Meerjarenbegroting  kasstromen, W&V-rekening, balans   voortschrijdend  
5 jaar 

DUWO 

Werkplan  interne en externe jaardoelen 1 jaar DUWO en vestiging 

Begroting  V&W-rekening, balans in begrotingsjaar  1 jaar DUWO en vestiging 

Balanced Scorecard 
(BSC) met KPI's 

normen in de vorm van de kritische prestatie-
indicatoren uit het Ondernemings- en werkplan 

5 & 1 jaar DUWO en vestiging 

Portefeuilleplan meerjarig strategisch en  integraal kader voor 
vastgoedsturing  

5 jaar DUWO en vestiging 

2. Beheersen (tactisch en operationeel) 

Budget budget op (geaggregeerd) kostensoortniveau maand, tertaal, 
jaar 

vestiging, afdeling, 
medewerker 

Maandrapportage  W&V-rekening t.o.v. begroting maand  vestiging  

Monitor  leegstand, huurachterstand, mutatiegraad  maand complex 

Interne auditing niet limitatief continu DUWO 

Scenario's  simulatie van scenario's t.a.v. markt, 
prijsontwikkeling, economische parameters 

jaar DUWO  

Risicomanagement    

Integriteitcode      medewerker 

Klokkenluiderregeling    medewerker 
 

3. Verantwoorden 

Tertaalrapportage BSC, uitleg afwijkingen van norm, 
marktontwikkelingen, verantwoording op BBSH-
velden, ontwikkeling interne zaken, W&V-
rekening t.o.v. begroting 

tertaal DUWO en vestiging 

Projectenoverzicht beschrijving van plan, kosten, risico's (financieel, 
markt, procedureel) 

tertaal nieuwbouw- of 
renovatieproject 

Jaarverslag zie tertaalrapportage jaar DUWO en vestiging 

Treasuryrapport liquiditeitsprognose, financiering, renterisico half jaar DUWO   

Activiteitenoverzicht activiteitenoverzicht voorgeschreven in BBSH jaar vestiging/gemeente 

Verslaglegging prestaties rapportage over voortgang prestaties 
afgesproken in prestatieafspraken 

jaar gemeente/regio 

dVi en dPi informatie tbv prognoses en verantwoording aan 
CFV en WSW 

jaar DUWO 

Klachtenreglement  procedure voor huurders om klacht in te dienen  DUWO 

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

  DUWO, vestiging en 
complex 

Adviesraad onderwijsinstellingen adviseren DUWO en 
DUWO legt daarover verantwoording af 

jaar DUWO 
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 Sturingsproduct Inhoud Termijn Schaalniveau 

4. Toezicht houden 

Interne controle toetsingskader met controlestappen in overleg 
met accountant 

maand vestiging, Groep of 
afdeling 

RvC bespreking tertaal, jaarrapportage, 
treasuryrapport & projectoverzicht, opstellen van 
RvC-verslag 

6 tot 8 maal per 
jaar 

DUWO en vestiging 

Auditcommissie 
Financiën RvC 

rapportage over interne risicobeheersings- en 
controlesystemen, naleving bevindingen 
accountant en IC, kwaliteit financiële 
informatieverschaffing  

tertaal DUWO 

Auditcommissie 
Projectontwikkeling RvC 

rapportage over projectbesluiten en -voortgang, 
risicobeheersings- en controlesystemen, kwaliteit 
informatieverschaffing  

tertaal DUWO 

Remuneratiecommissie 
RvC 

rapportage over beoordelings- en 
bezoldigingsbeleid 

jaar DUWO 

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

jaar en periodiek DUWO en vestiging 

Rapportage CFV  jaar DUWO   

Rapportage WSW   jaar  DUWO 

Oordeelsbrief van 
minister Wonen  

  jaar  DUWO  

Visitatie  4 jaar DUWO 

Bijgewerkt per 31-12-2014 
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Verklaring bestuur 

 

Het bestuur verklaart dat alle middelen zijn ingezet in het belang van de volkshuisvesting. 
Delft, 23 mei 2016 
 
 
 
 
 
 
Mr. J.J. Benschop,       Mw. H.M. de Vreese, 
Algemeen Directeur-bestuurder      Directeur-bestuurder 




