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De Huismeesters 

Friesestraatweg 18 

9718 NH Groningen 

Postbus 546 

9700 AM Groningen 

www.dehuismeesters.nl 

info@dehuismeesters.nl 

Openingstijden 
Maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur. 
 
Kamer van Koophandel 
Stichting De Huismeesters is ingeschreven in het stichtingenregister onder nummer 012521 en in het 
handelsregister onder nummer 02028153, beide gehouden door de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken te Groningen. 
 
Statuten en Algemene Huurvoorwaarden 
De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 22 september 2008. De Algemene Huurvoorwaarden zijn 
voor het laatst gewijzigd op 1 oktober 2011 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 
 
Branchevereniging 
De Huismeesters is aangesloten bij branchevereniging Aedes en onderschrijft de Aedescode.  

http://www.dehuismeesters.nl/
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Het jaar 2016 heeft in het teken gestaan van het thema ‘De Huismeesters in beweging’. Zowel extern 
als intern zijn diverse verandertrajecten in gang gezet. Het beleid voor de komende jaren is verder 
vorm gegeven. Vanuit governance en compliance heeft het jaar voor een belangrijk deel in het teken 
gestaan van het uitwerken van de voorschriften die voortvloeien uit de, op 1 juli 2015 van kracht 
geworden, nieuwe Woningwet. Zo zijn alle bestaande statuten en reglementen herijkt teneinde tijdig 
aan de diverse deadlines te kunnen voldoen. Eind 2016 kunnen we, onder voorbehoud van definitieve 
goedkeuring van de ILT/Aw van enkele documenten, vaststellen dat we compliant zijn. 
 
Daarnaast zijn in samenwerking met gemeenten en huurdersorganisatie, voortbordurend op de in 
2015 gestarte samenwerking, nieuwe prestatieafspraken opgesteld. Deze prestatieafspraken vormden 
de basis voor het bod aan de gemeenten per 1 juli. We kijken met een goed gevoel terug op het 
intensieve traject van samenwerking. 
 
Ook voor de interne organisatie is 2016 aan te merken als een bijzonder jaar omdat er een groot 
aantal aangelegenheden speelden die belangrijk zijn voor de toekomst, ontwikkeling en koers van 
onze organisatie. Wij hebben ons nieuwe ondernemingsplan 2017-2020 ‘Scherp aan de Wind’ 
afgerond. Dit ondernemingsplan is opgesteld met medewerkers en belanghouders. Tevens zijn ons 
Strategisch Vastgoed Beleidsplan, inclusief wensportefeuille, en  het onderhouds- en conditiebeleid 
opnieuw opgesteld. Beide beleidsdocumenten vormden mede input voor het nieuwe 
ondernemingsplan. 
Op basis van de geformuleerde te behalen doelstellingen hebben we tevens enkele aanpassingen 
gedaan in de bestaande structuur, werkprocessen en bezetting. 
 
De Huismeesters wil een echte Groningse Buurtcorporatie blijven. Dit betekent dat wij goed en 
intensief contact hebben en samenwerken met de Huurderraad, huurderscommissies en onze 
bewoners in wijken. We kunnen constateren dat we onze volkshuisvestelijke opgaaf in de wijken goed 
hebben opgepakt, alhoewel we blijven streven naar verdere verbetering.  
Op het gebied van de technische kwaliteit voor ons woningbezit gaan we de komende jaren een forse 
investering doen. Wij willen de populariteit van ons bezit verbeteren waardoor huurders langer willen 
blijven wonen en zich gaan hechten aan de omgeving. Dit zal de sociale cohesie in wijken verbeteren. 
We hebben deze opgaaf ingerekend in de meerjarenbegroting en hoewel dit in combinatie met de 
afbouw van onze derivatenportefeuille vraagt om een beleid dat scherp aan de wind is, pakken we de 
handschoen met vertrouwen op.   
 
Eind 2016 zijn we gestart met het formuleren van onze klantvisie. Ook hierin werkten we samen met 
onze huurders en medewerkers. Begin 2017 zal de klantvisie zijn afgerond en starten we met een 
continue klantmeting. Door de organisatiestructuur met korte lijnen en het meten van onze prestaties 
willen wij de klantgerichtheid en tevredenheid verder verbeteren. 
 
De Huismeesters kijkt terug op een jaar van veel interne en externe ontwikkelingen en heeft daarmee 
de basis gelegd voor de komende jaren. Zo willen we verder groeien in de ontwikkeling naar een 
professionele en klantgerichte organisatie met oog voor de benodigde kwaliteit van ons huidig en op 
termijn te ontwikkelen woningbezit. Ook in komende jaren zal ‘De Huismeesters in beweging zijn’. 
Alleen zo kunnen we voldoen aan de behoefte in de stad Groninger-markt aan voldoende beschikbare 
en betaalbare woningen.  
 
Ik ben veel dank verschuldigd aan iedereen die hiertoe heeft bijgedragen: onze bewoners, 
huurdersorganisaties, andere belanghouders en vooral onze medewerkers. Op hen kan ik elke dag 
weer bouwen! 
 
S. Holwerda,19 juni 2017 
Bestuurder 
 

Voorwoord 
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1.1 | Woonlastenbeleid   
Huurders hebben, naast huur, onder andere ook te maken met energielasten en andere bijkomende 
kosten zoals lokale lasten en verzekeringen. De Huismeesters investeert daarom in energie-
besparende maatregelen, betaalbare woningen en hanteert een incassobeleid dat gericht is op het 
zoveel mogelijk voorkomen van betalingsproblemen en uitzettingen. 
 
1.2 | Huurbeleid  
In 2016 zijn de huurprijzen verhoogd met de inflatie van dat jaar: 0,6%. Dit percentage is gebaseerd 
op de door het Ministerie vastgestelde inflatiepercentage (0,6%). In overleg met de Huurdersraad is 
besloten om de inkomensafhankelijke huurverhoging in 2016 niet toe te passen. Hiermee wil  
De Huismeesters een bijdrage leveren aan de diversiteit in het woningbezit, in inkomens, de 
betaalbaarheid en de beschikbaarheid van woningen.  
 
Het vastgestelde huurbeleid geeft daarnaast de mogelijkheid om de huurprijzen van woningen aan te 
passen wanneer deze van huurder verandert. Een gezonde prijs/kwaliteitverhouding in combinatie 
met betaalbaarheid voor de huishoudens binnen onze primaire doelgroep is daarbij het uitgangspunt.  
De huurverhoging die via Harmonisatie werd gerealiseerd werd lag op 0,43%. 
 
Voor de woningen in de vrije sector en de “niet-woningen” zoekt De Huismeesters de ruimte die er is 
in de markt, om middelen te genereren om voor de doelgroep te kunnen investeren in de stad.  
 
Met de Huurdersraad zijn verder afspraken gemaakt over het percentage woningen die beschikbaar 
zijn voor de primaire doelgroep en de gemiddelde streefhuur:  
• Gemiddelde streefhuur: 83% - 86% 
• Beschikbaarheid primaire doelgroep: 84% - 90% 
 
1.3 | Ontruimingen en huurachterstanden 
We voeren een actief incassobeleid om betalingsachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen. Waar 
nodig bieden we een betalingsregeling aan om uitzettingen te voorkomen. Daarnaast zetten we een 
medewerker in voor een meer persoonlijke benadering richting huurders voor maatwerk. We verwijzen 
door naar instanties voor hulp als daar aanleiding toe is. In 2015 is gestart met een SMS-dienst om 
huurders met een achterstand te herinneren. 
 
Ondanks dit actieve incassobeleid, worden woningen ontruimd omdat bijvoorbeeld de huur 
herhaaldelijk niet betaald wordt of omdat sprake is overlast of hennepteelt. Bij 33 vonnissen was 
sprake van 25 feitelijke ontruimingen. Acht huurders hebben voortijdig de sleutels ingeleverd om een 
ontruiming te voorkomen. We intensiveren in 2017 ons beleid en willen zo de dalende lijn vasthouden. 
 
Tabel 1 | Ontruimingen 

 
 

2016 2015 2014 2013 2012 

Huurachterstand 25 38 47 33 47 

Overlast / hennep 8 6 12 6 5 

Totaal 33 44 59 39 52 

Waarvan voortijdig sleutels ingeleverd 8 14 13 9 10 

 
Daarnaast zijn in 2016 twee garageboxen ontruimd vanwege huurachterstand. Deze ontruimingen zijn 
niet in bovenstaande aantallen meegenomen.  
 
 
 
 
 

1. Onze huurders 
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1.4 | Wonen, welzijn en zorg   
Woonruimteverdeling  
Woningen worden aangeboden via www.woningnet.nl. Ingeschreven woningzoekenden kunnen 
wekelijks reageren op het woningaanbod. Een aanbieding vindt plaatst op basis van het aantal 
woonduurpunten. Ingeschreven woningzoekenden krijgen per maand één woonduurpunt. Mensen die 
ingeschreven staan en al in een huurwoning van een corporatie wonen, krijgen een halve 
woonduurpunt extra per maand. Daarmee bevorderen we de doorstroming. 
 
Seniorenmakelaar 
De Huismeesters heeft een seniorenmakelaar. Die helpt oudere huurders van De Huismeesters bij het 
zoeken en vinden van een geschikte nieuwe woning. De bijdrage of ondersteuning die de makelaar 
levert verschilt van kandidaat tot kandidaat en is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Denk dan 
aan: helpen met het zoeken naar een woning, inschrijven op Woningnet of het wegnemen van 
‘koudwatervrees’ bij huurders door bijvoorbeeld het in contact brengen met een verhuisservice of 
schilderbedrijf. De seniorenmakelaar houdt het actuele woningaanbod op Woningnet in de gaten en 
kan huurders attenderen op aanbod dat past bij hun woonwensen en situatie. 
 
Urgenten 
Mensen in nood worden met spoed geholpen. Zij kunnen bij de Urgentiecommissie Groninger 
Woningcorporaties urgentie aanvragen. Een voorbeeld hiervan is een verplichte verhuizing als gevolg 
van wijkvernieuwing. Deze bewoners krijgen 100 woonduurpunten en komen hiermee automatisch 
bovenaan de urgentielijst. Grote gezinnen krijgen 200 punten omdat het aanbod van 
eengezinswoningen schaars is en er weinig mutaties zijn.  In tabel 2 staat het overzicht met daarin de 
aantallen gehuisveste urgenten door De Huismeesters. In totaal heeft De Huismeesters 152 urgenten 
gehuisvest. Dit is 23% van het totaal aantal verhuringen. 
 
Tabel 2 | Urgenten  

 
 
Statushouders 
De Huismeesters vindt het van belang om mensen met een urgentiestatus een goede plek in onze 
stad te geven. Ook de groep statushouders vallen daaronder. Samen met Humanitas zoeken de 
statushouders naar een geschikte woning en kunnen via Woningnet reageren op het aanbod. Het 
aandeel dat De Huismeesters stedelijk (via Woningnet) voor haar rekening nam ligt op 68 verhuringen 
in 2016. Dit vertegenwoordigd 22% van de in totaal 309 woningen die in 2016 in de stad beschikbaar 
zijn gesteld.  
 
Door de extra taakstelling die de gemeente heeft gekregen, is er stedelijk een forse toename in de 
plaatsing van Statushouders. Hier hebben we als gezamenlijke corporaties en de gemeente afspraken 
over gemaakt in een plan van aanpak. Alle corporaties hebben zich ingezet om aan de taakstelling te 
voldoen. De zorg was wel om meer spreiding over de hele stad en over de verschillende corporaties 
te bewerkstelligen. Dit heeft effect gehad. De stad Groningen heeft bijna de gehele achterstand van 
de taakstelling ingelopen. 
 
Kwetsbare personen 
De afgelopen jaren is er een toename van kwetsbare en/of personen met verward gedrag die wij 
huisvesten. In de stad Groningen zijn afspraken gemaakt met de gemeente, hulpverleningsinstanties 
en corporaties over de opvang van specifieke doelgroepen zoals dak- en thuislozen, ex-psychiatrische 
patiënten, ex-verslaafden en ex-gedetineerden.  
 

2016 2015 2014 2013 2012

Echtscheiding/verbroken relatie 6 10 10 11 12

Individueel traject 25 41 40 46 34

Medische 11 2 5 11 4

Overig 8 2 0 0 2

Sociaal 13 33 45 35 49

Statushouders 68 69 34 18 39

Woonkans 21 23 16 20 38

Eindtotaal 152 180 150 141 178
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Daarbij is het belangrijk om kwetsbare personen niet alleen passende huisvesting te bieden, maar ook 
goede begeleiding. Dit wordt verzorgd door bureau Woonkans, een samenwerkingsverband tussen de 
Groninger woningcorporaties en een zestal hulpverleningsinstellingen. Zij bieden ondersteuning bij 
herhuisvesting om te voorkomen dat kwetsbare personen opnieuw in de problemen komen.  
Op voorwaarde dat de bewoner begeleiding accepteert, krijgt hij of zij gegarandeerd huisvesting.  
In 2016 hebben we 21 huishoudens uit deze categorie gehuisvest. 
 
De huisvesting van kwetsbare personen in de stad Groningen heeft, in het systeem van 
woonruimteverdeling, de eerste prioriteit. Daarna volgen urgente woningzoekenden, wijkvernieuwings-
urgenten en reguliere woningzoekenden. 
 
Buitenlandse studenten 
De Huismeesters verhuurt aan de Stichting Studenten Huisvesting (SSH) meerdere panden om te 
voldoen aan de opgaven van deze huisvesting. In totaal gaat het om 491 eenheden. 
 
Zorgvastgoed 
De Huismeesters bezit vijf zorgcentra met 448 zorgplaatsen. De diensten van wonen en zorg worden 
veelal door de zorgcentra zelf geleverd. Vanwege de gewijzigde regelgeving rondom het scheiden van 
wonen en zorg zijn we, waar mogelijk, gestart met het omzetten van intramurale naar extramurale 
zorgplaatsen. Naast verpleging en verzorging kent De Huismeesters woningen geschikt voor 
gehandicaptenzorg. Verspreid over de wijken zijn er woningen die worden verhuurd aan zorgpartijen 
waar huurders via begeleid wonen worden voorbereid op zelfstandig wonen. 
 
Tabel verdeling  

De Huismeesters 641 

Gehandicaptenzorg 50 

Opvanghuis 10 

Proefwonen 48 

Verpleeg en verzorging 417 

Begeleid wonen / doorstroomwoning 116 

 
 
1.5 | Leefbaarheid    
Bij het werken aan leefbaarheid zetten we in op de volgende vier aspecten: 

 Een kwalitatief en gevarieerd woningbestand. 

 Een veilige, kwalitatieve woonomgeving. 

 Een woonomgeving met voorzieningen. 

 Een goede sociale wijksamenstelling. 
 
Voor de wijken worden beheerplannen opgesteld. Hierin wordt aangegeven wat nodig is om de wijk 
leefbaar te houden. Zo kunnen gerichte leefbaarheidsinvesteringen in buurtbeheer, voorzieningen en 
wijkactiviteiten plaatsvinden. In dit kader gaven wij een bedrag uit van € 446.791,-. Dit is € 61,31 per 
woning en onder te verdelen in: 

- Buurtbeheer en Eigen dienst € 284.259,-; 
- Overige leefbaarheidsuitgaven: €162.532,-. 

 
De activiteiten die we uitvoeren moeten bijdragen aan het welzijn van onze bewoner en de 
leefbaarheid in onze complexen. Zo is in 2016 ingezet op de Heerden-aanpak in Beijum waarbij onder 
meer bergingen zijn vervangen en verplaatst om de veiligheid van de leefomgeving te vergroten. Wij 
investeren in deze activiteiten ook al levert dit op korte termijn niet altijd economisch rendement op. 
Een positief maatschappelijk effect is er wel degelijk.  
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Personen met verward gedrag 
Elk jaar muteren er ongeveer 800 woningen. Dit betekent dat er nieuwe mensen / buren komen 
wonen. Door veranderende wetgeving merken we dat er ook mensen instromen met een bepaalde 
zorgvraag. Soms krijgen ze begeleiding, maar soms ook niet. Dat vraagt van onze medewerkers extra 
inzet om de wijken leefbaar te houden en te blijven zorgen voor woongenot voor onze huurders. 
Exacte aantallen over 2016 voor de Stad Groningen zijn er op dit moment nog niet. 
 
Buurtbemiddeling 
De Huismeesters bemiddelt wanneer er problemen zijn tussen huurders. Daarbij is het van belang dat 
men er samen uit wil komen. We werken hierin samen met de Maatschappelijk Juridische 
Dienstverlening (MJD). MJD voert buurtbemiddelingen uit die worden begeleid door vrijwilligers.  
Huurders kunnen zichzelf hiervoor aanmelden bij de MJD, of door De Huismeesters worden 
aangemeld. Het afgelopen jaar heeft de MJD bij 41 huurders van De Huismeesters buurtbemiddeling 
toegepast.  
 
Buurtpanden 
De Huismeesters heeft een aantal buurtpanden in bezit die we inzetten om de leefbaarheid in de 
wijken op peil te houden. Vanuit een buurtpand communiceren we over groot onderhoud en 
wijkvernieuwingen. In Beijum wordt het buurtpand ook door sociale partners in de wijk gebruikt als 
uitvalbasis. 
In totaal kent De Huismeesters de volgende buurtpanden: 

 De Wijert. 

 Beijum. 

 Plutolaan. 
 
1.6 | Een kwalitatief en gevarieerd woningbestand 
Om aan een kwalitatief en gevarieerd woningbestand te kunnen voldoen, hebben we geïnvesteerd in 
het bouwen en verduurzamen van woningen. Onder meer de volgende projecten hebben hier aan 
bijgedragen. 
 
Ombouw werkplaats Graaf Adolfstraat  
De begane grond van de werkplaats Graaf Adolfstraat was jarenlang bestemd als commerciële ruimte. 
Gelet op het feit dat we ons niet-DAEB bezit willen afbouwen is de mogelijkheid van ombouw naar 
studio’s onderzocht. De ontwikkeling heeft enige tijd stil gelegen omdat onduidelijk was of dit complex 
ook versterkt moest worden in het kader van de aardbevingen.  
In 2016 heeft dit geresulteerd in de oplevering van drie studio’s variërend van 25 tot 30 m2. 
 
Bernlef 
In 2016 heeft de afronding van een gedeeltelijke transformatie van het verzorgingstehuis van 
intramuraal naar zelfstandig wonen plaatsgevonden. De woningen op de verdiepingen 4 tot en met 11 
zijn verzelfstandigd en worden verhuurd door De Huismeesters. Daarbij is van belang dat er zorg is, 
en de nodige voorzieningen dichtbij het pand aanwezig zijn, zodat er een aantrekkelijk woonproduct 
kan worden aangeboden die meerwaarde biedt op de terreinen veiligheid, welzijn en verzorging.  
Bewoners kunnen separaat zorg/ dienstverlening inkopen bij DignisLentis. Het intramuraal wonen/ 
zorg zal op termijn via natuurlijk verloop worden afgebouwd tot de eerste drie verdiepingen. Daarnaast 
huurt en exploiteert DignisLentis de ruimten op de begane grond: restaurant, dagbesteding en 
commerciële ruimten.   
 
Binnen deze locatie zijn, door transformatie van kantoren en de grootkeuken, woningen gerealiseerd 
voor Stichting Woonperspectief: 9 zelfstandige woningen en 8 onzelfstandige kamers waar jong 
volwassenen onder begeleiding komen te wonen. 
Centraal in het complex is een grote gezamenlijke woonkamer en grote open keuken voor alle 
bewoners gerealiseerd. Als technische bijzonderheid voorzien we de zelfstandige woningen van een 
afleverset met warmtewisselaar. Dit biedt de mogelijkheid om in de toekomst met deze woningen en 
de flat Bernlef over te gaan op het nog aan te leggen systeem van Warmtestad. 
 
Door deze transitie is er een moderne woonlocatie ontstaan die in contact staat met de omgeving. 
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1.7 | Een veilige, kwalitatieve woonomgeving 
 
Buurtbeheer 
Buurtbeheer vormt voor De Huismeesters een belangrijke schakel in ons leefbaarheidsbeleid. Het 
buurtbeheer in de diverse wijken is gericht op maatwerk. Buurtbeheerders hebben direct contact met 
de bewoners, Milieudienst, openbare werken, politie en maatschappelijke organisaties. Door tijdige 
signalering kunnen problemen worden voorkomen en opgelost. Met hun inzet wordt de leefbaarheid 
verbeterd en neemt de tevredenheid van bewoners toe. Buurtbeheer is essentieel om te voorkomen 
dat verloedering en onveiligheid toeneemt. 
 
Overlast 
In samenwerking met instanties zoals MJD en politie werken we aan het voorkomen van overlast. In 
sommige wijken worden buurtteams opgericht. Bewoners die overlast veroorzaken spreken we aan en 
in het uiterste geval zijn we genoodzaakt de huurder uit te plaatsen. Daarnaast komt het voor dat 
straten worden gelabeld zodat we gericht bewoners kunnen plaatsen om overlast te verminderen. 
 
Bepaling van het straatbeeld 
Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor de aanleg en onderhoud van tuinen. Alleen waar de 
uitstraling zeer bepalend is voor de rest van de buurt, wijken wij hiervan af. In sommige gevallen geeft 
graffiti een rommelig straatbeeld en zorgt daarmee voor een slechte uitstraling van de wijk. In die 
gevallen vormt het vaker een eerste aanzet tot verloedering. Om dit direct aan te pakken is er een 
contract afgesloten met een reinigingsbedrijf die dit na een melding direct verwijderd. 
 
1.8 | Een woonomgeving met voorzieningen 
De ontwikkeling van een wijk start met een duidelijke visie. De afgelopen jaren is gewerkt aan de 
ontwikkeling van deze wijkvisies. Verder zijn in het kader van de Prestatieafspraken in 2016 afspraken 
gemaakt met de gemeente over de inzet van De Huismeesters in vier prioritaire wijken: Indische 
Buurt, De Wijert, Beijum en De Hoogte. Dit wordt in 2017 verder uitgerold. 
 
