
Adviesaanvraag verkoopbeleid Duwo – Commentaar van de juridische toezichtcommissie ABo 
 
 
De ABo is eind september 2009 om advies gevraagd over het verkoopbeleid van Duwo. De termijn 
hiervoor was 6 weken. Het nieuwe ABo-bestuur heeft inmiddels eigenmachtig advies uitgebracht. 
 
Naar het oordeel van de juridische toezichtcommissie is het advies weinig doordacht, inhoudelijk 
onjuist, niet in het belang van de huurders, en bovendien niet conform de ABo-statuten uitgebracht 
– en dus onrechtmatig. 
 
De statuten bepalen in artikel 17 lid 2: 
Indien de ABo instemming of advies moet geven aan Stichting DuWo over een onderwerp dat niet is 
geregeld in het beleidsplan wordt de adviesraad over deze instemming of dit advies vooraf geraadpleegd. 
Het bestuur legt de concepttekst aan de adviesraad voor. Indien de adviestermijn daartoe noodzaakt 
hebben de adviesraadsleden tot zeven dagen na dagtekening de mogelijkheid advies uit te brengen op 
de concepttekst. Het bestuur neemt de uitgebrachte adviezen mee in de uiteindelijke tekst die in het kader 
van het inspraakrecht aan Stichting DuWo worden uitgebracht. 
  
Aangezien het nieuwe bestuur nog zonder beleidsplan functioneert, was het niet gemachtigd om 
Duwo advies te geven in een majeure kwestie als het verkoopbeleid zonder het advies eerst voor te 
leggen aan de adviesraad (inclusief de adviesaanvraag). 
 
De statuten bepalen in artikel 15: 
Eenmaal per jaar legt het Bestuur, na raadpleging van de adviesraad, aan de ledenvergadering een 
beleidsplan voor. Hierin zijn opgenomen de doelen waarop het beleid van de vereniging de daaropvolgende 
twee jaar gericht zullen zijn. Dit beleidsplan kan slechts met een drie/vierde meerderheid van de aanwezige 
stemmen vastgesteld worden. 
 
 
 
 
Inhoudelijk ziet de juridische toezichtcommissie in de adviesprocedure aanleiding tot het plaatsen 
van enkele kanttekeningen: 
 
(1) Het verkoopbeleid is in strijd met het doelartikel in de statuten van Duwo. De doelgroepen van 
de woningcorporatie zijn naast studenten ook andere jongeren en ouderen. Het niet-studentenbezit  
afstoten is dus niet toegestaan. 
 
(2) Bij verkoop door een woningcorporatie is een principiële randvoorwaarde dat de woningen 
niet worden onttrokken aan de sociale voorraad. Slechts als dit aantoonbaar onmogelijk blijkt, is 
het toegestaan om de woning aan de zittende huurder te verkopen. Verkoop op de vrije markt is 
alleen aanvaardbaar bij compensatie door vervangende woonruimte. 
 
(3) Hoe hangt het verkoopbeleid samen met de Woonvisie Delft en de gemaakte prestatieafspraken? 
Heeft Duwo over het verkoopbeleid overleg gevoerd met de gemeente Delft? Wat is de uitkomst 
daarvan? Is overeenstemming bereikt? 
 
(4) Duwo verkeert in financieel slecht weer. De prognose is dat de solvabiliteit de komende jaren 
afneemt naar 5%. Het belang van bewoners is meer gediend bij een financieel gezonde organisatie 
dan bij het massaal doen van onrendabele investeringen. Het is een slechte zaak dat voorrang wordt 
gegeven aan groei boven consolidatie en aan nieuwbouw boven noodzakelijk complexonderhoud. 
Duwo gokt er kennelijk op dat de recessie het dieptepunt al heeft bereikt, maar dat is erg riskant als 
het om een double-dip recessie blijkt te gaan. 
 



(5) Hoe wordt door het verkoopplan Duwo’s financiële positie verbeterd? Rendabele investeringen 
worden omgezet in onrendabele investeringen, wat bovendien gepaard gaat met transactiekosten. 
De huidige marktomstandigheden leiden toch tot lage verkoopopbrengsten en hoge bouwkosten? 
Dit leidt toch juist tot tot een verslechtering van Duwo’s financiële positie, danwel tot stagnatie in 
het beleid van verkoop en nieuwbouw? 
 
(6) Waarom is het geen optie om geheel Vulcanus-Delft te verkopen? Waarom is het geen optie om 
geheel Duwo-Amsterdam te verkopen? Waarom is het geen optie om Duwo ter overname aan te 
bieden of om met een andere studentenhuisvester te fuseren? Dergelijke scenario’s zouden beter 
zijn zowel voor de stabilititeit van de organisatie als voor het woongenot van de huurders. 
 
(7) In de adviesaanvraag valt te lezen: “Bij eventuele verkoop van studentenhuisvesting binnen 
het kerngebied is randvoorwaarde dat het beheer eeuwigdurend bij DUWO blijft. In deze situatie 
verandert er voor huurders dus feitelijk niets.” – Het is uiteraard wel belangrijk voor huurders dat 
het blijft gaan om sociale huisvesting. Huurders hebben geen belang bij verkoop aan speculanten. 
Goed onderhoud, goed beheer, de huurvoorwaarden, en een gematigde huurontwikkeling moeten 
worden gegarandeerd. 
 
