Haag Wonen: “Wij hebben geen derivaten”
Haag Wonen dekt haar leningen niet af met derivatencontracten. De indruk kan
ontstaan dat derivatencontracten gemeengoed zijn onder woningcorporaties.
Haag Wonen heeft echter bewust gekozen voor het niet afsluiten van derivaten.
De liquiditeitspositie is goed.
Haag Wonen heeft voldoende mogelijkheden binnen de leningenportefeuille om
het renterisico te reguleren. De gemiddelde rentevoet ligt bij Haag Wonen
aanzienlijk lager dan het corporatiegemiddelde.
Wel is Haag Wonen van mening dat haar eigen vermogen laag is. Dat heeft het
Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting ook geconstateerd. De verklaring voor dit
lage vermogen is dat voorgenomen bouwplannen in 2009 en 2010 zijn stopgezet
en op het eigen vermogen zijn afgeboekt.
Haag Wonen is daarom bezig het eigen vermogen te versterken en zal dat de
komende jaren ook blijven doen. Door kostenbeheersing (de beheerkosten per
verhuureenheid zijn al teruggedrongen van € 603 in 2009 naar € 520 in 2011) en
maximale risicobeheersing bij nieuwe bouwprojecten.
We hebben in het belang van onze huurders, de tering naar de nering gezet en
doen geen onverantwoorde investeringen.
Wilt u over dit onderwerp verder van gedachten wisselen? Ik nodig u van harte uit een e-

mail terug te sturen!
Met vriendelijke groet,
Karin van Dreven
directeur-bestuurder Haag Wonen
Haags Wonen: nieuws van Haag Wonen
In de e-mailnieuwsbrief Haags Wonen
bespreken we als woningcorporatie Haag Wonen
actuele onderwerpen, binnen de kaders van ons
ondernemingsplan 2010-2014. Wat is de status
van onze projecten? Hoe werken we samen met
andere partijen? En wat is ons standpunt ten
aanzien van ontwikkelingen in de stad en
nieuwe wet- en regelgeving? Elke twee à drie
weken reflecteren we zo op de actualiteit.

Eerdere Haags Wonen-nieuwsbrieven
behandelden onder meer de thema's:
2011 in het kort
Klaar met woonoverlast
Succesvolle aanpak terugdringen
huisuitzettingen
Thuis in de Schilderswijk

De e-mailnieuwsbrief Haags Wonen wordt verstuurd aan belanghouders van Haag Wonen. Onder
andere het college en de gemeenteraad. Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur dan een email met uw naam, functie, organisatie, telefoonnummer en e-mailadres naar
e.clason@haagwonen.nl.
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