1.9 | Een goede sociale wijksamenstelling 
We hechten waarde aan betrokkenheid van bewoners bij ons beleid en bij leefbaarheidsinvesteringen 
die moeten plaatsvinden. De Huismeesters heeft overleg met bewoners(organisaties) en de 
Huurdersraad. In 2016 is, samen met een afvaardiging van bewoners, gestart met een werkgroep om 
de jaarlijkse huurverhoging te bespreken. Verder zijn we het overleg met de Huurdersraad gestart 
over een nieuwe participatiestructuur, waarbij we kijken naar de participatie op de diverse niveaus. In 
december 2016 zijn hierover nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt met de Huurdersraad van  
De Huismeesters. 
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2.1 | Onze woningvoorraad 
Samenstelling bezit  
Eind 2016 telt ons bezit 8.904 eenheden. Hiervan vallen 7.287 eenheden onder de voorraad 
zelfstandige huurwoningen, waarvan 7.236 binnen de sociale huursector. Het resterende deel van de 
verhuureenheden betreft 448 eenheden in verzorgingshuizen, 511 woongelegenheden voor jongeren 
en studenten, 590 garages en parkeervoorzieningen en 68 overige eenheden (BOG/MOG).  
Van onze voorraad woningen is 31,1% gekwalificeerd als toegankelijke (nultrede) woningen. Dit 
betekent dat ze goed verhuurbaar zijn aan mensen die minder valide zijn. 
 
Portefeuilleplan 
In 2016 is ons portefeuilleplan opnieuw tegen het licht gehouden. Daarbinnen is een wensportefeuille 
en transformatie-opgave bepaald, op basis van onder meer marktonderzoeken, strategische 
beleidsafwegingen en veranderende wetgeving.  
Vanuit de wensportefeuille is geen grote transformatie in woningaanbod nodig. Over de langere 
termijn is een lichte afname in het aandeel aan portiekwoningen zonder lift en een toename van 
portiekwoningen met lift/ toegankelijke woningen wenselijk. 
 

 
 
Voldoende betaalbare woningen voor de doelgroep  
De Huismeesters wil er voor zorgen dat het vrijkomend aanbod qua prijs passend is voor de 
inkomenssituatie van de groep actief woningenzoekenden. Uiteraard voldoen we daarbij aan de 
passendheidseis die door de minister in de nieuwe Woningwet 2015 is opgenomen. 
Van de actief woningzoekenden behoort 85% tot de primaire doelgroep. 15% behoort tot de 
secundaire doelgroep. Van de woningzoekenden die behoren tot de primaire doelgroep blijkt dat ruim 
85% behoort tot de 1- en 2-persoons huishoudens. Ons uitgangspunt is dat de wensportefeuille in 
2025 op deze verdelingen is afgestemd. 
 

 

2. Onze woningen   
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Voldoende aangepaste woningen voor senioren, zorgbehoevenden en bijzondere doelgroepen  
Voor senioren en zorgbehoevenden is er een relatief ruim aanbod in Groningen. Met name  
De Huismeesters levert een groot aandeel in 55+-woningen. Zoals gezegd is de slaagkans voor 
senioren goed in Groningen en kan de verwachte lichte groei van het aantal 65-plussers onder de 
huishoudens tot 2030 (van 17% naar 19%) goed opgevangen worden met de huidige voorraad. 
 
Een goede (prijs-)kwaliteit(verhouding) van de woningvoorraad  
De kwaliteit van de voorraad kan beter in delen van het bezit. Dit betreft vooral de energetische 
kwaliteit, maar ook de kwaliteit van het uitrustingsniveau van de woning. Het verbeteren van de 
kwaliteit geeft in een aantal situaties aanleiding voor een beperkte huurverhoging bij mutatie. 
 
 
2.2 | Planmatig onderhoud 
In 2016 gaven we € 4.943.000,- aan planmatig onderhoud uit. Onder planmatig onderhoud vallen 
diverse werkzaamheden (tabel 3). Voor elk van deze werkzaamheden geldt een vastgestelde 
onderhoudscyclus van jaren die varieert per type onderhoud. 
 
Tabel 3 | Planmatig onderhoud 

 2016 2015 2014 2013 2012 

Schilderwerk   
 

1.133.000 
 

230.000 
 

840.000 2.123.000 1.928.000 

Bouwkundig    737.000 2.005.000 531.000 1.651.000 1.081.000 

Technische installaties 961.000 1.007.000 1.073.000 433.000 82.000 

Betonherstel   202.000 652.000 331.000 490.000 1.109.000 

Dakherstel 628.000 66.000 437.000 841.000 1.147.000 

Doucherenovatie 1.144.000 0 0 773.000 0 

Onvoorzien / overig   138.000 185.000 361.000 682.000 622.000 

Totaal 4.943.000 4.145.000 3.573.000 6.993.000 5.969.000 

 
2.3 | Kwaliteit van de woningen 
 
Startservice 
Bij elke mutatie wordt een startservice uitgevoerd. De woning wordt nagelopen en kleine onderhouds-
werkzaamheden worden direct uitgevoerd. De woning krijgt onder andere nieuwe sloten, een nieuwe 
wc-bril en douchekraan. Hiermee voorkomen wij een toename van de mutatiekosten en leveren we 
een basiskwaliteit voor onze nieuwe huurders.  
 
Serviceloop 
In 2016 is er een serviceloop gehouden op de Cortinghborg en op De Velden. Beide complexen zijn 
relatief nieuw. Toch waren er redenen om juist hier klachten en reparaties in een serviceloop te 
herstellen en garantiezaken met de aannemers af te handelen. 
 
Geriefsverbeteringen 
Huurders kunnen een geriefsverbetering zoals een dakraam of dubbele beglazing aanvragen. Past dit 
binnen de maximaal toegestane redelijke huurprijs, dan worden de kosten hiervan doorberekend in de 
huur. Ook bij woningverbeteringsprojecten bieden we huurders de mogelijkheid te kiezen voor een 
geriefsverbetering, bijvoorbeeld het plaatsen van een dakraam. Als aanpassing van de woning om 
medische reden noodzakelijk is, kan dit vanuit de WMO worden geregeld.  
Ook kunnen bewoners tegen een passend bedrag zonnepanelen huren, met de insteek dat zij dit 
bedrag minimaal kunnen besparen op de energierekening. In 2016 hebben zeven huurders gebruik 
gemaakt van deze mogelijkheid. 
 
2.4 | Energielabelling 
De woningen van De Huismeesters zijn in de periode 2007-2009 voorzien van energielabels. Met 
ingang van 1 januari 2015 werd wettelijk een “nieuwe methodiek” van kracht en spreken we niet meer 
van energielabels maar van energie indexen. Eerder afgemelde labels behouden met deze wijziging 
hun geldigheid van 10 jaar.  
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De Huismeesters heeft, mede door de aflopende geldigheidstermijn, ervoor gekozen in 2016 te 
starten met het waarderen van het hele bezit volgens de nieuwe methodiek. In de prioritering is er 
voor gekozen om eerst de complexen aan te pakken waar werkzaamheden gepland zijn. Hierbij kan 
men denken aan cv ketel- of dak vervanging, maar ook het aanbrengen van spouwisolatie en HR++ 
beglazing.  
In 2016 zijn van 407 woningen de energie indexen geactualiseerd, hetgeen heeft geleid tot een betere 
energie index. Doelstelling is om alle woningen eind 2017 van een label conform de nieuwe 
systematiek te hebben voorzien. 
 
Onze doelstelling is om in 2020 de woningen op een gemiddeld energielabel B te hebben. In het 
portefeuilleplan is op basis van de oude systematiek een doorkijk gemaakt naar 2025. 

 
 
2.5 | Verkoop  
De Huismeesters heeft een verkoopbeleid dat is vastgelegd in een verkoopplan. De te verkopen 
woningen zijn geselecteerd op basis van het Strategisch Voorraadbeleid waarbij onder meer is 
gekeken naar de conditie van de woning, de verhuurbaarheid en de mogelijkheden tot verduurzamen. 
De opbrengsten die we hiermee genereren zetten we in voor duurzaamheidsinvesteringen en 
vernieuwing van het woningbezit. Begin 2017 wordt het verkoopplan herijkt op basis van het in 2016 
vastgestelde Strategisch Portefeuille Plan. 
 
We verkopen sociale huurwoningen bij mutatie als deze op een eerder vastgestelde gelimiteerde 
verkooplijst staat. Dit betekent onder meer dat de prijs via twee onafhankelijke taxaties wordt 
vastgesteld. De woningen worden verkocht tegen marktwaarde. Daarnaast verkopen we vastgoed uit 
de niet-DAEB categorie, dit kunnen zowel vrije sector woningen als commercieel vastgoed zijn.  
Het uitponden vindt plaats in overeenstemming met de door het ILT/Aw voorgeschreven regels. 
 
Tabel 4 | Verkoopoverzicht bezit 

  Gemiddelde  

  Aantal 
Netto 

huurprijs Punten Opbrengst 

Sociaal Huur Woningen 20 456,12 126,25 2.235.371 

Vrije Sector Woningen 9 878,27 201,89 1.665.750 

Overige woongelegenheden 147 36.745,70 - 4.150.000 

Commercieel Vastgoed 1 2.560,62 - 260.000 

Niet woongelegenheden 10 41,44 - 59.250 

Totaal 187   8.370.371 
Nb. In bovenstaand overzicht zijn vijf niet woongelegenheden mee verkocht bij een transactie uit de categorie Overige 
woongelegenheden. Van deze verkopen zijn de opbrengsten niet afzonderlijk meegenomen   
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3.1 | Ontwikkelingen en benchmark 
Het jaar 2016 is een jaar met veel beweging. We schreven een nieuw ondernemingsplan. 
Medewerkers, huurders, belanghouders hebben bijgedragen aan de koers voor de komende vier jaar.  
We organiseerden meerdere bijeenkomsten voor medewerkers met de vragen: wat moet blijven en 
wat moet veranderen? We deelden met elkaar beelden over waar we over vier jaar staan en wat we 
willen uitstralen. Huurders is gevraagd een oordeel te geven over ons werk en in een speeddate 
bijeenkomst vroegen we nadere feedback op onze dienstverlening. In gesprekken met gemeente, 
collega-corporaties en zorgpartijen vroegen we actief naar reacties op de manier waarop wij uitvoering 
geven aan de volkshuisvestelijke afspraken.   
 
Dit alles resulteerde in een ondernemingsplan met haalbare en veelal meetbare verbeterdoelen voor 
ons woningbezit, onze dienstverlening, onze wijken en de organisatie zelf.  
Ten aanzien van de interne organisatie hebben we een plan van aanpak gemaakt: waarom, wat en 
hoe. Daarbij hebben we ons laten ondersteunen door Bureau Atrivé. Eind 2016 was het plan van 
aanpak gereed en besproken en klaar voor implementatie in 2017.  
Inmiddels zijn al verschillende stappen gezet. 
 
Procesoptimalisatie 
Met behulp van methodieken als Kaizen en Brown Paper is gekeken naar de onderhoudsprocessen. 
Ook hier werden medewerkers en huurders actief bij betrokken. Een en ander resulteerde in concrete 
verbeterpunten, meer eenduidige aansturing en verantwoordelijkheden en vooral betrokkenheid van 
medewerkers.  
 
Klantvisie 
Organisatie breed is gesproken over de wensen en behoeften van de verschillende huurdersgroepen  
en wat dat betekent voor onze dienstverlening. Alle medewerkers hebben met veel enthousiasme in 
tweetallen een bezoek afgelegd bij een huurder. Doel van dit bezoek: weten wat leeft onder onze 
huurders. Dit alles resulteert in 2017 in een klantvisie.   
 
Huurdersoordeel en Benchmark 
In dit verslagjaar voerden we ons driejaarlijkse onderzoek uit naar het oordeel van huurders over de 
woning, de woonomgeving en onze dienstverlening. De uitkomst was een dalende tevredenheid op 
vooral: 

1. de staat van onderhoud van ons bezit in enkele wijken en  
2. onze klachtenafhandeling dienstverlening. We zijn vriendelijk, maar komen afspraken 

onvoldoende na waardoor de huurder zich onvoldoende serieus genomen voelt.  
Reden om de komende jaren veel te investeren in het basiskwaliteitsniveau van onze woningen EN in 
onze dienstverlening. Klantvisie en procesoptimalisatie zijn daar acties in.    
In 2017 stappen we over naar een methodiek van continu meten.  
 
Ook dit jaar deden we weer mee met de Aedes Benchmark 2016. Net als vorig jaar scoren we op 
Huurdersoordeel en Bedrijfslasten respectievelijk een C en een A. Onze ambitie voor de komende 
jaren is behoud van A en minimaal B op Huurdersoordeel. 
 
Klachtenrapportage  
Het aantal klachten is afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren (67, 2015: 91). De meest 
voorkomende klachten (68%) zijn technische gebreken die volgens de huurder niet goed worden 
verholpen en dat hierover te weinig wordt gecommuniceerd door De Huismeesters. 
 
De afhandeling van de klachten vraagt om continue aandacht. Hierover zijn procesafspraken 
gemaakt. We zien dat de reactietermijnen niet altijd worden gehaald en dat er uiteindelijk te veel 
zaken belanden bij de klachten- en huurcommissie. Het aantal zaken dat in 2016 uiteindelijk naar 
beide commissies is gegaan bedraagt 9, terwijl wij een norm hanteren van maximaal 2. De bij beide 
commissies ingediende klachten zijn te herleiden naar: 

 Klachten na oplevering van een project: 4 klachten. 

 Klachten-/mutatieonderhoud: 3 klachten. 

 Verhuizingswensen: 2 klachten. 

3. Onze organisatie    
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Al met al reden voor ons om het proces van klachtenafhandeling aan te scherpen en verbeteringen 
door te voeren: 

 Duidelijke omschrijving wat een klacht is. 

 Er komt een tussenrapportage richting managers en de termijnen worden meer bewaakt. 

 Preventie door de informatievoorziening rondom ventilatie en schimmelvorming te verbeteren. 
 
3.2 | Personeelsbestand 
Dit jaar is er een daling van het personeelsbestand. In totaal verlieten acht collega’s de organisatie en 
konden we zes collega’s verwelkomen. Tien medewerkers hebben in 2016 een tijdelijk contract.  
De gemiddelde leeftijd is 47 jaar. Een derde van ons personeelsbestand is ouder dan 50 jaar. 
 
Tabel 5 | Medewerker gegevens 

 Aantal 
medewerkers 

Fte Voltijd Deeltijd Man Vrouw 

01-01-2016 77 71 50 27 48 30 

31-12-2016 75 69 50 25 45 30 

 
3.3 | Duurzame inzetbaarheid 
Omdat we langer doorwerken dan vroeger voeren we beleid om gezondheid en ontwikkeling van 
medewerkers te stimuleren. We noemen dit werken aan duurzaam inzetbare medewerkers. We geven 
daar invulling aan door in de gesprekscyclus te focussen op persoonlijke ontwikkeling. Werken aan fit 
blijven is daarin een van de onderwerpen.   
 
Gezondheid 
In 2015 boden we iedereen op vrijwillige basis een Preventief Medisch Onderzoek aan. De algemene 
gezondheid was goed. Dit willen we natuurlijk ook zo houden.  
 
In 2016 is het verzuim afgenomen. Voor het komende jaar streven we naar een verdere afname zodat 
het niveau tendeert naar de benchmark.  
  
Tabel 6 | Verzuimcijfers 

 2016 2015 2014 2013 2012 

Verzuimpercentage 5,8 6,7 3,3 2,7 3,4 

Meldingsfrequentie 1,3 1,6 1,0 1,1 1,1 

 
Daarom blijven we doorgaan met het voeren van frequent verzuimgesprekken en blijven we inzetten 
op wat de zieke medewerker nog wèl kan. De bedrijfsarts schakelen we in als daar aanleiding voor is. 
Waar nodig bieden we coaching gesprekken aan. 
 
Tien medewerkers verzuimden langer dan 6 weken. Naar ons idee hebben we beperkt invloed op het 
ontstaan van dit verzuim. Waar dit kan pasten we werkzaamheden aan om het herstel te bevorderen. 
Bedrijfsmaatschappelijk werk is ingezet als draaglast en draagkracht uit balans was.  
 
Dit jaar is bij P&O maar één agressiemelding gedaan, vorig jaar waren dit negen. Omdat het 
onwaarschijnlijk is te veronderstellen dat agressie steeds minder voorkomt denken we dat de 
meldingsbereidheid is afgenomen. De agressietrainingen en een oefening staan wederom gepland 
voor 2017. 
 
Ontwikkeling 
Het volgen van opleiding en training is een manier om inzetbaar te blijven. In het afgelopen jaar 
stelden we een € 80.000,- beschikbaar voor opleiding en training. In tegenstelling tot voorgaande 
jaren wordt het opleidingsbudget goed ingezet. Ook zetten meerdere medewerkers hun persoonlijk 
ontwikkelingsbudget in.  
 
De Huismeesters is aangesloten bij Loopbaaninitiatief, een samenwerkingsverband tussen 15 
corporaties in Noord-Nederland op het gebied van inzetbaarheid. Afgelopen jaar hebben meerdere 
medewerkers één of twee loopbaangesprekken gevoerd met de loopbaancoach van 
Loopbaaninitiatief. De cijfers zijn op moment van dit schrijven nog niet bekend.  
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3.4 | Integriteit 
Werknemers kunnen in het werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals 
pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie en geweld. En ook als het gaat om misstanden/ 
integriteitsschending zoals schending van voorschriften of beleidsregels, diefstal, fraude of misbruik 
van bevoegdheden, is het prettig als een getroffen werknemer met zijn problemen terecht kan bij een 
vertrouwenspersoon binnen de organisatie.  
 
In 2016 zijn twee interne vertrouwenspersonen benoemd. Jaarlijks hebben zij een gesprek met de 
directie over eventuele punten van aandacht. Het hoeft geen betoog dat zij daarbij de privacyregels in 
acht houden. In 2016 zijn er geen integriteitsmeldingen geweest. 
 
3.5 | Maatschappelijke organisatie 
Vijf studenten liepen stage bij onderhoud en bij vastgoed.  We blijven als maatschappelijke organisatie 
openstaan voor mensen die moeten re-integreren of relevante werkervaring op willen doen.  
Een andere aanpak voor studenten vindt plaats in De Hoogte. Hier wonen in drie woningen zes 
studenten die wijkactiviteiten verrichten voor kinderen op het gebied van sport en spel in de wijk. In ruil 
hiervoor krijgen ze huurvermindering. De Huismeesters levert zo haar bijdrage aan de leefbaarheid 
van de wijk en aan de positieve inzet van studenten. 
 
3.6 | Communicatie  
De Huismeesters wil een buurtcorporatie zijn. We zijn niet alleen zichtbaar aanwezig in de wijken. We 
willen een goed contact hebben met onze bewoners en de dialoog aangaan.  
In 2016 hebben we vooral geluisterd naar onze medewerkers, bewoners en stakeholders. Dit is 
gebeurd bij de totstandkoming van ons ondernemingsplan en onze klantvisie. Zo weten we wat we 
goed doen en waar onze verbeterpunten liggen, zowel intern als extern. Dit helpt ons om onze missie 
en visie waar te maken. 
 
Onze medewerkers zijn onze ambassadeurs. Samen zorgen wij ervoor dat onze bewoners weten wat 
ze moeten weten en wat zij van De Huismeesters kunnen verwachten. De verbetering van de 
communicatie met onze bewoners heeft onze prioriteit. Naast de fysieke aanwezigheid is De 
Huismeesters ook online bereikbaar. Niet alleen via onze website maar ook via social media (Twitter 
en Facebook). Door regelmatig en thematisch te communiceren laten we zien wie we zijn, wat we 
doen en hoe we het doen.  
 
In 2017 werken we verder aan de verbetering van onze informatievoorziening. We versturen 
nieuwsbrieven en werken aan de optimalisatie van onze website en klantportaal. Daarnaast 
organiseren we diverse bijeenkomsten.   
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4.1 | Financieel beleid 
In dit hoofdstuk leggen wij verantwoording af over de uitkomsten van het gevoerde financieel beleid in 
2016. Ook wordt een doorkijk gegeven naar de ontwikkeling van de financiële positie in de komende 
jaren. Voor het totaalbeeld wordt verwezen naar de jaarrekening die na dit jaarverslag is opgenomen.  
 
Doelstelling bij de uitvoering van het financieel beleid is dat het een maximale bijdrage levert aan de 
realisatie van de primaire doelstelling. Hierbij is het van belang de lastenvoet van de opgenomen 
gelden te minimaliseren en de opbrengsten van de uitstaande middelen te maximaliseren. Daarnaast 
dient de invloed van herfinanciering en renterisico’s op het eigen vermogen en het jaarresultaat 
zodanig gestuurd te worden dat deze zich bewegen binnen aanvaardbare marges (bron: financieel 

beleidsplan DHM). 
Het borgen van de financiële continuïteit is een belangrijke voorwaarde voor een corporatie. Niet 
alleen om onze huurders te kunnen blijven huisvesten, maar we worden hierop ook getoetst door 
zowel interne als externe toezichthouders. Derhalve is het voeren van een adequaat financieel beleid 
van belang voor het: 

 Voldoen aan de eisen van externe toezichthouders als het ILT/Aw en het WSW. 

 Uitbouwen en optimaliseren van onze interne beheersing (risicomanagement). 

 Optimaliseren van ons vermogensbeheer en sturing vastgoedwaarde. 

 Behouden van inzicht in onze financiële prestaties en de ontwikkeling van de financiële positie. 
 
Beleidsplan 
De kaders voor het te voeren financieel beleid zijn vastgelegd in het financieel beleidsplan. In heel 
2016 is dit financieel beleidsplan van kracht geweest. Belangrijke onderdelen van dit beleidsplan zijn 
de door de Minister van Wonen en Rijksdienst uitgevaardigde beleidsregels rondom het ‘gebruik van 
rentederivaten’ en ‘verantwoord beleggen’. 
 
In het kader van de nieuwe Woningwet zijn corporaties verplicht een Reglement Financieel Beleid en 
Beheer op te stellen. Het reglement is een zogenaamd ‘paraplumodel’; in het reglement wordt 
namelijk verwezen naar de diverse andere reglementen en statuten die een corporatie kent. 
Corporaties zijn gehouden de onderliggende reglementen en statuten in overeenstemming te houden 
met het Reglement Financieel Beleid en Beheer.  
Om deze reden, maar ook omdat het bestaande financieel beleidsplan te veel afwijkend was van het 
model reglement, is in 2016 gekozen het financieel beleidsplan los te laten. Eind 2016 waren zowel 
het Reglement als de overige beleidsdocumenten goedgekeurd. Met ingang van 2017 gaan we 
werken volgens het Reglement Financieel Beleid en Beheer en de daaraan gekoppelde Treasury-, 
Verbindingen- en Investeringenstatuut. 
 