De Carlyle-groep is een nieuwkomer in de Nederlandse studentenhuisvesting. Carlyle is berucht om 
zijn politieke machinaties en om zijn leveraged buyout-methode. Veelal blijft het slachtoffer diep in 
de schulden achter, zoals een sprinkhanenplaag leidt tot kaalslag. 
 
Duwo moet niet ten prooi vallen aan vastgoedspeculanten die de stichting als witwasvehikel willen 
gebruiken. De complexen die worden verkocht moeten niet via schimmige constructies een speelbal 
worden in een carroussel van speculanten. 
 
Het is zorgelijk te moeten constateren dat een lid van Duwo’s Raad van Commissarissen directeur 
is van vastgoedontwikkelaar Proper-Stok. Dit bedrijf is een grote speler in TU Noord. Het is goed 
om te waken voor belangenverstrengeling. 
 
Nog zorgelijker is dat de directeur van Duwo-Delft onlangs managing director is geworden van 
Metterwoon Vastgoed van Chris Thunessen. Vóór zijn intermezzo bij Duwo was hij daar ook al 
adjunct-directeur. Chris Thunessen is een van de invloedrijkste vastgoedmagnaten achter Fortuyn, 
de LPF en Verdonk. Metterwoon was een van de belangrijkste geldschieters. Enkele jaren geleden 
berichtte het NOS Journaal over de verwevenheid van onder- en bovenwereld tijdens een driedaags 
Metterwoon-feest in Monaco – met een penetrante geur van vastgoedfraude, witwassen, kopen van 
politieke invloed, bordelen, maffia, Endstra, Holleeder, Mieremet en Klepper. Kennelijk bestaat er 
een draaideur tussen dit Metterwoon en Duwo. 
 
Een al even schimmige relatie heeft Duwo met de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale. Grote 
studentencomplexen in eigendom van Rochdale worden verhuurd door Duwo. De directeur van 
Rochdale wordt verdacht van grootschalige vastgoedmalversaties. Het laatste jaar is dit regelmatig 
prominent in het nieuws geweest. Enige jaren terug moest Duwo door de huurdersvereniging en 
door de minister worden teruggefloten toen het een 200-tal huizen in Amsterdam wilde verkopen 
aan een lege BV. Het eindresultaat was opnieuw een schimmige constructie samen met Rochdale. 
 
Duwo ziet zichzelf als “de vrijbuiter in de corporatiewereld”. Al met al is grote zorg op zijn plaats 
over de verkoopplannen van Duwo en de gevolgen daarvan voor de bewoners. De bewoners hebben 
recht op een bonafide verhuurder. 
 
(8) Hoe realistisch is de uitspraak dat het beheer van studentenhuisvesting binnen het kerngebied 
“eeuwigdurend” bij Duwo moet blijven? Wat zijn de consequenties hiervan? 



 
(9) Wat wordt bedoeld met “studentenwoning”? Een woning met een reguliere huurovereenkomst 
is geen studentenwoning. Toch wekt het verkoopbeleid sterk de indruk dat het gehele ABo-bestand 
als studentenwoningen wordt gezien, en dat het gehele Vulcanus-bestand als reguliere woningen 
wordt gezien. In het ABo-bestand zijn echter nog altijd een paar duizend reguliere contracten, en in 
het Vulcanus-bestand worden momenteel een paar honderd campuscontracten per jaar afgesloten. 
Om het verkoopbeleid goed te kunnen beoordelen is het goed om eerst duidelijkheid te krijgen over 
het begrip “studentenwoning”. 
 
(10) Het eventueel woninggewijs verkopen zal niet ten koste mogen gaan van de overblijvende 
huurders. Bij de verkoop moeten goede afspraken gemaakt worden over het onderhoud, zodat 
de blijvers niet door achterstallig onderhoud of langdurige leegstand worden gedwongen te kopen 
of te verhuizen (het beruchte “uitpanden”). 
 
(11) Heeft het ABo-bestuur over het verkoopbeleid overlegd met Vulcanus, opdat de ABo-positie 
niet ten koste hoeft te gaan van hun bewoners? 
 
(12) Het voornemen dat bepaalde complexen voor verkoop in aanmerking komen moet tijdig 
worden gecommuniceerd en overlegd met de ABo. De betreffende bewonerscommissies en 
de betreffende bewoners moeten tijdig worden geïnformeerd. 
 
(13) Welke gevolgen heeft het verkoopbeleid voor de bewonersparticipatie? Wat zijn de gevolgen 
voor de rechtspositie van individuele huurders? Het huurcontract behoort te worden gerespecteerd. 
 
(14) Uiteraard zal Duwo in de verleiding zijn om grachtenpanden en ander monumentaal vastgoed 
af te stoten naar gerenommeerde bedrijven of vermogende particulieren. Bij verenigingshuizen 
zullen echter de belangen van de studentenverenigingen serieus meegewogen moeten worden. 
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De juridische toezichtcommissie ABo is onafhankelijk. Haar opvattingen komen 
niet noodzakelijkerwijs overeen met die van huurdersvereniging ABo. 