4.2 | Jaarverslaggeving 
 
Waarderingsgrondslagen 
Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht voor corporaties. Hierin is opgenomen 
dat we met ingang van het boekjaar 2016 het vastgoed in exploitatie tegen de reële waarde, zijnde de 
marktwaarde in verhuurde staat, moeten waarderen conform het door de Minister voorgeschreven 
waarderingshandboek. De Huismeesters past de, voor haar gehele bezit, basisversie van het 
waarderingshandboek toe. Voorheen werd het DAEB vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen 
actuele waarde conform RJ 212. De wijziging van de grondslag is in de jaarrekening 2016 verwerkt 
conform RJ 140 ‘Stelselwijzigingen’ volgens de retrospectieve methode. Dit betekent dat de cijfers per 
primo 2015 zijn herrekend naar de nieuwe grondslag waardoor het eigen vermogen met circa € 225 
miljoen is gestegen. Een verdere uiteenzetting van de nieuwe grondslag voor de waardering van het 
vastgoed in exploitatie en het effect ten opzichte van de bedrijfswaarde wordt gegeven in de 
jaarrekening onder de grondslagen voor materiële vaste activa. 
 
Uitzondering op bovenstaande vormen het bedrijfsmatig-, maatschappelijk- en zorgvastgoed alsmede 
de studentenpanden, welke gezien hun huurstromen conform het handboek op basis van de fullversie 
zijn getaxeerd. Omdat dit deel van het bezit al werd gewaardeerd op basis van marktwaarde in 
verhuurde staat, zij het op andere uitgangspunten, is hiervoor sprake van een schattingswijziging.  

4. Financiële continuïteit  
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De wijziging van de grondslag is in de jaarrekening 2016 verwerkt conform RJ 145 
‘Schattingswijzigingen’ volgens de prospectieve methode. Het eigen vermogen is hierdoor met  
€ 3,4 miljoen toegenomen. 
 
Jaarresultaat 2016 
We hebben het boekjaar 2016 afgesloten met een positief resultaat van circa € 36,5 miljoen  
(2015: negatief € 2,0 miljoen). In de herrekende begroting 2016 gingen we uit van een resultaat van  
€ 3,4 miljoen. Als deze uitkomsten worden vergeleken dan zien we de volgende afwijkingen: 
 
Tabel 7 | Jaarresultaat 

 
(* 1.000) 

Jaarrekening 
2016 

Begroting 
2016 

Jaarrekening 
2015 

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 
Netto gereal. res. vastgoedportefeuille (verkopen) 
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
Netto resultaat overige activiteiten  
(incl. ov. Organisatiekosten en incidentele baten) 
Saldo financiële baten en lasten 

27.439  
- 549 

19.051 
 

502 
-13.088 

26.746 
-1.677 
-6.183 

 
-747 

-13.033 

29.703 
730 

-16.669 
 

1.210 
-13.564 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening  
voor belastingen  33.356 

 
5.106  1.410 

Belastingenresultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening 
Resultaat deelnemingen 

 
2.984  

154 

 
-1.706 

0 
-3.238 

-187 

Jaarresultaat 36.494 3.400 -2.015 

 
De ontwikkeling van het jaarresultaat laat zich zeker in het eerste jaar na stelselwijziging moeilijk 
vergelijken. Als echter naar de grootste afwijkingen wordt gekeken dan is een afwijking zichtbaar in 
het netto resultaat vastgoedportefeuille en waardeveranderingen vastgoedportefeuille. 
De afwijking in het netto resultaat exploitatie (de reguliere exploitatie) is voornamelijk te herleiden naar 
lagere huuropbrengsten door verkoop van bezit en hogere uitgaven cyclisch onderhoud. 
De waardeveranderingen vastgoedportefeuille wijken hoofdzakelijk af door herijking van parameters in 
het waarderingshandboek van met name het DAEB vastgoed en de schattingswijziging ten aanzien 
van het niet-DAEB vastgoed.  
    
4.3 | Waardeontwikkeling bezit 
De marktwaarde van het sociale vastgoed in exploitatie bedraagt eind 2016 in totaal € 712,2 miljoen 
(2015: € 698,9 miljoen). De mutatie in de marktwaarde ten opzichte van 2015 is in belangrijke mate te 
herleiden naar: 

 herwaardering van het vastgoed op basis van herijkte waarderingshandboek € 15,3 miljoen; 

 investeringen € 5,1 miljoen; 

 desinvesteringen door verkoop € 7,2 miljoen. 
 
De waarde van het niet-DAEB vastgoed in exploitatie van De Huismeesters bedraagt circa € 14,9 
miljoen (2015: € 13,1 miljoen). Dit vastgoed werd ook in voorgaande jaren reeds gewaardeerd ten 
marktwaarde in verhuurde staat, zij het op afwijkende uitgangspunten van het door de minister 
vastgestelde waarderingshandboek. Hierdoor is voor 2016 sprake van een waardestijging van  
€ 3,4 miljoen als zijnde een schattingswijziging.  
Overigens heeft De Huismeesters beleid het niet-DAEB vastgoed af te stoten of te herbestemmen. 
 
4.4 | Maatschappelijk rendement 
De Huismeesters is een maatschappelijke onderneming met maatschappelijke huisvestingstaken. 
Belangrijk hierbij is dat er voldoende, betaalbare en kwalitatief goede woningen zijn voor mensen met 
een laag inkomen. Daarom investeren wij in onze bestaande woningvoorraad en in nieuwbouw. Dat is 
niet altijd marktconform of kostendekkend. In tegenstelling tot beleggers is onze doelstelling niet 
gericht op het behalen van maximaal financieel rendement. Wij gaan voor maatschappelijk rendement 
en maken bewuste keuzes om de primaire doelgroep goed te bedienen. Om maatschappelijk te 
kunnen blijven investeren, moeten wij voldoende rendement halen uit onze reguliere 
bedrijfsuitoefening.  
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4.5 | Fiscale positie 
Het fiscaal resultaat 2016 bedraagt € 2,9 miljoen. De acute belastingdruk is nihil vanwege de 
compensabele verliezen uit voorgaande jaren. Door de compensatie van het fiscaal resultaat 2016 
met eerdere verliezen hebben we verliesverdamping tot en met 2009 en deels 2010 kunnen 
voorkomen. In onderstaand overzicht is het verloop van de latente belastingvordering uit 
compensabele verliezen en de lagere marktwaarde van leningen weergegeven. De latentie voor de 
voor verkoop aangewezen woningen is vervallen nu het verschil tussen de verkoopwaarde en de 
boekwaarde nagenoeg is opgeheven. Het totaalbedrag aan verrekenbare verliezen komt, onder 
voorbehoud van de afwikkeling van fiscale aangiftes 2013 tot en met 2015, uit op € 24,2 miljoen. 
 
Tabel 8 | Fiscaal resultaat 

(* 1.000) Totaal Comp. 
Verliezen 

Disagio 
leningen 

Verkoop 

Stand 01-01-2015 voor stelselwijziging 8.297 5.938 1.415 944 

Stelselwijziging -944 0 0 -944 

Stand 01-01-2015 na stelselwijziging 7.353 5.938 1.415 0 

Mutatie belasting 2015 -3.238 -3.058 -180 0 

Dotatie 2016 5.525   5.525               0 0 

Onttrekking 2016 2.541 2.361    180      0 

Stand 31 december 2016 7.099 6.044 1.055 0 

 
4.6 | Financiële continuïteit 
De financiële continuïteit wordt in belangrijke mate bepaald door de speelruimte die corporaties 
hebben. Deze ruimte wordt veelal beïnvloed door politieke ontwikkelingen. Naast de eerder opgelegde 
verhuurdersheffing zijn de voorschriften vanuit de Herzieningswet van belang, maar ook het 
toegestane toekomstige huurbeleid en de noodzaak tot passend toewijzen.  
 
De financiële positie van De Huismeesters wordt beoordeeld door externe toezichthouders, waaronder 
de ILT/Aw en het WSW. Voor wat betreft onze mogelijkheid om, onder borging, financiering uit de 
markt te halen zijn we afhankelijk van de beoordeling van het WSW. Bij de beoordeling van 
corporaties kijkt het WSW naar Business Risks en Financial Risks. Bij de Business Risks kijkt het 
WSW naar specifieke financiële elementen als het gaat om strategische keuzes omtrent vastgoed, het 
systeem van sturen en het beheersen van risico’s door de corporatie.  
 
Bij de Financial Risks wordt gekeken naar de korte en lange termijn kasstromen, de balans en het 
onderpand van een corporatie. Het WSW gaat hierbij in de kern uit van vijf financiële 
beoordelingsratio’s zoals opgenomen in tabel 9. De splitsing naar DAEB en niet-DAEB behoeft alleen 
gemaakt te worden in de aan CorpoData aan te leveren gegevens per 1 juli 2017, zodat een toetsing 
aan de norm nu nog niet gemaakt kan worden. De uitkomsten van de ratio’s op basis van de 
jaarrekening zijn volledigheidshalve wel opgenomen in tabel 9. 
  
Tabel 9 | Beoordelingsratio’s 

Ratio Norm WSW De Huismeesters 
Totaal DAEB Niet-DAEB 

Solvabiliteit 
Loan to Value 
Dekkingsratio o.b.v. WOZ  
Interest Coverage Ratio 
Debt Service Coverage Ratio 

Minimaal 20% 
Maximaal 75% 
Maximaal 50% 
Minimaal 1,4 
Minimaal 1,0 

Minimaal 40% 
Maximaal 75% 
Maximaal 50% 
Minimaal 1,8 
Minimaal 1,0 

55,5% 
72,9% 
40,1% 

2,19 
1,26 

 

Borgingsplafond  

Het WSW geeft op basis van de kasstroomprognose zoals opgenomen in de meerjarenbegroting een 

borgingsplafond af voor de komende drie jaar. Ultimo 2016 mag dit plafond € 366,4 miljoen bedragen, 

in 2017 € 362,6 miljoen en in 2018 € 353,4 miljoen.  

Eind 2016 bedroeg onze geborgde leningenportefeuille € 344,5 miljoen, hiervan is € 319 miljoen 
opgenomen. Hiermee voldoen wij aan het gestelde borgingsplafond. Wel moet er aandacht blijven 
voor afbouw van onze leningenportefeuille en daarmee samenhangend de schuld per verhuureenheid. 
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Naast de geborgde leningenportefeuille heeft De Huismeesters nog een bedrag van € 6,7 miljoen aan 
leningen uitstaan die door de Gemeente Groningen zijn geborgd. Dit deel van de portefeuille betreft 
hoofdzakelijk één lening die contractueel wordt afgebouwd in de periode tot 2024.  
 
Prognoses 
Het WSW zal op basis van de (meerjaren)begroting 2017 - 2026 (dPi 2016) een nieuw 
borgingsplafond bepalen. Hierbij zijn, naast de voorgenomen investeringen, de operationele 
kasstromen van belang. Immers naast het voldoen van de verplichtingen op korte termijn is deze 
kasstroom ook van belang voor de aflossing van langlopende schulden op de langere termijn. 
 

In de meerjarenbegroting 2017 ev. zijn op basis van de categorale indeling de verwachte kasstromen 

weergegeven in tabel 10.  

Tabel 10 | Kasstromen DAEB/ niet DAEB 

*(1.000) Begroot 
2017 

Begroot 
2018 

Begroot 
2019 

Begroot 
2020 

Begroot 
2021 

Operationele kasstroom 
Huren en vergoedingen 
Overige inkomsten 
 
Personeel 
Onderhoud 
Verhuurder-/saneringsheffing 
Overige bedrijfsuitgaven 
Rente uitgaven 
 
Totaal operationele kasstroom 

 
53.053 

402 
 

4.627 
12.517 
4.634 
9.824 

12.787 
 

9.066 

 
53.229 

395 
 

4.618 
14.022 
4.774 
9.799 

12.150 
 

8.261 

 
53.709 

398 
 

4.686 
13.396 
4.908 
9.905 

11.977 
 

9.235 

 
54.623 

404 
 

4.785 
14.627 
5.023 

10.075 
11.875 

 
8.642 

 
55.668 

410 
 

4.886 
14.855 
5.104 

10.266 
11.982 

 
8.985 

Investeringskasstroom 
Verkoop 
Nieuwbouw 
Woningverbetering 
Overige 
 
Totaal investeringskasstroom 

 
9.253 

0 
7.531 

889 
 

833 

 
8.149 
1.928 

11.012 
290 

 
-5.081 

 
4.313 

0 
8.906 

252 
 

-4.845 

 
4.507 

0 
10.375 

330 
 

-6.198 

 
4.531 

0 
9.463 

252 
 

-5.184 

Financieringskasstroom 
Aflossing leningen (incl. derivaten) 
Mutatie liquide middelen 
 
Totaal financieringskasstroom 

 
-12.721 

2.822 
 

-9.899 

 
-18.240 

3.854 
 

-14.386 

 
-25.730 

-1.178 
 

-26.908 

 
-24.594 

-1.173 
 

-25.767 

 
-24.156 

-914 
 

-25.070 

Aan te trekken financiering 0 11.206 22.518 23.323 21.269 

 
De aan te trekken financiering heeft uitsluitend betrekking op (her)financiering van DAEB activiteiten. 
Dit betreft beperkte nieuw- en ombouw van sociale huurwoningen en verbetering van bestaand bezit 
(inclusief STEP-maatregelen). 
 
  



20 
 

 
De ratio’s zoals benoemd in het financieel beleidsplan ontwikkelen zich de komende jaren als volgt: 
 
Tabel 11 | Kengetallen 

DAEB Norm Begroot 
2017 

Begroot 
2018 

Begroot 
2019 

Begroot 
2020 

Begroot 
2021 

Solvabiliteit Min. 20% 31,81 32,14 32,17 32,93 33,64 

LTV (expl.waarde) Max.75% 70,53 70,11 70,66 69,68 69,78 

Dekkingsratio Max.50% 35,21 34,43 34,14 34,30 34,26 

ICR Min. 1,4 1,66 1,61 1,70 1,65 1,65 

DSCR Min. 1,0 1,17 1,21 1,22 1,24 1,25 

   

Niet-DAEB Norm Begroot 
2017 

Begroot 
2018 

Begroot 
2019 

Begroot 
2020 

Begroot 
2021 

Solvabiliteit Min. 40% 54,44 56,41 58,75 61,09 63,32 

LTV (expl.waarde) Max.75% 53,82 57,04 59,90 63,36 65,83 

Dekkingsratio Max.50% 39,43 41,97 41,59 41,64 41,14 

ICR Min. 1,8 3,52 3,05 2,83 2,65 2,46 

DSCR Min. 1,0 1,47 1,64 1,12 1,22 1,56 

 
Derivatenportefeuille 
De huidige derivatenportefeuille heeft een totale omvang van € 52,5 miljoen en een marktwaarde van 
€ 43,2 miljoen negatief (peildatum 31 december 2016). De opbouw van de portefeuille is als volgt: 
 
Tabel 12 | Derivaten 

Partij Bedrag Rentecoupon Type swap Looptijd Marktwaarde Treshold 

ABN   2.548.176 4,410 Payer 01-04-2019      -229.584 0 

ABN 25.000.000 5,200 Payer 01-06-2031 -15.117.710 0 

DB 25.000.000 3,985 Payer 01-08-2064 -27.942.553 25.000.000 

 
De Huismeesters heeft de toekomstige risicomomenten in de derivatenportefeuille gemitigeerd door: 

 Afkoop van de CSA op de transacties bij de ABN waarmee de eventuele bijstortverplichting is 
afgekocht. 

 Omzetten van de mutual break 2016 in de transactie van de Deutsche Bank naar een 
mandatory break die evenredig wordt toegepast in de jaren 2018 tot en met 2021. 

 Een CAP op de margin call bij de Deutsche Bank afgesloten op een niveau van € 50 miljoen.  
 
4.7 | Verbindingen en garantstellingen 
 
Holdingstructuur 
De Huismeesters is 100% aandeelhouder van De Huismeesters Holding BV en indirect van de beide 
daaronder vallende werkmaatschappijen waarvan de holding de aandelen volledig in haar bezit heeft. 
De doelstellingen zoals vastgelegd in de statuten van de afzonderlijke vennootschappen zijn 
ongewijzigd gebleven.  
 
De directie van De Huismeesters Holding BV wordt gevoerd door Stichting De Huismeesters. Bij de 
werkmaatschappijen is dit door De Huismeesters Holding BV. In 2016 heeft de nevenstructuur geen 
personeelsleden in dienst gehad. Er zijn in 2016 geen activiteiten ontwikkeld in de vennootschappen. 
De verbindingen vallen onder het toezicht van de Raad van Commissarissen van Stichting De 
Huismeesters. 
 
Eind 2016 is het besluit genomen de nevenstructuur deels te stroomlijnen. Onderzocht wordt op welke 
wijze De Huismeesters Holding B.V. en De Huismeesters Ontwikkeling B.V. kunnen worden 
ontbonden. De Huismeesters Ontwikkeling BV zal daarna rechtstreeks onder Stichting De 
Huismeesters worden gepositioneerd. Inmiddels is in 2017 De Huismeesters Beheer BV geliquideerd. 
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Vierwaarde BV 
In 2007 is Vierwaarde BV opgericht om gezamenlijk bouwkavels te verwerven in de nieuwe wijk 
Meerstad. De Huismeesters Ontwikkeling BV neemt voor 33,33% deel in Vierwaarde BV. In hoeverre 
Vierwaarde de grondrechten die zij heeft op termijn kan uitoefenen is sterk de vraag. Op het moment 
van opmaken van de jaarrekening 2016 is geen nieuwe informatie bekend over de situatie bij Gorecht 
(voorheen Hanzevast). Meerdere pogingen zijn gedaan om met Gorecht tot een minnelijke regeling te 
komen. Begin 2016 werd duidelijk dat partijen niet tot overeenstemming kwamen. Dat is voor 
Vierwaarde de aanleiding geweest juridische stappen te ondernemen om de inbaarheid van de 
aanbetaling te kunnen effectueren. 
 
Het jaarresultaat over 2016 bedraagt circa € 315.010,- negatief en bestaat voornamelijk uit juridische 
kosten en reguliere rentelasten. De Huismeesters Ontwikkeling BV participeert voor 1/3 deel in 
Vierwaarde BV en heeft daardoor een negatief resultaat uit deelnemingen van € 105.003,-. 
 
De borgstelling door De Huismeesters voor de financiering van Vierwaarde B.V. bij de Rabobank 
(voorheen Friesland Bank) tot zekerheid van de verstrekte lening, is door het inlossen van de lening in 
2016 komen te vervallen. Om de inlossing mogelijk te maken heeft De Huismeesters in 2016 via  
De Huismeesters Ontwikkeling B.V. een bedrag geleend aan Vierwaarde B.V.  
 
Daarnaast heeft De Huismeesters zich als één van de aandeelhouders garant gesteld voor de 
jaarlijkse tekorten van Vierwaarde B.V. Dit gebeurt door middel van bijstorting op de aandelen tot 
maximaal € 667.000,-. Daarmee heeft De Huismeesters zich indirect ook garant gesteld voor de 
continuïteit van De Huismeesters Ontwikkeling B.V. 
 
Duurzame Energie Noord Nederland BV  
De Huismeesters neemt samen met Stichting Wold & Waard deel in de vennootschap Duurzame 
Energie Noord Nederland BV (DENN). DENN is statutair gevestigd in Leek en kantoorhoudend aan de 
Lindensteinlaan 75, 9351 KC Leek.  
 
De kerntaak van DENN is het exploiteren van duurzame energiesystemen die door de aangesloten 
woningcorporaties worden verhuurd aan DENN. Er is voor een exploitatieconstructie gekozen zodat 
de systemen op de balans van de toegelaten instellingen blijven. Op deze manier kunnen de 
systemen geborgd gefinancierd worden. 
 
DENN is opgericht om de volgende doelstellingen te realiseren: 

 Het behalen van een redelijk rendement op de exploitatie van duurzame energiesystemen. 

 Het beheersbaar houden van de woonlasten van huurders. 

 Het samenbrengen van kennis met betrekking tot duurzame energiebronnen om deze kennis in 
te zetten bij het ontwerp, de realisatie en exploitatie van duurzame energiebronnen. 

 
DENN heeft nog niet de gewenste ontwikkeling doorgemaakt die de directie voor ogen had bij de 
oprichting. Ook na de eerste jaren waarin de focus vooral lag op het opzetten van de vennootschap, is 
het afgelopen jaar geen sprake geweest van groei. 
 
In 2016 is, mede vanwege de onzekerheid voortvloeiend uit de hiervoor benoemde exogene factoren, 
samen met een extern adviesbureau gestart met een strategische heroverweging naar de 
(toekomstige) exploitatie van DENN. 
Als eerste stap in de strategische heroverweging is op basis van een SWOT-analyse een quick scan 
uitgevoerd naar de huidige situatie en toe te passen toekomststrategie. De quick scan is de basis voor 
de aanbevelingen die begin 2017 aan de aandeelhouders worden gedaan naar de wenselijke 
positionering van de huidige en toekomstige (duurzame) energieactiviteiten van DENN. 
 
Financiële relatie 
De financiële banden van de deelnemingen zijn beperkt tot rekening courantverhoudingen. Aan de 
jaarstukken van de deelnemingen zijn de (niet geconsolideerde) cijfers ontleend zoals hierna 
opgenomen. 
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Tabel 13 | Financiële relatie 

Bedrag De Huismeesters 
Holding BV 

De Huismeesters 
Beheer BV 

De Huismeesters 
Ontwikkeling BV 

DENN BV 

Datum oprichting 20-06-2003 20-06-2003 20-06-2003 19-11-2013 

Statutaire zetel Groningen Groningen Groningen Leek 

Aantal werknemers 0 0 0 0 

Aandeelhouders De Huismeesters  
100% 

De Huismeesters 
Holding 100% 

De Huismeesters 
Holding 100% 

De Huismeesters 
50% 

Wold&Waard 
50% 

Maatsch. Kapitaal 
Waarvan gestort 

      90.000 
      36.000 

90.000 
18.000 

     90.000 
     18.000 

250.000 
125.000 

Eigen vermogen -4.047.815   0 -4.037.711 93.466 

Balanstotaal         0 0         4.265 302.580 

Resultaat -106.393 -56 -105.676 - 33.755 

Rekening courant          9.499   0 4.011.857 0 

 
Overige garantstellingen 
In 2010 heeft De Huismeesters zich in stedenverband garant gesteld voor een woningbouwproject in 
San Carlos Nicaraqua. Dit betreft een gemaximeerde garantstelling van € 100.000,- aflopend in een 
periode van 15 jaar tot 2025.  
 
4.8 | Risicomanagement 
We kiezen ervoor om via analyses de risico’s in beeld te brengen en deze te beheersen. Risicobewust 
handelen veronderstelt dat we bij besluitvorming een risicoafweging maken, wat vraagt om 
transparantie, onderbouwing en vastlegging. Het is van belang de inherente risico’s die verbonden zijn 
aan de bedrijfsvoering te kennen. De houding van De Huismeesters ten aanzien van risicobeheersing 
is ongewijzigd risicomijdend, dit past bij onze bedrijfscultuur.  
  
De visie van De Huismeesters op risicomanagement is als volgt omschreven: 
De Huismeesters richt haar risicomanagement in om de ondernemingsdoelstellingen op een beheerste wijze te 
realiseren. Daarbij wordt een organisatie brede methodiek toegepast die op diverse niveaus in de organisatie er 
toe leidt dat er op een evenwichtige en transparante wijze keuzes gemaakt worden, passend bij ons 
integriteitsbeleid. Met deze inrichting wil De Huismeesters bereiken dat met vertrouwen aan onze 
belanghebbenden een ‘In Control’ verklaring afgegeven kan worden. 

 
Binnen het MT worden de in de organisatie opgehaalde risico’s besproken en gescoord op basis van 
kans en impact. Op basis van de scores is een prioritering aangebracht. De risico’s zijn nader 
onderverdeeld naar de thema’s Algemeen en Governance, Vastgoed, Verhuur en Beheer, Personeel 
en Organisatie, ICT en Financiën. Aan elk thema is een manager gekoppeld die verantwoordelijk is 
voor het benoemen van maatregelen om de risico’s te mitigeren.  
 
We hebben de eerder geïnventariseerde risico’s opnieuw tegen het licht gehouden en de 
beheersmaatregelen verder SMART gemaakt. Van enkele risico’s hebben we vastgesteld dat deze 
voldoende gemitigeerd zijn, bijvoorbeeld door genomen maatregelen. Daarentegen zijn ook nieuwe 
risico’s toegevoegd. 
 
Naast het financiële risico die voortvloeit uit onze derivatenportefeuille zijn de belangrijkste risico’s die 
we in het afgelopen jaar hebben gesignaleerd: 

 Zorgvastgoed: Het blijft zaak om de risico’s rondom het zorgvastgoed en de contractpartijen goed 
te monitoren. Ons aandeel zorgvastgoed is hoog en de markt onzeker. Met alle zorgpartijen 
wordt jaarlijks een bestuurlijk gesprek georganiseerd over ontwikkelingen en de mogelijke 
gevolgen voor de samenwerking en het huurcontract. Bij de gesprekken worden ook de 
uitkomsten van de jaarlijks extern opgestelde ZorgRating meegenomen. 

 Het vastgoed is het belangrijkste bedrijfsmiddel van De Huismeesters. De kwaliteit ervan bepaald 
de gewildheid ervan in de markt en bepaald de continuïteit van onze huurstroom. Voldoende 
inzicht in en het up tot date houden van de kwaliteit is derhalve van het grootste belang. We 
onderkennen hieromtrent onder meer de volgende risico’s:  
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- Energielabels: Onjuiste labeling leidt tot het niet tijdig voldoen aan wettelijke verplichtingen 
en het onvoldoende benutten van financiële opportunities in onder meer huurprijs en 
subsidiemogelijkheden;  

- Veiligheid: aanwezigheid van asbest, open verbrandingstoestellen en onveilige 
buitenruimtes kunnen de veiligheid van huurders in gevaar brengen en mogelijk leiden tot 
financiële en imagoschade. 

 
Fraude en Integriteit 
Onderdeel van het inperken van risico’s is bewust omgaan met integriteit en de mogelijkheid van 
fraude. Dit is al geruime tijd een belangrijk cultuuraspect. In diverse bijeenkomsten met  medewerkers 
wordt stilgestaan bij de aspecten van fraude en integriteit.  
In 2016 zijn geen meldingen van fraude of integriteitsschending gedaan. 
 
Governance 
Op 1 juli 2015 is de herziene Woningwet in werking getreden. De herziene Woningwet voorziet onder 
andere in een strikte afbakening van het werkdomein van corporaties. Zo komt de focus te liggen op 
het beheren, exploiteren en ontwikkelen van sociale huurwoningen en het daarmee direct verbonden 
maatschappelijk vastgoed. Het werkdomein van corporaties is aangepast, er zijn veranderingen op het 
gebied van wat corporaties moeten, mogen en niet meer mogen uitvoeren. Hiernaast wordt de sturing 
van en toezicht op corporaties aangepast. De volledige implementatie van de herziene Woningwet is 
een ingrijpende operatie. 
 
De nieuwe woonvisie ‘Wonen in Stad’ is door het college van B & W op 19 mei 2015 vastgesteld. Het 
college vindt dat er een programmatische aanpak nodig is bij het verduurzamen van huizen en het 
inspelen op de versnelde groei van het aantal kleine huishoudens in de stad.  
 
Andere speerpunten zijn ouderen- en zorghuisvesting en de beschikbaarheid van voldoende 
betaalbare sociale huurwoningen voor de mensen die dit nodig hebben. Deze visie is de leidraad voor 
het beleid op het gebied van het Wonen in de stad de komende jaren. Ook zijn er een aantal 
discussiebijeenkomsten met belanghebbenden en geïnteresseerden gehouden. De woonvisie is in de 
vergadering van de Gemeenteraad van 1 juli vastgesteld. 
 
Parallel aan het opstellen van de Woonvisie werken Gemeente en corporaties aan het maken van 
kaderprestatieafspraken. Dit worden afspraken voor de periode 2015 – 2020. Jaarlijks worden de 
kaderprestatieafspraken vertaald in uitvoeringsafspraken (het bod). In het kader van de woningwet zijn 
gemeente en corporaties verplicht afspraken te maken. Ook huurdersorganisatie spelen in het tot 
stand komen van de prestatieafspraken een belangrijke rol. De Huismeesters heeft de Huurdersraad 
nadrukkelijk betrokken bij het tot stand komen van de kaderafspraken. Zij hebben hun akkoord 
hiervoor gegeven.  
 
Thema’s waar afspraken over gemaakt worden zijn: 

 Nieuwbouw: jongerenhuisvesting en andere sociale huurwoningen. 

 Wonen en Zorg. 

 Betaalbaarheid en beschikbaarheid: woonruimteverdeling (waaronder passendheid, huisvesting 
kwetsbare groepen), huurprijsbeleid, verkoopprogramma. 

 Duurzaamheid: ook met het oog op de (toekomstige) betaalbaarheid. 

 Aardbevingen: nieuwbouw, bestaande woningvoorraad etc.  

 Gebiedsgericht werken: samenwerken in de wijken. 

 Organisatie: hoe werken we samen de komende jaren. 
 

Interne treasury organisatie 

De Huismeesters kiest in het financieel beleid bewust voor zekerheid. Op het moment dat externe 
financiering moet worden aangetrokken wordt niet gespeculeerd op ontwikkelingen in rentetarieven. 
Hoewel thans in het financieel beleidsplan uitgesloten, werd hiervoor in het verleden ook het gebruik 
van derivaten toegepast om de rente te fixeren. Het gebruik van derivaten was derhalve alleen 
mogelijk om het renterisico te beperken en alleen in combinatie met een volledige hedge van de 
transactie met een onderliggende lening.  
De in de Auditcommissie zitting hebbende leden van de Raad van Commissarissen hebben een 
financiële achtergrond en hebben voldoende kennis van derivaten om op verantwoorde wijze toezicht 
te kunnen uitoefenen op dit onderdeel van het financieel beleid.  
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Overeengekomen transacties worden uiterlijk de eerstvolgende vergadering van de Raad van 
Commissarissen en Auditcommissie gemeld. Daarna wordt over de portefeuille periodiek 
verantwoording afgelegd in de jaarrekening, begroting en trimesterrapportage. Naast het intern 
toezicht is daarmee het beheer van de portefeuille ook onderworpen aan de beoordeling van de 
extern adviseur. 
 
Door de manager Financiële Zaken en Informatisering worden dagelijks de lopende risico’s in het 
kader van de marktontwikkeling en de daarmee aan te houden liquiditeitsbuffer beoordeeld. 
Aanvullend op het bestaande overleg tussen de bestuurder en de manager over de huidige risico’s in 
de leningen- en derivatenportefeuille is in 2016 een treasurycommissie geïnitieerd, waarin naast de 
bestuurder en manager ook de projectcontroller participeert. Waar nodig, doch minimaal éénmaal per 
jaar, zal ook een externe adviseur deelnemen in de commissie.  
 
Aardbevingen 
De Huismeesters heeft woningen in een gebied waar aardbevingen optreden. Dit heeft nu en in de 
toekomst effect op onder meer bedrijfsvoering en risico’s en daarmee de jaarrekening. De 
Huismeesters werkt in het dossier van de aardbevingenproblematiek samen met de andere 
corporaties in de provincie Groningen, in C14 verband. In dit verband vindt in diverse samenstellingen 
frequent overleg plaats op bestuurlijk, juridisch, technisch en financieel gebied. 
Over de risico’s wordt zowel vanuit corporatieverband als De Huismeesters overleg gevoerd met de 
ILT/Aw en het WSW. De externe stakeholders volgen de ontwikkelingen in het aardbevingsgebied. 
 
Door de ligging van het vastgoed is niet uit te sluiten dat De Huismeesters in (delen van) het 
werkgebied, de oostzijde van de stad, wordt geconfronteerd met diverse risico’s ten aanzien van de 
waardering van het vastgoed en de toekomstige bedrijfsvoering als gevolg van de aardbevingen. De 
risico’s kunnen als volgt worden geduid:  
 
Vastgoed  

 Afnemende leegwaarde en/of vertraagde verkopen door verandering van het sentiment in de 
markt ten aanzien van de bewoonbaarheid van de omgeving. Dit in aanvulling op de 
demografische ontwikkelingen in de regio (waarde schade). 

 Lagere kasstroom door leegstand vanwege onverhuurbaarheid en/of afnemende vraag en/of 
vertraagde oplevering van nieuwbouw projecten en daardoor latere start van huurinkomsten 
(exploitatieschade). 

 Directe fysieke schade aan het vastgoed (herstelschade). 

 Verplichtingen tot versterking van het bezit om deze aardbevingsbestendig te maken, dit in lijn 
met de Nederlandse Praktijk Richtlijn voor Aardbevingsbestendig bouwen (versterkingsschade). 

 Hogere bouwkosten bij nieuwbouw waar geen extra baten tegenover staan (bouwschade).  
 
Bedrijfsvoering  

 Extra kosten door verhoogde aandacht / extra te leveren inspanningen voor de exploitatie van het 
vastgoed en/of in de contacten met huurders, belanghebbende, overhead en projectontwikkeling. 

 Aansprakelijkheid voor kosten bij optreden van persoonlijke ongelukken bij huurders als gevolg 
van aardbevingsschade en/of het verliezen van de huurwoningen. 

 Kosten als gevolg van inspanningen om schade te beperken of moeten voorzien in 
noodvoorzieningen zowel in de bedrijfsvoering als in de huisvesting van huurders. 

 Extra financieringskosten doordat reparatie van schades c.q. inspanningen om schades te 
behandelen en/of te beperken eerder gemaakt moeten worden dan vergoeding (huuropbrengsten 
en/of externe financiering) wordt ontvangen.  

 
Externe deskundigen (taxateurs) geven aan dat voor de stad Groningen vooralsnog geen effect op de 
marktwaarde van het vastgoed per balansdatum is waar te nemen. Er treedt geen vertraging op in 
verkopen, evenmin is er een daling van leegwaarden waar te nemen. De Huismeesters ervaart in de 
stad Groningen nog geen effecten op de verhuurbaarheid van onroerend goed per balansdatum. 
 
Schademeldingen en juridische procedures 
De exploitanten van het gaswinningsgebied zijn wettelijk verplicht de schade en de kosten van het 
voorkomen van schade als gevolg van gaswinning te vergoeden (artikel 6:177 lid 1 en lid 4 BW, artikel 
6:174 BW lid 3 BW en/of 6:162 BW in combinatie met art. 6:96 lid 1 en lid 2 onder a en b BW).  
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De Huismeesters gaat er vanuit dat alle kosten betreffende aardbevingen door de exploitanten 
vergoed worden en dwingt dit desnoods via gerechtelijke stappen af. 
 
Er is een schadeprocedure voor fysieke schade aan vastgoed vastgesteld samen met de NAM/ 
Centrum Veilig Wonen (CVW). In principe wordt herstel- en versterkingsschade direct afgehandeld 
door CVW/NAM en zou dit niet tot verdere kosten en uitgaande kasstromen bij De Huismeesters 
moeten leiden. De Huismeesters onderkent dat zij uit belang voor haar huurders en haar 
bedrijfsvoering zelfstandig uitgaven zal moeten doen alvorens die vergoed worden door de NAM. 
Tevens kan er een verschil van mening ontstaan tussen De Huismeesters en CVW/NAM over de 
omvang van de te vergoeden schade (zowel aan het vastgoed als in de bedrijfsvoering). 
 

peildatum :  6-2-2017 

  Aantal ingediende schades NAM 36 

Aantal ingediende schades CVW 84 

Totaal aantal ingediende schades 120 

Waarvan nog in behandeling  5 

Waarvan toegekend  88 

Waarvan afgewezen 27 

  Afgewezen schade niet akkoord 1 

Afgewezen schade akkoord 26 

Aantal contra-expertise 1 

Totaal toegekende schadebedragen incl. BTW € 180.923,90 

  

aantal aangevraagde woningen subsidie waardevermeerdering 25 

aantal toegekende woningen subsidie waardevermeerdering 22 

toegekende subsidie waardevermeerdering € 88.000,00 

 
Overheadkosten 
Naast kosten verbonden aan schades maakt De Huismeesters ook andere kosten verbonden aan 
aardbevingen. Dit betreft met name in- en externe overleguren en kosten van adviseurs. Over de 
periode 2014-2016 heeft De Huismeesters ruim € 162.000,- aan kosten gemaakt. Deze kosten zijn 
begin 2017 in rekening gebracht bij de exploitanten van de gaswinning. 
 
Gevolgen voor de jaarrekening  
Als gevolg van bovenstaande omstandigheden bestaan belangrijke onzekerheden ten aanzien van de 
waardering van het sociaal en commercieel vastgoed per 31 december 2016. Gezien de status van de 
inventarisatie van de technische en economische schade aan het vastgoed, de status van de Praktijk 
Richtlijn voor Aardbevingsbestendig bouwen, het ontbreken van voldoende referentie-transacties en 
de lopende gesprekken en procedures met de NAM en overige betrokken partijen zijn de financiële 
consequenties hiervan vooralsnog niet op voldoende betrouwbare wijze te bepalen.  
In de waarderingsgrondslagen bij de jaarrekening wordt nader ingegaan op de impact van de 
aardbevingen op de financiële positie van De Huismeesters. 
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5.1 | Taak en werkwijze  
De Huismeesters wordt bestuurd door de heer S. Holwerda. In tabel 14 zijn de persoonlijke gegevens 
van de bestuurder weergegeven. De bestuurder van De Huismeesters is verantwoordelijk voor de 
strategische, inhoudelijke, personele en financiële ontwikkeling van de organisatie zoals:  

 De realisatie van de corporatie en volkshuisvestelijke doelen. 

 Ontwikkelen beleid in samenwerking met belanghouders. 

 De financiële continuïteit. 

 Vroegtijdig anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. 

 Sturen op een efficiënte, effectieve en klantgerichte organisatie. 

 Het beleid ten aanzien van deelnemingen. 
 
Hierover legt de bestuurder verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. Bij de vervulling 
van de taken richt de bestuurder zich op het belang van De Huismeesters in het licht van haar 
volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstelling. Daarmee weegt hij de belangen af van degenen 
die bij De Huismeesters betrokkenen zijn. Om de Raad van Commissarissen goed te kunnen laten 
functioneren, verschaft de bestuurder de Raad van Commissarissen tijdig informatie die zij nodig heeft 
voor het uitoefenen van haar functie. Daartoe behoort ook rapporteren over naleving van relevante 
wet- en regelgeving en de interne risicobeheersings- en controlesystemen.  
 
Tabel 14 | Persoonlijke gegevens 

 
5.2 | Integriteit 
Integriteit staat bij ons hoog in het vaandel. We zijn een maatschappelijke organisatie en vinden het 
belangrijk om integer gedrag te bevorderen en dilemma’s te bespreken. We hebben een bedrijfseigen 
integriteitscode waarin tevens een klokkenluidersregeling is opgenomen. Deze wordt besproken met 
(nieuwe) medewerkers en staat gepubliceerd op onze website.  
 
Relevante relaties hebben de code voor gezien getekend en hen is verzocht terughoudend te zijn in 
het sturen van uitnodigingen en geschenken. Integriteitrisico’s zijn beschreven. Er zijn in 2016 geen 
integriteitoverschrijdingen geconstateerd.  
 
Enige vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen De Huismeesters en de bestuurder wordt 
vermeden. De statuten bevatten een uitwerking van dit uitgangspunt. In 2016 is er geen sprake 
geweest van tegenstrijdige belangen met betrekking tot de bestuurder zoals bedoeld in principe II.3 
van de Governancecode Woningcorporaties. 
 
Tabel 15 | Bestuursbesluiten 

Belangrijkste bestuursbesluiten 2016 

Akkoord projectvoorstel transformatie van een werkplaats in de Oranjewijk tot 3 studio’s.  

Akkoord verstrekken middelen aan Vierwaarde B.V. t.b.v. contractuele aflossing lening Rabobank. 

Akkoord met voorstel Vierwaarde tot het opstarten van gerechtelijke procedure tegen Hanzevast cs. 

Akkoord met coulance regeling voor afrekening stookkosten 2014/ 2015 voor huurders complex 157.  

Akkoord met verkoop eenheden Herestraat 74, 74 a t/m e. 

Akkoord met ontbinding De Huismeesters Holding B.V. en De Huismeesters Beheer B.V. 

Vaststellen jaarstukken De Huismeesters en de jaarrekening van de B.V.’s. 

Vaststellen huurbeleid 2016 inclusief servicekosten. 

Vaststellen begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2026.  

Vaststellen Bod aan gem. Groningen en Haren o.v.v. goedkeuring van Raad van Commissarissen. 

Vaststellen Beleid duurzame inzetbaarheid 2016 en nieuwe gesprekcyclus. 

Gegevens bestuurder 

Naam S. Holwerda 

Functie Bestuurder 

Geboortejaar 1959 

Werkzaam in huidige functie tot - 

Werkzaam in huidige functie sinds 1 juli 2015 

Werkzaam bij De Huismeesters sinds 1 juli 2015 

5. Verslag van het Bestuur 
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Vaststellen diverse statuten en reglementen in het kader van de herziening Woningwet. 

Vaststellen Ondernemingsplan 2017-2020. 

Akkoord aanpassing eigen beleidslijn 10%-regeling aan veranderende regelgeving. 

Akkoord Tijdelijke uitbreiding formatie afdeling Wonen. 

Akkoord vervallen 1 fte milieumedewerker. 

Akkoord aanschaf 3 bedrijfswagens ten behoeve van de buurtbeheerders. 

Akkoord projectvoorstel transformatie Ebbingepoort incl. ombouw KDO en 4 zelfstandige app.  

Akkoord projectvoorstel P10 complex 354 Vinkhuizen. 

Akkoord voorstel splitsing DAEB/ niet-DAEB en Marktwaarde in verhuurde staat. 

Akkoord met verkoop van de locatie Dilgtweg 1-1 tot en met 1-57 in Haren. 

Aangaan samenwerkingsovereenkomst met Warmtestad B.V. 

Aangaan nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Stichting De Huurdersraad De Huismeesters. 

 
In de statuten en het Reglement van de Raad van Commissarissen staan de grenzen beschreven van 
de bevoegdheden van de bestuurder ten opzichte van benodigde goedkeuring van de Raad van 
Commissarissen voor bestuursbesluiten. De Raad van Commissarissen heeft dit vastgelegd in een 
bestuursreglement. De diverse documenten zijn in te zien op onze website www.dehuismeesters.nl. 
 
5.3 | Interne controle, beheersing en risicomanagement 
In aanvulling op de bestaande maatregelen binnen de besturingscyclus, waarbij tevens besloten is dat 
De Huismeesters geen specifieke controlfunctie kent, is in 2012 besloten een directe meldingslijn naar 
de Raad van Commissarissen te creëren. Hiervoor is de arbeidsovereenkomst van de manager 
Financiële Zaken en Informatisering aangepast zodat hij urgente situaties buiten de bestuurder om 
kan melden aan de Raad van Commissarissen. Om dit praktisch werkbaar te maken is een vorm van 
ontslagbescherming opgenomen.  
Deze constructie is voor het hele boekjaar 2016 nog van toepassing geweest. In januari 2017 gaat  
De Huismeesters de controlfunctie conform de Woningwet invullen middels een onafhankelijke 
functionaris. Hoewel dit een ongevraagde verplichting is vanuit de Woningwet verwachten we dat de 
gekozen invulling een toegevoegde waarde zal opleveren. Aan het einde van het 1

e
 kwartaal van 2017 

is de positie daadwerkelijk ingevuld. 
 
Administratieve organisatie en Interne Beheersing 
De manager Financiële Zaken en Informatisering is verantwoordelijk voor de administratieve 
organisatie en interne beheersing. Op basis van het intern controleplan wordt de administratieve 
organisatie periodiek getoetst op opzet, bestaan en werking van bedrijfsprocessen. Dit om te borgen 
dat er sprake is van autorisatie door bevoegde personen en volledigheid, juistheid en tijdigheid van 
informatieverstrekking en vastlegging. 
In 2016 is onder meer een aantal deelprocessen rondom verhuur (inkomenstoets, leegstand en 
WoningNet), verkoop woningen, inkoopbeleid (facturen en leveranciersbeleid), het autorisatiebeleid 
(toegekende rollen en personele mutaties) en de derivatenportefeuille beoordeeld. Uit de 
werkzaamheden zijn geen bijzonderheden gebleken, wel zijn op onderdelen aanbevelingen gedaan. 
 
In de trimesterrapportages worden de ontwikkelingen, periodieke resultaten en prestatie-indicatoren 
vastgelegd. Deze worden ook besproken in de Raad van Commissarissen. De managementletter van 
de accountant wordt door de bestuurder besproken in de Auditcommissie in aanwezigheid van de 
manager Financiële Zaken en Informatisering.  
 
We hebben met verschillende partijen te maken. Toezicht wordt gehouden door de Raad van 
Commissarissen en diverse instanties die vallen onder het Ministerie. Met de Ondernemingsraad en 
huurdersvertegenwoordiging is regelmatig overleg. De accountant, die wordt benoemd door de Raad 
van Commissarissen, speelt een belangrijke rol in de controle op de bedrijfsvoering. De accountant 
zorgt voor tussentijdse controles, waarbij ook gekeken wordt naar de naleving van wet- en 
regelgeving. Ons intern beheerssysteem wordt gebruikt voor de periodieke controles.  
 
Risicomanagement en frauderisicoanalyse  
Begin 2016 is het herziene risicomanagementsysteem en frauderisicoanalyse geïmplementeerd. Doel 
hiervan is om risicobewustzijn en beheersing nadrukkelijker te verankeren in de organisatie, zodat de  
ondernemingsdoelstellingen op een beheerste wijze gerealiseerd kunnen worden. In de 
trimesterrapportages wordt hierover verantwoording afgelegd aan de Raad van Commissarissen door 
onder meer stil te staan bij de gesignaleerde risicogebieden, analyse en de beheersing daarop.  

http://www.dehuismeesters.nl/
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5.4 | Beoordeling 
 
Beoordeling door bestuurder 
De bestuurder is van oordeel dat de interne controlemaatregelen een basis vormen om met een 
redelijke mate van zekerheid te kunnen verklaren dat: 

 De Huismeesters zich houdt aan de geldende wet- en regelgeving. 

 De middelen uitsluitend zijn ingezet voor de volkshuisvesting. 

 Dat er geen transacties met een tegenstrijdig belang hebben plaatsgevonden. 
 
Wij hebben geen risico’s gelopen, die in tegenspraak waren met het vooraf gedefinieerde en 
goedgekeurde beleid. Het risicobeheerssysteem kan niet de absolute zekerheid bieden dat de 
doelstellingen worden gerealiseerd, of dat materiële verliezen, fraude en overtreding van de geldende 
wet- en regelgeving niet zullen optreden. De aardbevingsproblematiek is bijvoorbeeld een niet te 
overzien risico.  
 
Vastgoedeigenaren in gedeelten van de stad Groningen worden geconfronteerd met mogelijke schade 
aan het vastgoed als gevolg van aardbevingen veroorzaakt door de gaswinning van de NAM. Op 
grond van wettelijke bepalingen is de exploitant van de gasvelden, zijnde de NAM, aansprakelijk voor 
alle schade als gevolg van de exploitatie van de gasvelden. De Huismeesters gaat er dan ook vanuit 
dat alle vormen van zowel directe als indirecte schade als gevolg van de aardbevingen vergoed wordt 
door de NAM. De onderhandelingen over procedures voor schadevaststelling en schadeafhandeling 
zijn nog onderwerp van gesprek met de betrokken partijen, waaronder de NAM en het Centrum Veilig 
Wonen. Bijkomend risico is dat schades nu nog niet altijd zichtbaar zijn en zich mogelijk op langere 
termijn zullen uiten. 
 
Oordeel door accountant 
De accountant doet binnen haar opdracht tot controle van de jaarrekening een controle naar de 
bovenstaande bedrijfsvoering en integriteitsbeleid. Deloitte heeft in haar rapportage geen 
zwaarwegende bevindingen opgenomen en concludeert dat De Huismeesters de administratieve 
organisatie adequaat heeft ingericht en de (financiële) continuïteit voldoende heeft gewaarborgd. 
 
5.5 | Bestuursverklaring 
 
Als directeur-bestuurder van Stichting De Huismeesters verklaar ik hiermee het volkshuisvestings-
verslag en de jaarrekening 2016 te hebben vastgesteld met inachtneming van de verklaring van de 
onafhankelijke accountant. Dat De Huismeesters in 2016 uitsluitend werkzaam is geweest in het 
belang van de volkshuisvesting, zoals vastgelegd in het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). 
De Huismeesters heeft alle middelen waar zij over beschikt uitsluitend ingezet ten bate van de 
volkshuisvesting in de gemeenten Groningen en Haren, onderdeel van haar statutair vastgelegde 
werkgebied. In dit jaarverslag wordt een getrouw beeld gegeven van ons functioneren en het 
financiële reilen en zeilen in 2016.  
 
Ik wil alle medewerkers van De Huismeesters ontzettend bedanken voor de inzet die zij hebben 
geleverd om onze corporatiedoelen te realiseren en daarmee onze huurders een goede woning en 
woonomgeving hebben kunnen geven. 
 
Groningen, 19 april 2017 
 
 
wg S. Holwerda 
Bestuurder  
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6.1 | Governancestructuur 
 
Algemeen 
De Raad van Commissarissen is de werkgever van de bestuurder. In de statuten en in het reglement 
van de Raad van Commissarissen zijn de taak en verantwoordelijkheidsverdeling vastgelegd. Voor 
een goede samenstelling van de Raad van Commissarissen is een profiel opgesteld waaraan de 
leden van de Raad van Commissarissen moeten voldoen. 
 
Governancecode Woningcorporaties 
De Huismeesters houdt zich aan de herziene Woningwet en Governancecode Woningcorporaties 
2015. Deze code kent vijf principes die leidend zijn voor de Raad en de bestuurder van De 
Huismeesters. 

 Principe 1: belang van (toekomstige) huurders of bewoners staat centraal, waar het gaat over 
waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht. 

 Principe 2: manier waarop bestuur en RvC aanspreekbaar zijn op resultaten. 

 Principe 3: toetsstenen van geschiktheid voor bestuur en RvC. 

 Principe 4: dialoog met (toekomstige) bewoners, gemeente en andere belanghebbende partijen. 

 Principe 5: beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten. 
In de volgende paragrafen is weergegeven hoe de Raad vorm geeft aan de vijf principes. 
 
De Statuten van De Huismeesters zijn in 2016 aangepast aan de Woningwet en de Governancecode 
Woningcorporaties 2015 en ter goedkeuring voorgelegd aan de ILT/Aw. Ook alle met de statuten 
samenhangende andere statuten en reglementen zijn herzien eind 2016. Overigens werd in heel 2016 
er al wel naar gehandeld alsof de statuten in overeenstemming waren met de Governancecode 
Woningcorporaties 2015 en daarmee is De Huismeesters dus niet afgeweken van de Code. 
 
Integriteit  
De leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk. Er is geen sprake van (transacties 
met) tegenstrijdige belangen. Mogelijke belangenverstrengelingen of onverenigbare nevenfuncties 
worden gemeld en besproken. In het Reglement van de Raad van Commissarissen zijn in artikel 5 
“Tegenstrijdig belang” hierover afspraken gemaakt. De organisatie heeft een bedrijfscode integriteit 
waarin omschreven staat hoe medewerkers met klanten, met elkaar, met bedrijfseigendommen en 
met leveranciers omgaan.  
De Huismeesters heeft hierin een klokkenluidersregeling opgenomen. De bedrijfscode “Zo doen wij 
het gewoon” is te vinden op de website. In 2016 is binnen de organisatie geen gebruik gemaakt van 
de “Regeling Melding Onregelmatigheden”. Via de trimesterrapportage wordt de Raad op de hoogte 
gehouden van het risicomanagement, waarin begrepen integriteitsaspecten en frauderisico’s. 
 
6.2 | Samenstelling en taken 
 
Algemeen 
De Raad van Commissarissen bestaat uit 5 personen. De zittingstermijn bedraagt vier jaar en kan een 
keer worden verlengd. Daarmee bedraagt ze maximaal 8 jaar. (Her)benoemingen worden gebaseerd 
op het profiel van de Raad van Commissarissen. Per lid worden eisen gesteld op deelgebieden met 
betrekking tot kennis en ervaring. In 2016 is de samenstelling van de Raad niet gewijzigd. 
 
Verantwoordelijkheid 
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op Stichting De Huismeesters, De Huismeesters 
Holding BV, De Huismeesters Beheer BV, De Huismeesters Ontwikkeling BV en DENN BV. Zij let op: 

 De realisatie van de doelstellingen en volkshuisvestelijke opgaven. 

 De strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingen. 

 Kwaliteitsbeleid. 

 De opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen. 

 Het financiële verslagleggingsproces. 

 De naleving van de wet- en regelgeving. 

 Continuïteit van de organisatie. 

6. Verslag van de Raad 
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Een volledige omschrijving van taken en verantwoordelijken van de Raad van Commissarissen en 
bestuurder is vastgelegd in het RvC-reglement. Het reglement staat op www.dehuismeesters.nl.  
 
De Raad gebruikte in 2016 voor de uitvoering van haar taken het onderstaande toezichtskader. In 
2016 is gestart met de herziening hiervan waarbij gewerkt wordt aan een intern beleidsdocument visie 
op toezicht’. De afronding hiervan zal plaatsvinden begin 2017. 
 
Tabel 16 | Toezichtskader 

 
 

Toezichtveld Ondersteuningsmiddelen 
  

Beleid en strategie 
Ondernemingsplan  
Beleidsplannen 
 

 
Trimesterrapportages met daarin: 
- voortgangsbewaking ondernemingsplan 
- stedelijke en maatschappelijke ontwikkelingen 
- organisatie en interne controle 
- winst- en verliesrekening 
- risicomanagement 
 

Volkshuisvestelijke opgave  
Woningwet/ BTIV  
Gesprek Huurdersraad 
 
 

Prestatieafspraken en volkshuisvestelijk bod 
Projectenrapportages  
Strategisch Voorraadbeleid 

Organisatie en Risicobeheersing  
Begroting en Meerjarenprognose 
Treasurystatuut 
Financieringsinstrumenten 
Beoordeling en gesprek accountant  

Beoordeling ILT/Aw en WSW 
Projectmatrix en Calculatiestatuut 
Gesprek Ondernemingsraad 
Benchmark stedelijke corporaties 
 

Toezicht en verantwoording  
Governancecode 
Oordeelsbrief ILT/Aw en WSW 
Investeringsstatuut 
Verbindingenstatuut 
Jaarverslag en jaarrekening 
 

Informatie en opleidingen VTW 
Reglement RvC 
Zelfevaluatie 
Benchmarks: Aedesbenchmark 
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Algemeen 
Voor alle leden van de Raad van Commissarissen is het van belang, dat zij bestuurlijk in staat zijn goed 
te kunnen oordelen over de volkshuisvestelijke en financiële afwegingen die ten grondslag liggen aan 
directiebesluiten zoals die zijn opgenomen in voorstellen van de directie. Hiervoor is interesse in 
volkshuisvestelijke vraagstukken en algemene bedrijfskundige kennis vanuit een ondernemerscontext 
onmisbaar. Verder is van belang dat de leden van de Raad van Commissarissen zich kunnen inleven in 
de maatschappelijke taakstelling van een woningcorporatie.  
 
Eén van de taken van de Raad van Commissarissen is de signaal- en klankbordfunctie voor de 
directeur. Voor de leden van de Raad van Commissarissen betekent dit, dat zij over de juiste kwaliteiten 
beschikken om deze functies goed uit te oefenen zoals: inlevingsvermogen, het bewaren van de juiste 
afstand en overzicht kunnen hebben in de grote lijnen zonder hierbij de noodzakelijke details uit het oog 
te verliezen. De Raad van Commissarissen, individueel en als college, moet in staat zijn de directeur 
met gezag en respect te begeleiden en waar nodig een spiegel voor te houden.  
 
Persoonlijke eisen te stellen aan alle leden van de Raad van Commissarissen 
Alle leden van de Raad van Commissarissen moeten in staat zijn De Huismeesters bestuurlijk op grote 
lijnen te volgen. Naast de bovenvermelde kwaliteiten dienen ze daarbij te beschikken over een 
persoonlijke instelling die gericht is op een afstandelijke opstelling ten aanzien van uitvoering van taken. 
Ze moeten zich onafhankelijk ten opzichte van personen en deelbelangen kunnen opstellen, zorgvuldig 
zijn en bereid zijn tot goed overleg en samenwerking. Verder zijn gewenst een zekere wijsheid, 
maatschappelijke betrokkenheid en aanzien alsmede een breed netwerk aan contacten.  
 
Eisen aan leden benoemd op voordracht van organisaties/groeperingen 
Deze leden dienen het vertrouwen van de “voordragende partij” te hebben, werkend vanuit het besef, 
dat deze partij niet hun “achterban” is waar ze rekening en verantwoording aan moeten afleggen. 
 
Aandachtsgebieden binnen de Raad van Commissarissen 
In de Raad van Commissarissen is kennis aanwezig over verschillende “portefeuilles”: 

 Sociaal – maatschappelijke aspecten (volkshuisvestingsbeleid, de primaire doelstelling van de 
corporatie); volkshuisvestelijk deskundige 

 Financieel – economische aspecten (financieel /economisch beleid, bewaken van de financiële 
doelstelling van de corporatie); financieel deskundige 

 Juridische aspecten (openbaar bestuur, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening); bestuurlijk 
deskundige 

 Bedrijfsorganisatorische aspecten (organisatiebeleid; het functioneren van de onderneming op het 
gebied van organisatie, personeel, management); organisatiedeskundige 

 Marktaspecten en volkshuisvesting; volkshuisvesting deskundige. 
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Naam 
 

Gegevens Benoeming 
Herbenoeming 
Aftreden 

Aandachts- 
gebied 

1. Mevrouw C.A.M. Mulder (1950) 

Voorzitter, lid 
op voordracht  
Huurdersraad 
 
Remuneratie 
commissie 

Beroep: zelfstandig adviseur, interim manager, interim 
directeur MBO Noorderpoortcollege 
 
Achtergrond: gedeputeerde van de Provincie Groningen 
(wonen, welzijn en zorg), sectordirecteur 
Noorderpoortcollege ROC, VMBO en MBO 
 
Nevenfuncties:  
Vice voorzitter RvT Cosis/ NOVO/ Promenscare; 
Voorzitter RvT Ambulancezorg Groningen (tot 01-10-
2016).  

20-4-2009 
20-4-2013 
20-4-2017 

Sociaal 
maatschappelijke 
aspecten 
 

2. De heer  De heer J.B. Rijpkema (1963) 

Vice-voorzitter  
 
Remuneratie 
commissie 
 

Beroep: zelfstandig juridisch adviseur 
 
Achtergrond: Jurist, werkzaam als advocaat in Drachten 
en Groningen, van 2004 tot maart 2014 als partner 
 
Nevenfuncties:  
Lid College van Deskundigen Watersport Verbond;  
Secretaris bestuurscommissie Winkler Prins Veendam; 
Voorzitter RvC SKSG Groningen;  
Lid RvC Woongroep Marenland in Appingedam; 
Lid RvT Stichting Talent Westerveld. 

1-06-2012 
1-06-2016 
1-06-2020 

Bedrijfs- 
organisatorische 
en juridische 
aspecten 

3. De heer D.P. Tavenier (1960) 

Lid op 
voordracht 
Huurdersraad 
 
Audit- 
commissie   

Beroep : Interim manager/ CFO vanuit eigen B.V. 
 
Achtergrond: bedrijfseconoom, voorheen CFO Van Dijk 

Schoolboeken  (tot 1 januari 2013). 

 
Nevenfuncties:  
Docent Corporate Finance RU Groningen; 
Voorzitter CvK van de PGA in Assen. 

1-06-2013 
1-06-2017 
1-06-2021 

Bedrijfs- 
organisatorische 
en juridische 
aspecten 
 

4. De heer R.B. Reekers (1971) 

Lid op 
voordracht 
Onder-
nemingsraad 
 
Audit- 
commissie 

Beroep: Partner adviesbureau 
 
Achtergrond: Bedrijfseconoom, Werkzaam als adviseur op 
het gebied van ondernemingsfinanciering en coach. 
Voorheen directie Rabobank en bijzonder beheer. 
 
Nevenfuncties:  
Voorzitter Ronald Mc Donald huis; 
Lid  RvT Cosis/ NOVO/ Promenscare. 

1-10-2014 
1-10-2018 
1-10-2022 

Financieel-
economische en 
organisatorische 
aspecten 

5. Mevrouw K. E. Koopman (1959) 

Lid 
 
 

Beroep: relatiemanager WoonFriesland 
 
Achtergrond: sociaal geograaf/ planoloog, voorheen o.a. 
werkzaam als senior adviseur stedelijke ontwikkeling en 
wonen Grontmij (tot september 2014). 
 
Nevenfuncties:  
Geen 

1-11-2014 
1-11-2018 
1-11-2022 

Volkshuis- 
vestelijke 
aspecten  
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6.3 | Activiteiten van de Raad van Commissarissen 
 
Vergaderingen 
In 2016 zijn vijf reguliere vergaderingen gehouden. De voorzitter bepaalt drie weken voorafgaand aan 
de vergadering na overleg met de bestuurder de agenda. De verslagen worden na vaststelling 
ondertekend door de voorzitter. Geen van de leden van de Raad van Commissarissen is frequent 
afwezig geweest bij vergaderingen. In de vergaderingen zijn onder meer aan de orde geweest de 
formele verantwoordingsdocumenten als de Jaarstukken, trimesterrapportages, (meerjaren)begroting 
2017-2026 en dVi/ dPi. Ook is aandacht besteed aan het herzien van de Statuten van De 
Huismeesters en de bijhorende reglementen en statuten (sturingsdocumenten). Daarnaast heeft de 
Raad zich frequent laten informeren over de financiële continuïteit, ontwikkelingen in de organisatie 
alsmede de risico’s waarmee De Huismeesters wordt geconfronteerd. 
 
Ook is er een scholingsbijeenkomst en een themabijeenkomst met het managementteam van  
De Huismeesters gehouden. Deze laatste bijeenkomst stond in het teken van de geactualiseerde 
Strategische Voorraadportefeuille, het Onderhouds- en kwaliteitsbeleid en het Ondernemingsplan en 
Organisatieontwikkeling van De Huismeesters.  
De scholingsbijeenkomst, met bestuur en RvC van Wold en Waard uit Leek, stond in het kader van de 
omgang en positionering van de Raad van Commissarissen met externe stakeholders. De 
bijeenkomst werd georganiseerd door de Wagner Group. 
 
Auditcommissie 
De Raad van Commissarissen heeft een auditcommissie, bestaande uit de heren Tavenier en 
Reekers. De Auditcommissie heeft in 2016 drie keer regulier vergaderd over de begroting, het 
controleprogramma, de controle van de jaarrekening en het jaarverslag en het functioneren van de 
accountant. Daarnaast is de Auditcommissie regelmatig geïnformeerd over de derivatenportefeuille. 
De bestuurder en manager Financiële Zaken en Informatisering zijn bij de vergaderingen aanwezig. 
De Auditcommissie bracht verslag uit in de vergadering van de voltallige Raad van Commissarissen. 
De accountant was aanwezig bij de vergadering over het controleprogramma en het jaarverslag.  
 
Remuneratiecommissie 
In 2016 heeft de commissie bestaan uit de voorzitter van de Raad van Commissarissen mevrouw 
C.A.M. Mulder en het lid de heer J.B. Rijpkema. Mevrouw Mulder is voorzitter van de commissie. De 
samenstelling is in 2016 niet gewijzigd. Vanaf 2017 zal het voorzitterschap van de 
remuneratiecommissie niet langer bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen berusten, maar 
zal de voorzitter van de Raad lid zijn van de remuneratiecommissie. 
 
In paragraaf 6.5 is het verslag 2016 van de Remuneratiecommissie opgenomen. 
 
Huurdersraad  
De leden van de Raad van Commissarissen wonen twee keer per jaar een vergadering van de 
Huurdersraad bij; over het jaarverslag en de thema-vergadering met leden van de huurders-
verenigingen. In 2016 zijn deze bijeenkomsten door verschillende leden van de Raad van 
Commissarissen bezocht.  
 
Ondernemingsraad  
Minimaal eens per jaar vindt een overleg plaats tussen de Ondernemingsraad en leden van de Raad 
van Commissarissen. In 2016 heeft twee keer een bijeenkomst plaatsgevonden waaraan mevrouw 
Mulder en de heren Rijpkema en Reekers deelnamen. Gesproken is over onder meer de financiële 
positie van De Huismeesters, ontwikkelingen in de organisatie, de wijze waarop leiding wordt gegeven 
en de communicatie in de organisatie. 
 
Investeringsvoorstel  
Bij nieuwe projecten krijgt de Raad van Commissarissen conform het Investeringsstatuut een 
investeringsvoorstel met daarin:  

 De projectopzet: aantallen, indeling, planning. 

 Het beleidsmatig kader: doelstelling, past het binnen ons strategisch voorraadbeleid. 

 De marktpositie: doelgroepen. 

 De investeringsopzet: onrendabele investering en winstmarges. 

 Risico’s en beheersingsmaatregelen. 
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Per project wordt de onrendabele investering tegen het maatschappelijk resultaat afgezet. Tevens 
wordt bij de besluitvorming het effect op de Meerjarenprognose meegenomen. 
 
Beoordeling accountant 
In het reglement van de Raad van Commissarissen is opgenomen dat we één keer in de vier jaar de 
accountant beoordelen. Voor 2016 was dit evaluatiemoment niet aan de orde. Wel heeft de voltallige 
Raad op voorspraak van de Auditcommissie tussentijds het functioneren van de accountant tegen het 
licht gehouden. De Raad heeft in deze beoordeling nadrukkelijk aangegeven, en dit ook besproken 
met de accountant, waarde te hechten aan borging van voldoende diepgang in de controle en 
stabiliteit in het controleteam. 
 
Werkbezoek / Themavergadering 
De Raad van Commissarissen legt in principe elk jaar een werkbezoek af aan een wijk of een project 
of heeft een themavergadering met het managementteam. In 2016 heeft de Raad er voor gekozen 
zich in een themabijeenkomst te laten informeren over het herziene Strategisch Portefeuilleplan en  
het Onderhouds- en Kwaliteitsbeleid. Tevens zijn het ondernemingsplan en de ontwikkelingen in de 
organisatie besproken. 
Ook heeft er een gezamenlijke scholingsbijeenkomst met het bestuur en RvC van Wold en Waard uit 
Leek plaatsgevonden in het kader van de omgang en positionering van de Raad van Commissarissen 
met externe stakeholders. 
 
Deskundigheidsbevordering 
In 2016 hebben de leden van de Raad van Commissarissen voorzien in hun informatiebehoefte en 
werken aan permanente educatie door: 

 VTW-bijeenkomsten bij te wonen. 

 Informatie en literatuur verstrekt door de VTW, Aedes en lokale media. 

 Informatie en literatuur verstrekt door de directeur. 

 Scholingsbijeenkomst met bestuur en RvC van Wold & Waard uit Leek o.l.v. de Wagner Group 
over de omgang en positionering van de Raad van Commissarissen met externe stakeholders. 

 Bijwonen bijeenkomsten georganiseerd door derden. 
 

 C.A.M. Mulder J.B. Rijpkema D.P. Tavenier R.B. Reekers K. Koopman 

2015 8 9 19 19 19 

2016 9 5 3 5 31,5 

Te halen 
2015-2016 

 
10 

 
10 

 
10 10 10 

 
Vergaderschema 
De Raad van Commissarissen heeft in haar vergaderingen diverse onderwerpen besproken en over 
diverse voorstellen besluiten genomen. Zo is onder meer gesproken over: 

 Treasury en de derivatenportefeuille. 

 Herziening Strategisch Portefeuilleplan en Onderhouds- en Kwaliteitsbeleid. 

 Herziening statuten en bijbehorende staturen en reglementen. 

 Het opgestelde Reglement Financieel Beleid en Beheer ter vervanging van het bestaande 
Financieel Beleidsplan 2015. 

 Jaarverslag, de jaarrekening en trimesterrapportages. 

 Accountantsverslag en managementletter. 

 Prestatieafspraken en bod Gemeente Groningen en Gemeente Haren. 
 

Naast de formele agendapunten liet de Raad van Commissarissen zich ook regelmatig schriftelijk en 
mondeling informeren over belangrijke zaken c.q. ontwikkelingen en over de voortgang van projecten. 
Daarnaast is er frequent overleg tussen bestuurder en de voorzitter. 
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6.4 | Toezichthoudende Taak 
 
Reikwijdte toezicht 
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op Stichting De Huismeesters, De Huismeesters 
Holding BV, De Huismeesters Beheer BV, De Huismeesters Ontwikkeling BV en DENN BV. 
 
Externe beoordeling 
De Raad van Commissarissen heeft de externe beoordelingen door onder andere het WSW, het 
ILT/Aw en het Ministerie besproken. De Huismeesters is beoordeeld als voldoende solvabel en 
kredietwaardig. Zowel het WSW als ook het ILT/Aw hebben in voorgaande rapportages opmerkingen 
geplaatst over de hoogte van de Loan to Value en de gemiddelde schuld per woning in relatie tot de 
voorgenomen investeringsambitie.  
De Raad heeft kennis genomen van de ontwikkeling van de ratio’s op basis van de eerder genomen 
maatregelen ter bevordering van beide ratio’s. Daarbij heeft zij zich tussentijds laten informeren door 
de bestuurder en kennisgenomen van onder meer de (meerjaren) begroting 2017-2026, jaarrekening 
en trimesterrapportages. Daarnaast heeft zij kennis genomen van de correspondentie met de extern 
toezichthouders over de opgestelde documenten van de Strategische Vastgoedportefeuille en het 
Onderhouds- en kwaliteitsbeleid.  
De Raad is content met de oordeelsbrief van het Ministerie ultimo 2016 waarin een positief oordeel is 
gegeven over het functioneren van De Huismeesters. 
 
Accountant 
De Raad van Commissarissen heeft in 2016 overleg gehad met de accountant van Deloitte. In dit 
overleg zijn de jaarstukken en de managementletter besproken en landelijke ontwikkelingen 
doorgenomen. 
 
Financiële positie 
Bijzondere aandacht ging in 2016 uit naar de uitkomsten van de herijking van het Strategisch 
Portefeuilleplan en het Onderhouds- en Kwaliteitsbeleid. De uitkomsten hiervan hebben een 
wezenlijke impact op de financiële ratio’s en met name op de gemiddelde schuld per woning.  
Deze maatregelen zijn verwerkt in de (meerjaren-) begroting 2017-2026. De Raad heeft kennis 
genomen van de keuzes die hierbij gemaakt zijn om tot een goede spreiding in de jaren te komen. 
Gebleken is dat de ratio’s van De Huismeesters hun goede niveau behouden doch dat de afname van 
de schuld per woning minder snel gaat dan wellicht wenselijk. De bestuurder heeft dit besproken met 
het WSW, die heeft aangegeven dit niet onaanvaardbaar te vinden mits De Huismeesters ook op 
langere termijn blijft voldoen aan de in het financiële ratio’s en het risicomanagement op orde houdt. 
 
Risicobeheersing en controle 
De Raad van Commissarissen heeft in december 2015 goedkeuring gegeven aan het Beleidsstuk 
‘Risicomanagement 2015’. Doel hiervan is om risicobewustzijn en beheersing nadrukkelijker te 
verankeren in de organisatie, zodat de ondernemingsdoelstellingen op een beheerste wijze 
gerealiseerd kunnen worden.  
De Raad is in 2016 geïnformeerd over de implementatie van het beleidsstuk. Daarnaast is 
Risicomanagement een vast onderdeel in de trimesterrapportages die worden besproken in de Raad. 
Rapportage vindt plaats over de op basis van kans en impact hoogst gekwantificeerde risico’s en de 
genomen beheersingsmaatregelen.  
 
De Raad van Commissarissen is daarnaast voortdurend geïnformeerd over de positie die  
De Huismeesters via Vierwaarde heeft in het woningbouwproject Meerstad. Hoewel de risico’s 
beheersbaar zijn, wil de Raad geïnformeerd blijven over de afwikkeling van dit dossier. 
 
Tevens zijn de Auditcommissie en de Raad van Commissarissen regelmatig geïnformeerd over de 
eventuele risico’s in de derivatenportefeuille en de beheersing hiervan. Voor de toezichthoudende 
taak is het van belang dat de bestuurder inzicht geeft in de voortgang van het breakplan en de 
benodigde vereiste buffervorming, maar ook over de ontwikkelingen in de markt en het effect hiervan 
op de portefeuille. De Raad van Commissarissen is van mening dat zij voldoende is geïnformeerd.  
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Maatschappelijk toezicht 
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de maatschappelijke prestaties van De Huismeesters 
en de verantwoording hiervan aan belanghebbenden. Om voeling te houden met de activiteiten van 
De Huismeesters nam de Raad in verschillende samenstelling, diverse keren deel aan een overleg 
met de Huurdersraad en is gesproken met de Ondernemingsraad van De Huismeesters.  
De Raad van Commissarissen is gestart met het opstellen van een interne beleidsnotitie visie toezicht. 
Se afronding hiervan vindt plaats begin 2017.  
In de trimesterrapportages wordt de Raad van Commissarissen breed geïnformeerd over de 
uitgevoerde activiteiten en de prestaties van De Huismeesters. In 2017 zal een commissie 
Maatschappij en Wonen worden opgericht. 
 
Besluitvorming 
De Raad van Commissarissen heeft in het kader van haar toezichthoudende taak de volgende 
besluiten genomen: 
 
Nr. RvC-besluiten 
1 Goedkeuring uitbreiding verkoop woningen Carolieweg 5 en 9 met de woningen Herestraat 

74, 74A tot en met 74E. 
2 Goedkeuring Jaarstukken 2015 van Stichting De Huismeesters. 
3 Goedkeuring Jaarrekening 2015 van De Huismeesters Holding B.V., De Huismeesters Beheer 

B.V. en De Huismeesters Ontwikkeling B.V. 
4 Besluit tot herbenoeming van de heer J.B. Rijpkema in de Raad van Commissarissen voor 

een laatste benoemingsperiode van 4 jaar. 
5 Goedkeuring Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma Gemeente Groningen. 
6 Goedkeuring Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma Gemeente Haren. 
7 Goedkeuring aan de notitie ‘marktwaarde verhuurde staat’. 
8 Goedkeuring aan het Reglement Financieel Beleid en Beheer. 
9 Goedkeuring profielschets vacature voorzitter Raad van Commissarissen. 
10 Goedkeuring ontbinden De Huismeesters Holding  B.V. en De Huismeesters Beheer B.V.  
11 Goedkeuring aan de verkoop van de locatie Dilgtweg 1-1 tot en met 1-57 in Haren. 
12 Goedkeuring aan het Ondernemingsplan 2017-2020. 
13 Goedkeuring begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018 – 2026. 
14 Goedkeuring aan het Splitsingsvoorstel administratieve scheiding DAEB/ niet DAEB. 
15 Goedkeuring aan de in het kader van de herziene Woningwet aangepaste Statuten van 

Stichting De Huismeesters en het daarmee samenhangende Reglement voor de Raad van 
Commissarissen, Reglement bestuur, Reglement Remuneratiecommissie, Reglement 
Auditcommissie, Treasury statuut, Verbindingen statuut en Investeringsstatuut. 

16 Besluit unaniem tot het aanstellen van de heer Jan Bouwe Rijpkema als voorzitter van de 
Raad van Commissarissen van De Huismeesters per 1 april 2017. 

 
6.5 | Remuneratieverslag  
 
Inleiding 
In  2011 heeft de Raad van Commissarissen een remuneratiecommissie ingesteld. Taken van deze 
commissie zijn: 
1. De algemene taak van de remuneratiecommissie is het voorbereiden van de besluitvorming op 

het specifieke werkterrein van de remuneratiecommissie. 
2. De remuneratie- en selectiecommissie heeft in ieder geval de volgende taken: 

a. het doen van een voorstel voor selectiecriteria en een benoemingsprocedure inzake leden van 
de Raad van Commissarissen en de bestuurder; 

b. het doen van een voorstel voor een profielschets van leden van de Raad van Commissarissen 
en de bestuurder; 

c. het werven, selecteren en voordragen van  leden van de Raad van Commissarissen  en de 
bestuurder ter benoeming door de Raad van Commissarissen; 

d. het doen van een voorstel betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de bestuurder en 
de commissaris; 

e. het opmaken van een voorstel tot het remuneratierapport, bevattende een verslag van de 
wijze waarop het beoordelings- en bezoldigingsbeleid in het afgelopen jaar in de praktijk is 
gebracht. Het rapport bevat tevens een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het komend 
boekjaar door de Raad van Commissarissen wordt voorzien. 
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3. Aan het eind van het jaar het voeren van het functioneringsgesprek met de bestuurder door de 
remuneratiecommissie om te beoordelen of de afgesproken doelstellingen zijn gerealiseerd. 

 
Het reglement voor de commissie is op 29 november 2016 opnieuw vastgesteld en voldoet aan de 
thans geldende regelgeving voortvloeiende uit de Woningwet.  
 
Werkzaamheden 2016 
De commissie heeft zich in 2016 bezig gehouden met:  

 het beloningsbeleid van de bestuurder; 

 het voorstellen aan de Raad ter vaststelling van specifieke jaardoelen die de bestuurder dient te 
realiseren in 2016; 

 het voeren van een functioneringsgesprek met de bestuurder; 

 de beloning van de Raad van Commissarissen; 

 het doen van een voorstel voor de Raad van Commissarissen in verband met de invulling van de 
vacature voor een nieuwe voorzitter in april 2017. In dit verband kende de remuneratiecommissie 
een andere personele bezetting nu de vertrekkende voorzitter geen deel uit maakte van de 
selectiecommissie voor een nieuwe voorzitter en het lid van de remuneratiecommissie de 
vacature van voorzitter ambieert; 

 de start van de selectie en werving voor invulling van een vacature in de Raad van 
Commissarissen per 1 april 2017; 

 het voorbereiden aanpassing reglement remuneratiecommissie ; 

 de zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen in 2016 onder begeleiding van een externe 
partij.  

 
Beloning bestuurder 
De beloning van de bestuurder dient te voldoen aan de eisen zoals die in WNT2 (Wet Normering 
Topinkomens 2) zijn geformuleerd en de op die wet gebaseerde staffel, de Regeling houdende 
wijziging van de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen 
Volkshuivesting 2014. 
 
De regeling kent 10 bezoldigingsklassen. Indeling in een klasse geschiedt op basis van de omvang 
van het woningbezit van de Toegelaten Instelling en het aantal inwoners van de grootste gemeente 
waarin de Toegelaten Instelling werkzaam. Op basis van deze criteria is De Huismeesters ingedeeld 
in bezoldigingsklasse F. Met de invoering van deze regeling is de in de WNT opgenomen 
overgangstermijn niet gewijzigd en zij is daarmee nog steeds van toepassing. 
 
De beloning van de bestuurder is als volgt vastgesteld, waarbij de ter beschikking gestelde 
bedrijfsauto (fiscale waarde minus de eigen bijdrage) is inbegrepen. 
 
Tabel 17 | Beloning 

Naam S. Holwerda 

Functie Bestuurder 

 2016 2015  
(v.a. 1 juli) 

Totaal bezoldiging € 130.016  € 63.126 

Werkgeverslasten en pensioenverzekering €   19.982  € 11.267 

Onkosten en bruto ziektekostenverzekering n.v.t. n.v.t. 

Totaal  € 149.998    € 74.393 

 
De bestuurder heeft geen variabele beloning. De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO 
Woondiensten. De bestuurder heeft de beschikking over een bedrijfsauto met een cataloguswaarde 
van € 44.729 
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De Raad beoordeelt als werkgever ook de mate waarin de bestuurder vanuit Governance en de 
Aedescode voldoet aan de verplichting om Permanente Educatie punten te halen. 
 

 S. Holwerda 

2015 32 

2016 28 

Te behalen 2015-2018 (naar rato) 96 

 
Functioneringsgesprek bestuurder 
In het voorjaar van 2016 heeft de remuneratiecommissie een gesprek gevoerd met de bestuurder 
waarbij enerzijds het functioneren van de bestuurder vanaf het moment van indiensttreding in juli 2015 
tot dat moment is besproken en voorts om de jaardoelen van 2016 met elkaar te formuleren. In juni 
2016 heeft een voortgangsgesprek met de bestuurder plaatsgevonden waarbij de jaardoelen 2016 zijn 
aangepast aan de ontwikkelingen tot op dat moment. Aangegeven is, dat de Raad tevreden is over 
het functioneren van de bestuurder, de tot op dat moment behaalde resultaten en het gevoerde beleid. 
 
Beloning Raad van Commissarissen 
Eind 2015 heeft de remuneratiecommissie een voorstel gedaan aan de Raad van Commissarissen 
betreffende de beloning van de commissarissen in 2016. Dat voorstel is gebaseerd op de Wet en de 
richtlijn van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties. De honorering voor 2016 is 
toen vastgesteld en bedraagt voor 2016 EUR 9.000,- exclusief BTW voor een lid en EUR 13.500,- 
exclusief BTW voor de voorzitter. De beloning is in 2016 niet gewijzigd.  
 
Werving nieuwe commissaris 
In verband met het aanstaande vertrek van de voorzitter van de Raad per 1 april 2017 wegens het 
verstrijken van de voor haar geldende zittingstermijnen is medio 2016 een procedure gestart voor de 
werving en selectie van een nieuwe voorzitter. Daarbij is gebleken dat een lid van de Raad (de heer 
J.B. Rijpkema) deze functie ambieerde, waarna een selectiecommissie bestaande uit twee leden van 
de Raad met inschakeling van een extern wervingsbureau de procedure voor de benoeming van en 
nieuwe voorzitter hebben voorbereid en uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een voorstel van de 
selectiecommissie aan de Raad van Commissarissen dat de heer J.B. Rijpkema als voorzitter per 
1/4/2017 zou kunnen worden benoemd. In zijn vergadering van 29 november 2017 heeft de Raad dit 
besluit ook genomen. Hierna is door de selectiecommissie bestaande uit een lid van de Raad en de 
heer Rijpkema als beoogd voorzitter een wervings - en selectieprocedure voorbereid en uitgevoerd 
onder wederom inschakeling van een extern wervings- en selectiebureau voor de werving van een 
nieuw lid van de Raad. Deze procedure zal begin 2017 worden afgerond. Aangezien het te benoemen 
lid een huurderszetel zal innemen is de procedure volledig in samenspraak met de Huurdersraad 
uitgevoerd. De Huurdersraad is betrokken bij de opstelling van het profiel en het dagelijks bestuur 
heeft deel uitgemaakt van de selectiecommissie. 
 
Wet Bestuur en Toezicht 
Op 1 januari 2013 trad de wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de 
aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen in werking. 
Hierin is bepaald dat een persoon niet tot bestuurder of commissaris kan worden benoemd bij een 
“grote” rechtspersoon wanneer hij al een maximum aantal commissariaten vervult bij andere “grote” 
rechtspersonen. 
Het gaat hierbij om NV’s, BV’s en stichtingen die als “groot” kwalificeren in de zin van het 
jaarrekeningenrecht. Dit is de rechtspersoon die op twee opeenvolgende balansdata voldoet aan twee 
van de volgende drie grenzen (art. 2:397 lid 1 BW): 

 waarde activa: meer dan € 20 miljoen; 

 netto-omzet (de term voor corporaties is bedrijfsopbrengsten): meer dan € 40 miljoen; 

 gemiddeld aantal werknemers: 250 of meer. 
 
De Huismeesters voldoet aan de eerste twee gestelde criteria en wordt daardoor aangemerkt als een 
“grote” rechtspersoon. 
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De wet stelt de volgende beperkingen ten aanzien van het aantal commissariaten: 

 Een commissariaat mag worden gecombineerd met maximaal 4 andere commissariaten bij 
andere grote rechtspersonen. Voorzitterschappen tellen daarbij dubbel. Het maximum totaal 
aantal commissariaten bedraagt 5. 

 Een bestuursfunctie mag worden gecombineerd met maximaal 2 commissariaten bij andere grote 
rechtspersonen. Niet toegestaan is een combinatie met het voorzitterschap van de Raad van 
Commissarissen van een andere grote rechtspersoon. 

Een benoeming in strijd met deze voorschriften is nietig. 
 
Geen van de leden van de Raad van Commissarissen noch de voorzitter kennen, gelet op andere 
bestuursfuncties of commissariaten, beperkingen in de zin van deze wet voor de uitoefening van hun 
functie bij De Huismeesters. 
 
Evaluatie Raad van Commissarissen 
Op voorstel van de remuneratiecommissie heeft de Raad besloten de evaluatie van haar eigen 
functioneren eind 2016 te doen onder begeleiding van een externe partij. Na een selectie en 
intakegesprek is de opdracht voor de externe begeleiding te verstrekt aan de heer T. Stubbé van 
Blauw B.V. uit Amersfoort. Bij een deel van de evaluatie was de bestuurder aanwezig. Van de 
evaluatie is een eindverslag gemaakt die op de website van De Huismeesters is geplaatst. Tevens is 
een actielijst met verbeterpunten opgesteld. In 2017 worden de verbeterpunten geïmplementeerd. 

 
Tenslotte 
Het jaar 2016 stond in het teken van de implementatie van de veranderende wetgeving die voortvloeit 
uit de nieuwe Woningwet. Daarnaast heeft de Raad met belangstelling het tot stand komen van het 
nieuwe Ondernemingsplan 2017-2020, het Strategische Vastgoedportefeuille en het Onderhouds- en 
kwaliteitsbeleid gevolgd. De Raad is content met de sturing van het proces en de gepresenteerde 
uitkomsten. De stukken bieden de nodige houvast voor de toezichthoudende rol. 
 
Dank  
De Raad van Commissarissen is van mening dat De Huismeesters haar maatschappelijke en 
volkshuisvestelijke taak als corporatie naar tevredenheid heeft uitgevoerd. Dank daarvoor is 
verschuldigd aan alle medewerkers en de directeur bestuurder van De Huismeesters voor hun inzet 
en de geleverde prestaties.  
 
Groningen, 21 juni 2017 
 
 
wg Dhr. mr. J.B. Rijpkema  
voorzitter Raad van Commissarissen 
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Kengetallen 2016 2015 2014 2013 2012 

 
Bezit samenstelling 
Woningen 
Bedrijfsruimtes 
Garages/parkeervoorzieningen 
Eenheden verzorgingshuizen 
Overige woongelegenheden 
Maatschappelijk vastgoed 
Overig bezit 
Totaal 

 
 

7.287 
18 

590 
448 
511 
48 

2 
8.904 

 
 

7.289 
16 

592 
591 
528 
51 

2 
9.069 

 
 

7.272 
31 

595 
630 
620 
44 

2 
9.194 

 
 

7.069 
38 

604 
630 
620 
46 

2 
9.009 

 
 

6.989 
45 

593 
630 
611 
37 

1 
8.906 

 
Wijziging samenstelling bezit 
Nieuwbouw 
Aankoop 
Verkoop 
Sloop 
Overig 
Totaal 

 
 

17 
0 

188 
0 
6 

-165 

 
 

37 
0 

169 
0 
7 

-125 

 
 

231 
0 

15 
0 

-31 
185 

 
 

124 
0 
4 

40 
23 

103 

 
 

180 
0 

40 
0 

-45 
95 

 
Percentage woningen naar 
huurklasse 
Goedkoop 
Bereikbaar 
Duur tot en met huurtoeslaggrens 
Duur boven liberalisatiegrens 

 
 
 

23,6% 
62,3% 
13,4% 
0,7% 

 
 
 

23,5% 
61,2% 
14,5% 
0,8% 

 
 
 

22,8% 
61,1% 
15,0% 
1,1% 

 
 
 

25,6% 
62,6% 
10,6% 
1,3% 

 
 
 

30,4% 
60,8% 
7,5% 
1,3% 

 
Onderhoud 
Niet Planmatig Onderhoud per VHE 
Planmatig Onderhoud per VHE 
Totaal onderhoud per VHE 

 
 

401 
583 
984 

 
 

418 
482 
900 

 
 

416 
413 
829 

 
 

377 
830 

1.207 

 
 

435 
715 

1.150 

 
Huur en Verhuur 
Gemiddelde netto huur 
Mutatiegraad 
Huurachterstand in % 

 
 

495 
10,9 

0,68% 

 
 

489 
12,6 

0,75% 

 
 

477 
13,1% 
0,71% 

 
 

434 
11,6% 
0,76% 

 
 

408 
11,2% 
0,58% 

 
Financiële continuïteit 
Solvabiliteit 
Interest Coverage Ratio 
Loan to Value 
Loan to Value op marktwaarde 
Dekkingsratio 
Debt Service Coverage Ratio 

 
 

55,48% 
2,19 
73% 
45% 
40% 
1,26 

 
 

51,90% 
2.22 
69% 
49% 

- 
- 

 
 

30,77% 
1,92 
68% 

- 
- 
- 

 
 

31,04% 
1,87 
70% 

- 
- 
- 

 
 

33,07% 
1,80 
67% 

- 
- 
- 

 
Medewerkers 
Totaal formatieplaatsen 
Werkelijk aantal medewerkers 
Ziekteverzuim 

 
 

69,2 
75 

5,8% 

 
 

71,0 
78 

6,7% 

 
 

73,0 
79 

3,3% 

 
 

90,9 
111 

2,7% 

 
 

97,1 
120 

3,4% 
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1 Balans per 31 december 2016 

(na voorgestelde resultaatbestemming) (x € 1.000)

Ref. 2016 2015

ACTIVA

Vaste Activa

Materiële vaste activa 9.1

DAEB vastgoed in exploitatie 712.202 698.999

Vastgoed in ontw. bestemd voor eigen exploitatie 288 1.044

Onroerende en roerende zaken tdv exploitatie 2.924 2.933

715.414 702.976

Vastgoedbeleggingen

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 9.1 14.963 13.088

14.963 13.088

Financiële vaste activa 9.2

Deelnemingen 9.2.1 122 139

Latente belastingvordering 9.2.2 7.099 4.115

7.221 4.254

Som der vaste activa 737.598 720.318

Vlottende activa

Voorraden 9.3

Vastgoed bestemd voor verkoop 1.320 1.745

Overige voorraden 239 239

1.559 1.984

Vorderingen 9.4

Huurdebiteuren 9.4.1 652 776

Vorderingen op groepsmaatschappijen 9.4.2 2.011 18

Overige vorderingen 9.4.3 431 326

Overlopende activa 9.4.4 285 385

3.379 1.505

Liquide middelen 9.5 22.995 24.178

Som der vlottende activa 27.933 27.667

Totaal activa 765.531 747.985
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Balans per 31 december 2016 

Ref. 2016 2015

PASSIVA

Eigen vermogen

Overige reserves 9.6.1 130.583 113.661

Herwaarderingsreserve 9.6.2 294.117 274.545

424.700 388.206

Voorzieningen

Voorziening deelnemingen 9.7.1 2.428 2.649

Overige voorzieningen 9.7.2 459 1.012

2.887 3.661

Langlopende schulden 9.8

Leningen overheid 37.759 40.732

Leningen kredietinstellingen 275.318 284.986

313.077 325.718

Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 12.640 18.587

Schulden aan leveranciers 1.889 1.459

Belastingen en premies sociale verzekeringen 9.9.1 564 431

Overige schulden 9.9.2 767 848

Overlopende passiva 9.9.3 9.007 9.075

24.867 30.400

Totaal passiva 765.531 747.985
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2 Winst- en verliesrekening 2016 

(x € 1.000)

Functioneel model Ref. 2016 2015

Huuropbrengsten 10.1 49.504 50.570

Opbrengsten servicecontracten 10.2 3.301 3.676

Lasten servicecontracten 10.3 -3.175 -3.377

Overheidsbijdragen 10.4 0 14

Lasten verhuur en beheeractiviteiten 10.5 -10.577 -10.261

Lasten onderhoudsactiviteiten 10.6 -11.556 -10.797

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 10.7 -58 -123

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 27.438 29.703

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 8.376 11.364

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -8.925 -10.634

Netto gerealiseerd resultaat vastgoedportefeuille 10.8 -549 730

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 10.9 0 -238

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 10.10 19.052 -16.431

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 19.052 -16.669

Opbrengsten overige activiteiten 10.11 969 1.612

Kosten overige activiteiten 0 0

Netto resultaat overige activiteiten 969 1.612

Overige organisatiekosten 10.14 -302 -266

Leefbaarheid 10.15 -165 -136

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 94 298

Rentelasten en soortgelijke kosten -13.182 -13.862

Saldo financiele baten en lasten 10.16 -13.088 -13.564

Resultaat voor belastingen 33.356 1.410

Belastingen 10.17 2.984 -3.238

Resultaat deelnemingen 10.18 154 -187

Resultaat na belastingen 36.494 -2.015
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3. Kasstroomoverzicht 2016 

Kasstroomoverzicht volgens de directe methode 2016x € 1.000 2016 2015

Ontvangsten:

Huurontvangsten 49.628 50.463

Zelfstandige huurwoningen 42.649      41.856      

Onzelfstandige wooneenheden 694            154            

Intramuraal 3.843         5.095         

Maatschappelijk onroerend goed 624            665            

Bedrijfsruimten 195            265            

Parkeervoorzieningen 297            260            

Overige woongelegenheden 1.270         2.112         

Overig bezit 56              56              

Vergoedingen 3.301         3.676         

Overheidsontvangsten -             14              

Overige bedrijfsontvangsten 819            1.136         

Renteontvangsten 30              107            

Saldo ingaande kasstromen 53.778             55.396             

Uitgaven

Personeelsuitgaven

Lonen en salarissen 3.389         3.448         

Sociale lasten 549            550            

Pensioenlasten 515            620            

Onderhoudslasten 7.813         9.634         

Overige bedrijfsuitgaven 8.083         10.400      

Renteuitgaven 13.486      14.369      

Verhuurdersheffing 3.755         3.363         

Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden 165            136            

Vennootschapsbelasting -             -             

Saldo uitgaande kasstromen 37.756             42.519             

Kasstroom uit operationele activiteiten 16.023             12.877             

MVA ingaande kasstroom A. DAEB en B. niet DAEB activiteiten

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon en niet woongelegenheden DAEB 6.306         11.364      

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon en niet woongelegenheden niet-DAEB 1.947         -             

Verkoopontvangsten grond 425            -             

(Des) investeringsontvangsten overig DAEB -             671            

Tussentelling ingaande kasstroom MVA 8.678               12.035             

MVA uitgaande kasstroom A. DAEB en B. niet DAEB activiteiten

Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden DAEB -             7.085         

Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden DAEB 5.099         3.005         

Investeringen overig 154            140            

Tussentelling uitgaande kasstroom MVA 5.253               10.230             

FVA

Uitgaven verbindingen 2.044         182            

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA 2.044-               182-                  

Financieringsactiviteiten Ingaand

Nieuwe te borgen leningen -             12.400      

Financieringsactiviteiten uitgaand

Aflossing geborgde leningen 18.587      17.143      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 18.587-             4.743-               

Mutatie liquide middelen 1.183-                9.758                

Liquide middelen per 1-1 24.178             14.420             

Liquide middelen per 31-12 22.995             24.178             

1.183-                9.758                
 



48 

4. Toelichting op de jaarrekening 

4.1 Algemeen 

Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Alle bedragen 
luiden in euro’s, tenzij anders vermeld. 
 
Stichting De Huismeesters is ontstaan op 1 januari 1993 als voortzetting van de Stichting Maatschappij tot 
Verbetering van Woningtoestanden na de fusie per diezelfde datum met de Stichting Groninger Woningbouw 
Concordia. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 22 september 2008. De Stichting is ingeschreven in het 
stichtingenregister onder nummer 012521, alsmede in het handelsregister onder nummer 02028153, beide 
gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen. De statutaire vestigingsplaats van 
Stichting De Huismeesters is Groningen, kantoorhoudend aan de Friesestraatweg 18, 9718 NH in Groningen. 

4.2 Groepsverhoudingen 

Stichting De Huismeesters staat aan het hoofd van een groep. De stichting heeft 100% van de aandelen van De 
Huismeesters Holding BV in bezit. De Holding heeft op haar beurt 100% van de aandelen van De Huismeesters 
Beheer BV en De Huismeesters Ontwikkeling BV in bezit. 
Eind 2016 heeft De Huismeesters het besluit genomen tot liquidatie van De Huismeesters Holding BV en De 
Huismeesters Beheer B.V., effectuering van het besluit zal in de loop van 2017 plaatsvinden.   
 
Daarnaast bezit De Huismeesters met ingang van 1 december 2013 50% van de aandelen van Duurzame 
Energie Noord Nederland BV (DENN). DENN is statutair gevestigd in Leek en heeft als hoofdactiviteit het 
exploiteren van duurzame energiesystemen. 
 
De Huismeesters maakt voor wat betreft de consolidatie gebruik van de faciliteit zoals geboden in artikel 407, lid 
1 Titel 9 Boek 2. Indien hierna in de jaarrekening wordt gesproken over De Huismeesters wordt hiermee alleen 
bedoeld de verslaglegging van de stichting. 

4.3 Wijzigingen wetgeving 

De jaarrekening van De Huismeesters is opgesteld volgens de bepalingen van het Besluit Toegelaten 
Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) en de daaraan gekoppelde Ministeriële Regeling. In het BTIV is bepaald 
dat voor het verslagjaar 2016 Titel 9 Boek 2 BW van toepassing is, behoudens enkele uitzonderingen van 
specifieke aard. Tevens is de jaarrekening opgesteld volgens de door de Raad voor de Jaarverslaggeving 
uitgegeven  Richtlijn 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting. 

4.4 Stelselwijzigingen 

Marktwaarde 
 
Algemeen 
Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht voor toegelaten instellingen. Hierin is 
opgenomen dat toegelaten instellingen met ingang van het boekjaar 2016 het vastgoed in exploitatie tegen de 
reële waarde, zijnde de marktwaarde in verhuurde staat moeten waarderen conform het door de Minister 
voorgeschreven waarderingshandboek. De Huismeesters past de voor haar gehele bezit de basisversie van het 
waarderingshandboek toe. Uitzondering hierop vormen het bedrijfsmatig-, maatschappelijk- en zorgvastgoed 
alsmede de studentenpanden, welke gezien hun huurstromen conform het handboek op basis van de fullversie 
zijn getaxeerd. Voorheen werd het vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen actuele waarde conform RJ 212. 
Een verdere uiteenzetting van de nieuwe grondslag voor de waardering van het vastgoed in exploitatie wordt 
gegeven onder de grondslagen voor materiële vaste activa.  
De wijziging van de grondslag is in de jaarrekening 2016 verwerkt conform RJ 140 ‘Stelselwijzigingen’ volgens 
de retrospectieve methode. Dit betekent dat de cijfers per primo 2015 zijn herrekend naar de nieuwe grondslag. 
Deze cijfers dienen als basis voor de vergelijkende cijfers en de cijfers over het boekjaar. 
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Impact op vermogen en resultaat 
Het cumulatieve effect van de stelselwijziging op het beginvermogen en het effect op het resultaat is als volgt 
weer te geven: 
 

2015 (x € 1.000)

Eigen vermogen 1 januari voor stelselwijziging 166.223

Hogere waardering DAEB vastgoed in exploitatie 224.942

Wijziging latente belastingvordering -944

Herrekend eigen vermogen 1 januari 390.221

2015 (x € 1.000)

Resultaat boekjaar voor stelselwijziging 7.064-                

Wijziging niet-gerealiseerde waardeveranderingen (auton.mut) 20.472-              

Wijziging mutatie latenties 256-                  

Resultaat boekjaar na stelselwijziging 2.014-                

 
Indien de stelselwijziging niet zou hebben plaatsgevonden dan zou het resultaat negatief € 16,8 miljoen 
geweest zijn.  
 

2016 (x € 1.000)

Resultaat boekjaar voor stelselwijziging 16.810-              

Lagere afschrijvingen 23.468              

Ongerealiseerde herwaardering 31.425              

Wijziging verkoopresultaat 1.589-                

36.494              
 

Impact op individuele posten 
De stelselwijziging heeft impact op de volgende individuele posten in de balans en winst-en-verliesrekening: 

 DAEB vastgoed in exploitatie; 

 Latente belastingvordering: 

 Eigen vermogen (herwaarderingsreserve en overige reserves); 

 Afschrijvingen; 

 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen; 

 Verkoopresultaat. 
 
Voor de individuele balansposten worden de verschillen met de oorspronkelijke cijfers in de jaarrekening 2015 
in de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten in de jaarrekening 2016 vermeld in de 
verloopoverzichten. 
 
Impact op volgende jaren 
De impact op volgende jaren van de stelselwijziging is nu nog niet in te schatten. Dit is afhankelijk van de 
ontwikkeling van de marktwaarde in verhuurde staat van het vastgoed de komende jaren. 
 
Functionele indeling winst-en-verliesrekening 
 
Algemeen 
Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht voor toegelaten instellingen. Hierin is 
opgenomen dat toegelaten instellingen met ingang van het boekjaar 2016 de winst-en-verliesrekening conform 
het functionele model moeten presenteren. Voorheen werd de winst-en-verliesrekening conform de categorale 
indeling gepresenteerd. De wijziging van de grondslag is in de jaarrekening 2016 verwerkt conform RJ 140 
‘Stelselwijzigingen’ volgens de retrospectieve methode. Dit betekent dat de vergelijkende cijfers zijn 
gepresenteerd conform de nieuwe grondslag.  
 
 



50 

 
Impact op vermogen en resultaat 
De presentatie van de winst-en-verliesrekening conform het functionele model heeft geen impact op het 
vermogen en resultaat.  
 
Directe methode kasstroomoverzicht 
 
Algemeen 
Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht voor toegelaten instellingen. Hierin is 
opgenomen dat toegelaten instellingen met ingang van het boekjaar 2016 het kasstroomoverzicht moeten 
opstellen conform de directe methode. Voorheen werd het kasstroomoverzicht conform de indirecte methode 
bepaald. De wijziging van de grondslag is in de jaarrekening 2016 verwerkt conform RJ 140 ‘Stelselwijzigingen’ 
volgens de retrospectieve methode. Dit betekent dat de vergelijkende cijfers zijn gepresenteerd conform de 
nieuwe grondslag.  
 
Impact op vermogen en resultaat 
De bepaling van het kasstroomoverzicht conform de directe methode heeft geen impact op het vermogen en 
resultaat. 

4.5 Schattingswijziging 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van De 
Huismeesters zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de 
jaarrekening opgenomen bedragen.  
Voor zover 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 posten in de jaarrekening. 
 
Marktwaarde 
 
Algemeen 
Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht voor toegelaten instellingen. Hierin is 
opgenomen dat toegelaten instellingen met ingang van het boekjaar 2016 het vastgoed in exploitatie tegen de 
reële waarde zijnde de marktwaarde in verhuurde staat moeten waarderen conform het door de Minister 
voorgeschreven waarderingshandboek. De Huismeesters past de basisversie van het waarderingshandboek 
toe. Het Niet-DAEB vastgoed werd voorheen gewaardeerd tegen marktwaarde in verhuurde staat, zij het op 
basis van eigen gekozen uitgangspunten. Een verdere uiteenzetting van de nieuwe grondslag voor de 
waardering van het vastgoed in exploitatie wordt gegeven onder de grondslagen voor materiële vaste activa. De 
wijziging van de grondslag is in de jaarrekening 2016 verwerkt conform RJ 145 ‘Schattingswijzigingen’ volgens 
de prospectieve methode. Dit betekent dat de impact van de schattingswijziging in 2016 is verwerkt. De 
vergelijkende cijfers zijn niet aangepast. 
 2016 (x € 1)  

    
Eigen vermogen 31 december voor schattingswijziging 421.287.000  
Hogere waardering niet DAEB vastgoed in exploitatie 3.413.000  

Herrekend eigen vermogen 31 december 424.700.000  

 
Impact op volgende jaren 
De impact op volgende jaren van de schattingswijziging is nu nog niet in te schatten. Dit is afhankelijk van de 
ontwikkeling van de marktwaarde in verhuurde staat van het vastgoed de komende jaren. 

4.6 Aardbevingen 

Vastgoedeigenaren in delen van de provincie Groningen, waaronder gedeelten van de stad Groningen, worden 
geconfronteerd met mogelijke schade aan het vastgoed als gevolg van aardbevingen veroorzaakt door de 
gaswinning door de NAM. Op grond van wettelijke bepalingen is de exploitant van de gasvelden, zijnde de 
NAM, aansprakelijk voor alle schade als gevolg van de exploitatie van de gasvelden. De Huismeesters gaat er 
dan ook vanuit dat alle vormen van schade als gevolg van de aardbevingen vergoed wordt door de NAM. 
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De rechtbank Assen heeft in 2015 uitspraak gedaan waardoor waardedaling van onroerend goed als gevolg van 
aardbevingen aangemerkt kan worden als schade en daarmee in aanmerking komt voor vergoeding van de 
NAM, de exploitant. De NAM is tegen deze uitspraak in beroep gegaan. 
 
Vastgoedbezit in het aardbevingsgebied 
De Huismeesters heeft bezit in het gebied in de stad Groningen waar aardbevingen optreden. Het betreffende 
vastgoed bevindt zich met name in de risicogebieden: 

- Beijum: 1.132 verhuureenheden; 
- De Hoogte: 442 verhuureenheden; 
- Cortinghborg 256 verhuureenheden. 

De indeling in risicogebied is ontleend aan de definitie van de overheid van gebieden met groter of kleinere 
risico’s inzake aardbevingen. In deze risicogebieden is schade aan vastgoed waarneembaar. De schades in de 
overige delen van ons bezit zijn meer incidenteel. 
 
Externe deskundigen (taxateurs) geven aan dat voor de stad Groningen vooralsnog geen effect op de 
marktwaarde van het vastgoed per balansdatum is waar te nemen. Er treedt geen vertraging op in verkopen, 
evenmin is er een daling van leegwaarden waar te nemen. De Huismeesters ervaart in de stad Groningen nog 
geen effecten op de verhuurbaarheid van onroerend goed per balansdatum. 
 
Risico’s en risicobeheersing 
Door de ligging van het vastgoed wordt De Huismeesters geconfronteerd met diverse belangrijke risico’s ten 
aanzien van de waardering van het vastgoed en de toekomstige bedrijfsvoering als gevolg van de 
aardbevingen. De risico’s kunnen als volgt worden geduid: 
 
Vastgoed 

- Risico op afnemende leegwaarde en/of vertraagde verkopen door verandering van het sentiment in de 
markt ten aanzien van de bewoonbaarheid van de omgeving. Dit in aanvulling op de demografische 
ontwikkelingen in de regio (waarde schade); 

- Risico op lagere kasstroom door leegstand vanwege onverhuurbaarheid en/of afnemende vraag en/of 
vertraagde oplevering van nieuwbouw projecten en daardoor latere start van huurinkomsten 
(exploitatieschade); 

- Risico van directe fysieke schade aan het vastgoed (herstelschade); 
- Risico van verplichtingen tot versterking van het bezit om deze aardbevingsbestendig te maken, dit in 

lijn met de Nederlandse Praktijk Richtlijn voor Aardbevingsbestendig bouwen (versterkingsschade); 
- Risico van hogere bouwkosten bij nieuwbouw waar geen extra baten tegenover staan (bouwschade). 

 
Bedrijfsvoering 

- Risico van extra kosten door verhoogde aandacht/extra te leveren inspanningen voor de exploitatie van 
het vastgoed en/of in de contacten met huurders, belanghebbende, overhead en projectontwikkeling; 

- Risico van aansprakelijkheid voor kosten bij optreden van persoonlijke ongelukken bij huurders als 
gevolg van aardbevingsschade en/of het verliezen van de huurwoningen; 

- Risico van kosten als gevolg van inspanningen om schade te beperken of moeten voorzien in 
noodvoorzieningen zowel in de bedrijfsvoering als in de huisvesting van huurders; 

- Risico van extra financieringskosten doordat reparatie van schades cq. inspanningen om schades te 
behandelen en/of te beperken eerder gemaakt moeten worden dan vergoeding (huuropbrengsten en/of 
externe financiering) wordt ontvangen. 

 
Effecten van aardbevingen op de waarde en waardering van woningen 
Voor zover er een effect is als gevolg van aardbevingen is dit niet verdisconteerd in de marktwaarde in 
verhuurde staat per balansdatum. Met externe deskundigen is in 2015 gestart om het effect van aardbevingen 
als onderdeel van de totale waardering te expliciteren. Dit heeft tot nu toe niet tot resultaten geleid omdat de 
effecten van aardbevingen moeilijk zijn te isoleren van andere effecten zoals algemene economische 
ontwikkelingen. 
Voor sociaal vastgoed gewaardeerd op basis van marktwaarde c.q. de bedrijfswaarde zoals opgenomen in de 
toelichting bij de jaarrekening, is het effect slechts beperkt waarneembaar. Het effect van afnemende 
verhuurbaarheid in de toekomst c.q. dalende restwaarde aan einde levensduur door aardbevingsschade is op 
dit moment onbekend en daarmee niet in de waardering begrepen.  
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Schadeherstel, versterken en eisen nieuwbouw 
In principe worden herstel- en versterkingsschade direct door de Centrum Veilig Wonen/NAM afgehandeld en 
zou dit niet tot verdere kosten en uitgaande kasstromen bij De Huismeesters moeten leiden. De Huismeesters 
onderkent dat zij uit belang voor haar huurders en haar bedrijfsvoering zelfstandig uitgaven zal moeten doen 
alvorens die vergoed worden door de NAM. Tevens kan er een verschil van mening ontstaan tussen De 
Huismeesters en de NAM over de omvang van de te vergoeden schade (zowel aan het vastgoed als in de 
bedrijfsvoering).  
 
Gevolgen voor de jaarrekening 
Als gevolg van bovenstaande omstandigheden bestaan belangrijke onzekerheden ten aanzien van de 
waardering van het vastgoed per 31 december 2016. Gezien de status van de inventarisatie van de technische 
en economische schade aan het vastgoed, de status van de PraktijkRichtlijn voor Aardbevingsbestendig 
bouwen, het ontbreken van voldoende referentie-transacties (zeker bij complexgewijze verkopen die de basis 
vormen voor een marktwaarde waardering) en de lopende gesprekken en procedures met de NAM en overige 
betrokken partijen zijn de financiële consequenties hiervan vooralsnog niet op voldoende betrouwbare wijze te 
bepalen. 
 
De Huismeesters kan op dit moment geen inschatting maken van de gevolgen van de risico’s op de 
toekomstige bedrijfsvoering en de waardeontwikkeling van het vastgoed. De Huismeesters neemt maatregelen 
om eventuele uitgaande kasstromen die betrekking hebben op de genoemde bedrijfsvoeringsrisico’s in kaart te 
brengen. 
 
De Huismeesters heeft tevens beoordeeld of zij financieel in staat is om de gevolgen van de aardbeving schade 
(timing verschil tussen uitgaande kasstromen als gevolg van schade herstel en beperking en extra kosten in 
haar bedrijfsvoering én te ontvangen vergoedingen) op te vangen en de toekomstige bedrijfsvoering te kunnen 
continueren. Naar de mening van het bestuur, met de kennis per balansdatum is er geen aanleiding om te 
veronderstellen dat De Huismeesters hier niet toe in staat zou zijn. Een mogelijke lagere waardering van het 
vastgoed heeft geen effect op de leningsvoorwaarden, de financiering is geborgd bij het waarborgfonds waarbij 
per balansdatum aan de criteria van het waarborgfonds (zijnde rentedekking, Debt-Service-Coverage-Ratio en 
Loan-to-value) wordt voldaan. Deze situatie leidt niet tot directe opeisbaarheid van de financiering. De 
Huismeesters schat dit risico ten aanzien van de continuïteit op dit moment nog als laag in. Dit omdat de 
aardbevingen en de gevolgen daarvan zich qua omvang en intensiteit nog beperkt hebben tot een klein deel 
van het woningbezit. 
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5 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

5.1 Algemeen 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische 
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de 
activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.  
 
In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen 
naar de toelichting. Toelichting op posten in de balans en de winst- en verliesrekening worden in de 
jaarrekening genummerd.  

5.2 Materiële vaste activa 

5.2.1 DAEB- en niet DAEB-vastgoed in exploitatie  
 
DAEB-vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, het 
maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed. De huurtoeslaggrens is een algemeen 
huurprijsniveau dat jaarlijks per 1 juli door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt 
vastgesteld. Ultimo 2016 bedraagt deze grens € 710,68  (2015: € 710,68).  
Het niet-DAEB-vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens en 
commercieel vastgoed. 
 
Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerendgoed dat is verhuurd aan maatschappelijke organisaties, 
waaronder zorg-, welzijns-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld op de 
bijlage zoals deze is opgenomen in de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december 2009 
aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen. 
 
Grondslag waardering tegen actuele waarde gebaseerd op marktwaarde: 
Het DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie wordt bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de verkrijgings- 
of vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten. Na eerste verwerking wordt het vastgoed in exploitatie 
gewaardeerd op basis van actuele waarde. Op grond van artikel 31 van het Besluit toegelaten instellingen 
volkshuisvesting 2015 vindt de waardering plaats tegen de marktwaarde. Het Besluit actuele waarde is niet van 
toepassing. 
Op grond van artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering 
tegen marktwaarde plaats overeenkomstig de methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling 
toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’). 
 
Bij het toepassen van het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ wordt de basisversie gehanteerd. 
Voor een verdere toelichting op de toepassing van het waarderingshandboek wordt verwezen naar de 
toelichting op de balans. 
 
Winsten of verliezen, ontstaan door een wijziging in de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie, worden 
verantwoord in de winst-en-verliesrekening over de periode waarin de wijziging zich voordoet.  
 
Daarnaast wordt ten laste van de resultaatbestemming, hetzij ten laste van de overige reserves, een 
herwaarderingsreserve gevormd. De herwaarderingsreserve wordt gevormd voor het verschil tussen de 
boekwaarde op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs en de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie 
waar de reserve betrekking op heeft. 
 
5.2.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 

 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie betreft complexen in aanbouw ten behoeve van 
toekomstige verhuurexploitatie. De complexen in aanbouw worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde.  
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5.2.3 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie  

De roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd op basis van aanschafwaarde onder 
aftrek van de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeveranderingen. De 
afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een 
vast  percentage van de verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname.  
 
Onroerende zaken zijn gewaardeerd op actuele waarde, gebaseerd op periodieke externe taxaties. Voor de 
tussenliggende periode wordt de waardeontwikkeling gespiegeld aan de ontwikkeling van de WOZ. 

5.3 Financiële vaste activa 

5.3.1 Deelnemingen  

Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis op het 
zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de netto 
vermogenswaardemethode, doch niet lager dan nihil. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld 
aanwezig te zijn bij een aandeelhoudersbelang van meer dan 20%. 
 
De netto vermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor 
deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt 
uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de betreffende deelneming.  
Indien de waardering van een deelneming volgens de netto vermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil 
gewaardeerd. Indien en voor zover De Huismeesters in deze situatie geheel of ten dele instaat voor de 
schulden van de deelneming respectievelijk de feitelijke verplichting heeft de deelneming tot betaling van haar 
schulden in staat te stellen wordt een voorziening getroffen. 
 
De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de identificeerbare 
activa en passiva op het moment van verkrijgen. Voor de vervolgwaardering worden de grondslagen toegepast 
die gelden voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste waardering. 
 
Deelnemingen waar geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs of, indien hiertoe aanleiding bestaat, een lagere waarde. 

5.3.2 Latente belastingvorderingen en -verplichtingen  

Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde 
van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de boekwaarden die in deze jaarrekening 
gevolgd worden anderzijds. De berekening van de latente belastingvorderingen en -verplichtingen geschiedt 
tegen de belastingtarieven die op het einde van een verslagjaar gelden, of tegen de tarieven die in de komende 
jaren gelden, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld.  
 
Als gevolg van de fiscale waardering van het sociale vastgoed tegen 70% van de WOZ waarde op 1 januari 
2008 zou een actieve latentie gevormd moeten worden. Bij De Huismeesters is sprake van een permanent 
verschil in plaats van een tijdelijk verschil, omdat de woningen in principe op grond van de doelstelling verhuurd 
blijven (er wordt relatief weinig van het bezit verkocht). 
 
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 verrekenmogelijkheden kunnen 
worden benut. Belastinglatenties worden gewaardeerd op basis van contante waarde.  
Langlopende belastingvorderingen zijn opgenomen onder de financiële vaste activa, langlopende 
belastingverplichtingen zijn opgenomen onder de voorzieningen. 
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5.4 Voorraden 

5.4.1 Vastgoed bestemd voor de verkoop 

Vastgoed beschikbaar en bestemd voor de verkoop wordt gewaardeerd op vervaardigingsprijs of lagere 
opbrengstwaarde. De verkrijgingsprijs wordt bepaald op basis van de marktwaarde op het moment dat het 
vastgoed uit exploitatie wordt genomen. De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van 
direct toerekenbare verkoopkosten.  

5.4.2 Overige voorraden 

De onderhoudsmaterialen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs (op basis van gewogen gemiddelde prijzen) 
dan wel lagere netto-opbrengstwaarde. 

5.5 Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Na de 
eerste verwerking worden de vorderingen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, veelal gelijk aan de 
nominale waarde, welke de boekwaarde benadert. Een voorziening voor oninbaarheid gebaseerd op een 
statische beoordeling per balansdatum wordt in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

5.6 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 de kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien 
middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden en is dit 
vermeld in de toelichting. 

5.7 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 nominale 
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij 
anders vermeld. De voorziening voor latente belastingverplichtingen is toegelicht onder paragraaf 5.3.2. 

5.7.1 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 

In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen verwerkt 
die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd”. Hiervan is sprake 
wanneer uitingen namens de woningcorporatie 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 
woningcorporatie rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van een feitelijke verplichting is sprake indien 
de formalisering van de verplichting heeft plaatsgevonden. 
 
Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen nieuwbouw worden als bijzondere 
waardeverandering in mindering gebracht op de boekwaarde van het complex waartoe de investeringen gaan 
behoren. Indien en voor zover de verwachte verliezen de boekwaarde van het betreffende complex overtreffen 
wordt voor dit meerdere een voorziening gevormd. Onder verwachte verliezen wordt in dit verband verstaan de 
netto contante waarde van alle investeringsuitgaven minus aan deze investering toe te rekenen marktwaarde.  
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5.7.2 Overige voorzieningen 

Voorziening deelnemingen  
Deze voorziening wordt gevormd voor de verwachte uitstroom van middelen doordat de waarde van De 
Huismeesters Holding BV volgens de vermogensmutatiemethode nihil of negatief is geworden en de stichting 
instaat voor de schulden van de vennootschap respectievelijk de feitelijke verplichting heeft deze vennootschap 
tot betaling van haar schulden in staat te stellen. 
 
Jubilea  
Deze voorziening, opgenomen onder de overige voorzieningen, wordt gewaardeerd tegen de contante waarde 
van de verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband.  Van de huidige medewerkers is op basis van hun 
dienstverband en het salaris de toekomstige verplichting met betrekking tot uitkeringen als gevolg van jubilea 
(12,5 jaar, 25 jaar en 40 jaar) en de uitkering, bij pensionering aansluitend aan het dienstverband, vastgesteld.  
 
Voorziening onderhoud  
Deze voorziening wordt gevormd voor de verwachte uitstroom van middelen doordat bij het aangaan van de 
huurovereenkomst van twee zorgcomplexen is overeengekomen dat De Huismeesters bij toekomstig groot 
onderhoud een deel van de onderhoudswerkzaamheden die normaliter voor rekening zijn van de huurder zal 
uitvoeren. Maandelijkse ontvangt De Huismeesters bijdragen vanuit de zorginstellingen. Aan de bepaling van de 
bijdragen ligt een meerjarenonderhoudsbegroting ten grondslag. 

5.8 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 waardering gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend 
met agio en onder aftrek van transactiekosten. 
De aflossingsverplichting voor het komend jaar van de langlopende schulden is opgenomen onder de 
kortlopende schulden. 

5.9 Kortlopende schulden 

Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven worden kortlopende schulden gewaardeerd op de 
grondslag van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.  
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6 Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

6.1 Algemeen 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts 
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van 
de jaarrekening bekend zijn geworden. Het resultaat wordt, voor zover van toepassing, tevens bepaald met 
inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op actuele waarde 
gewaardeerde vaste activa en afgeleide financiële instrumenten. 

6.2 Huuropbrengsten 

Hier worden de huuropbrengsten opgenomen die uit de exploitatie van het vastgoed worden gegenereerd. Dit 
zijn zowel de huuropbrengsten uit de exploitatie van het DAEB-vastgoed als het niet-DAEB-vastgoed. De 
opbrengsten uit hoofde van huur worden aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van opeisbaarheid daar 
bij tussentijdse beëindiging van het huurcontract geen terugbetalingsverplichting geldt. 

6.3 Opbrengsten en lasten servicecontracten 

Opbrengsten servicecontracten betreffen overeengekomen bijdragen van huurders en worden aangemerkt als 
zijnde gerealiseerd in het jaar van levering van de goederen en verlening van de diensten. De bijdragen zijn 
voor de dekking van de te maken en gemaakte servicekosten. Verrekening op basis van daadwerkelijke 
bestedingen vindt jaarlijks plaats. Gemaakte servicekosten worden verantwoord onder de lasten 
servicecontracten in het verslagjaar waarop de servicekosten betrekking hebben. 

6.4 Lasten verhuur en beheeractiviteiten  

Hier worden de directe en indirecte kosten verantwoord die rechtstreeks zijn te relateren aan de verhuur- en 
beheeractiviteiten. Hierbij kan worden gedacht aan: 

 lonen en salarissen voor personeel dat primair bezig is met de exploitatie van het vastgoed; 

 kosten klanten contact center; 

 verhuurdersheffing. 
De systematiek van toerekening is toegelicht onder “6.18 Toerekening baten en lasten”. 

6.5 Lasten onderhoudsactiviteiten  

Aan deze post worden de lasten toegerekend die betrekking hebben op de onderhoudslasten. Dit betreffen 
naast onderhoudslasten ook personeelslasten en overige bedrijfslasten. De systematiek van toerekening is 
toegelicht onder “6.18 Toerekening baten en lasten”. 
 
Onder onderhoudslasten worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud 
verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben 
plaatsgevonden. Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op 
balansdatum worden verwerkt onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen. 

6.6 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 

Aan deze posten worden de directe lasten met betrekking tot de exploitatie van het bezit toegerekend die geen 
betrekking hebben op de verhuur en beheeractiviteiten of onderhoudsactiviteiten. Gedacht kan worden aan: 

 onroerendezaakbelasting; 

 verzekeringskosten. 
De systematiek van toerekening is toegelicht onder “6.18 Toerekening baten en lasten”. 
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6.7 Nettoverkoopresultaat vastgoedportefeuille 

Hier wordt vermeld het boekresultaat van gerealiseerde verkopen van vastgoed in exploitatie. 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). 

6.8 Waardeveranderingen vastgoedportefeuille  

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
De overige waardeveranderingen worden gevormd door de waardevermindering die is ontstaan door gedurende 
het verslagjaar nieuw aangegane juridische en feitelijke verplichtingen met betrekking tot investeringen in 
nieuwbouw en herstructurering.  
 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten of mogelijke verliezen, die 
ontstaan door een wijziging in de waarde van de vastgoedportefeuille in het verslagjaar. 

6.9 Opbrengsten en kosten overige activiteiten 

Hieronder worden onder andere de inschrijfgelden van woningzoekenden, de opbrengsten van overige 
dienstverlening en incidentele opbrengsten verantwoord. 

6.10 Afschrijvingen materiële vaste activa ten dienste van exploitatie 

De afschrijvingen materiële vaste activa ten dienste van exploitatie worden gebaseerd op de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs en vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische 
levensduur van het actief tot de restwaarde is bereikt. De afschrijvingen worden aan de verschillende 
activiteiten toegerekend middels de systematiek toegelicht in “6.18 Toerekening baten en lasten”. 

6.11 Lonen, salarissen en sociale lasten 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en 
verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Van toerekenbaarheid is sprake als de 
daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden door de werknemers. De lonen, 
salarissen en sociale lasten worden aan de verschillende activiteiten toegerekend middels de systematiek 
toegelicht in “6.18 Toerekening baten en lasten”. 

6.12 Pensioenlasten 

De Huismeesters heeft één pensioenregeling. De (vroeg)pensioenen van de werknemers zijn ondergebracht bij 
Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). De Huismeesters heeft de pensioenregeling 
verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last 
verantwoord. De pensioenlasten worden aan de verschillende activiteiten toegerekend middels de systematiek 
toegelicht in “6.18 Toerekening baten en lasten”. 

6.13 Overige organisatiekosten 

Dit betreffen de kosten die niet aan reguliere bedrijfsactiviteiten toegerekend kunnen worden middels de 
systematiek toegelicht in “6.18 Toerekening baten en lasten”. 

6.14 Leefbaarheid 

De verantwoorde lasten voor leefbaarheid betreffen kosten van fysieke en sociale ingrepen niet zijnde 
investeringen en uitgaven voor activiteiten in de omgeving van woongelegenheden van De Huismeesters die de 
leefbaarheid in buurten en wijken ten goede moeten komen. 
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6.15 Financiële baten en lasten 

Als rentebaten worden de (te) ontvangen rentevergoedingen op banktegoeden, deposito’s en overige liquide 
middelen verantwoord alsmede de geactiveerde rente met betrekking tot materiële vaste activa in ontwikkeling. 
 
Onder de rentelasten zijn opgenomen de rentelasten met betrekking tot de schulden. Bij de verwerking van de 
rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.  

6.16 Belastingen  

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. 
 
Vanaf 1 januari 2008 is De Huismeesters integraal belastingplichtig geworden voor de vennootschapsbelasting. 
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. Per 1 december 2016 loopt de tussen woningcorporaties en de Belastingdienst gesloten 
vaststellingsovereenkomst (VSO2) af. Met dien verstande dat de overeenkomst stilzwijgend met 1 jaar wordt 
verlengd, indien deze niet vóór 1 december is opgezegd. 
 
De Huismeesters heeft op basis van de uitgangspunten van VSO1 en VSO2 de fiscale positie ultimo 2016 en 
het fiscale resultaat bepaald. Doordat jurisprudentie inzake de uitwerking van VSO1 en VSO2 voor 
woningcorporaties nog ontbreekt, kan de werkelijk te betalen of te verrekenen belasting afwijken van de in de 
jaarrekening opgenomen schatting. 

6.17 Resultaat deelnemingen 

Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële 
beleid, wordt opgenomen het aan de woningcorporatie toekomende aandeel in het resultaat van deze 
deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij De Huismeesters geldende grondslagen voor 
waardering en resultaatbepaling. Indien geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt 
uitgeoefend, wordt het dividend als resultaat aangemerkt en verwerkt onder de financiële baten en lasten. 

6.18 Toerekening baten en lasten 

Om tot de functionele indeling van de winst-en-verliesrekening te komen wordt gebruik gemaakt van een 
kostenverdeelstaat. Hierbij worden de personeelslasten verdeeld op basis van de werkelijke activiteiten van de 
werknemers. De overige bedrijfskosten worden verdeeld door een verdeelsleutel te hanteren op basis van 
onderstaande tabel: 
 

    
Lasten verhuur en 
beheeractiviteiten 

Lasten 
onderhouds-
activiteiten 

Overige directe 
operationele 
lasten 
exploitatie bezit 

Overige 
organisatie-
kosten 

Huisvestingskosten 70,0% 30,0% 
 

  

Transportkosten 5,0% 95,0% 
 

  

Automatiseringskosten 70,0% 30,0% 
 

  

Interne kosten 50,0% 50,0% 
 

  

Overige kosten 48,5% 45,8% 
 

5,7% 

Afschrijvingskosten 58,4% 41,6%     
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7  Financiële instrumenten en risicobeheersing 
 
Op grond van het vigerende interne treasurystatuut (financieel beleidsplan, vastgesteld d.d. 14 april 2015) is het 
gebruik van afgeleide financiële instrumenten niet langer toegestaan. De huidige portefeuille wordt binnen de 
overeengekomen en eind 2016 aangepaste voorwaarden uitgediend.  

 
Renterisico 
De Huismeesters loopt slechts renterisico als gevolg van wijzigingen in de reële waarde en marktrente van 
rentedragende langlopende en kortlopende schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen). Er worden 
geen rentedragende vorderingen en/of effecten aangehouden waarover renterisico wordt gelopen. 
Voor schulden met vastrentende vorderingen en schulden loopt De Huismeesters risico’s over de marktwaarde, 
met betrekking tot schulden met variabele renteafspraken loopt De Huismeesters risico ten aanzien van 
toekomstige kasstromen. Voor de schulden met variabele renteafspraken heeft De Huismeesters renteswaps 
gecontracteerd, zodat zij vaste rente betaalt en variabele rente ontvangt.  

 
Krediet en -liquiditeitsrisico 
De Huismeesters maakt gebruik van meerdere banken in het kader van spreiding van tijdelijk overtollige 
liquiditeiten. De Huismeesters heeft bij geen van de banken de beschikking over een kredietfaciliteit. Daarnaast 
loopt De Huismeesters liquiditeitsrisico uit hoofde van haar leningenportefeuille. Bij de uiteenzetting van de 
swapportefeuille wordt hierop nader ingegaan. 
 
Beschikbaarheidsrisico 
Voor haar financiering is De Huismeesters grotendeels afhankelijk van de beschikbaarheid van de ruimte in het  
borgingsplafond van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Door het fonds is voor de periode 2016 tot en 
met 2018 een plafond afgegeven dat ultimo 2017 € 353,4 miljoen bedraagt. De Huismeesters gaat uitsluitend 
investeringsverplichtingen aan indien zij zich zeker heeft gesteld dat hiervoor financiering beschikbaar is of is 
toegezegd. 
  
Effecten opgenomen onder de financiële vaste activa en de vlottende activa worden gewaardeerd tegen de 
reële waarde. Alle overige in de balans opgenomen financiële instrumenten zijn gewaardeerd tegen de 
(geamortiseerde) kostprijs. Dit is de nominale waarde, tenzij anders vermeld. 
 
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, van de DCF-methode (contante waarde van kasstromen), rekening 
houdend met specifieke omstandigheden. 
 
De waardering van afgeleide financiële instrumenten (‘derivaten’) is afhankelijk van het feit of het onderliggende 
van het derivaat beursgenoteerd is of niet. Indien het onderliggende beursgenoteerd is, dan wordt het derivaat 
tegen reële waarde opgenomen. Indien het onderliggende niet-beursgenoteerd is, wordt het derivaat tegen 
geamortiseerde kostprijs opgenomen. De wijze van verwerking van waardeveranderingen van het afgeleide 
financieel instrument is afhankelijk van of er met het afgeleide financiële instrument hedge accounting wordt 
toegepast of niet. 
 
De Huismeesters past hedge accounting toe op de afgeleide financiële instrumenten. Op het moment van 
aangaan van een hedge relatie, wordt dit gedocumenteerd. De Huismeesters stelt door middel van een test 
periodiek de effectiviteit van de hedge relatie vast. Dit kan gebeuren 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. 
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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: 
- Indien de afgedekte post tegen kostprijs in de balans wordt verwerkt, wordt ook het derivaat tegen kostprijs 

gewaardeerd. 
- Zolang de afgedekte post in de kostprijshedge nog niet in de balans verwerkt wordt, wordt het hedge-

instrument niet geherwaardeerd. Dit geldt bijvoorbeeld in geval van de hedge van het valutarisico van een 
toekomstige transactie.  

- Indien de afgedekte post een monetaire post in vreemde valuta betreft die in de balans is opgenomen, 
wordt het derivaat, voor zover het valuta-elementen in zich heeft, ook gewaardeerd tegen de periode-einde 
koers.  

Indien het derivaat valuta-elementen in zich heeft, wordt het verschil tussen de contante koers die geldt op het 
moment van afsluiten van het derivaat en de termijnkoers waartegen het derivaat zal worden afgewikkeld 
geamortiseerd over de looptijd van het derivaat.  
 
De Huismeesters past kostprijshedge-accounting toe voor de renteswaps die ervoor zorgen dat bepaalde 
vastrentende schulden worden omgezet in variabel rentende leningen. Het ineffectieve deel van de 
waardeverandering van de renteswaps worden verantwoord in de winst -en-verliesrekening onder de financiële 
baten en lasten. 
 
Reële waarde en portefeuille 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. 
 
Binnen De Huismeesters is ultimo 2016 sprake van de volgende swap contracten. 
 

Partij Bedrag * € 1 Rentecoupon Type swap Looptijd Marktwaarde Treshold 

ABN 2.548.176 4,410 Payer 01-04-2019 -229.584 0 

ABN 25.000.000 5,200 Payer 01-06-2031 -15.117.710 0 

Deutsche Bank 25.000.000 3,985 Payer  01-08-2064 -27.942.553 25.000.000 

 
De Huismeesters heeft de toekomstige risicomomenten in de derivatenportefeuille gemitigeerd door: 
- Afkoop van de CSA op de transacties bij de ABN waarmee de eventuele bijstortverplichting is afgekocht; 
- Omzetten van de mutual break 2016 in de transactie van de Deutsche Bank naar een mandatory break die 

evenredig wordt toegepast in de jaren 2018 tot en met 2021; 
- Een CAP op de margin call bij de Deutsche Bank afgesloten op een niveau van € 50 miljoen.  
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8 Grondslagen voor kasstroomoverzicht 
 
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de directe methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. De effecten kunnen worden beschouwd 
als zeer liquide beleggingen.  
 
Winstbelastingen, ontvangen interest, betaalde interest en ontvangen dividenden worden opgenomen onder de 
kasstroom uit operationele activiteiten. De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen wordt 
opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geldmiddelen heeft 
plaatsgevonden. Hierbij worden geldmiddelen aanwezig in deze groepsmaatschappijen afgetrokken van de 
aankoopprijs.  
 
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden niet in het 
kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële-leasecontract 
wordt 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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9 Toelichting op de balans (x € 1.000) 

9.1 Materiële vaste activa 

DAEB- en niet DAEB-vastgoed in exploitatie 
 
De mutaties in het DAEB vastgoed zijn in het navolgende schema samengevat: 
 
DAEB vastgoed in exploitatie 2016 2015

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 520.430  516.877  

Cumulatieve herwaarderingen 178.569  126.976  

Cumulatieve afschrijvingen -            -154.316 

Stand per 1 januari vóór stelselwijziging 698.999  489.537  

Effect stelselwijziging -            224.942  

Stand per 1 januari ná stelselwijziging 698.999  714.479  

Mutaties

Investeringen 171        1            

Desinvesteringen -7.230    -5.085    

Overboeking van activa in ontwikkeling 4.927     6.151     

Overboeking naar niet-DAEB-/ DAEB-vastgoed -            -         

Herwaardering boekjaar 15.335    -16.547   

Totaal mutaties 13.203    -15.480   

Stand per 31 december

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 513.873  520.430  

Cumulatieve herwaarderingen 198.329  178.569  

Stand per 31 december 712.202  698.999  
 

 
De mutaties in het niet-DAEB vastgoed zijn in het navolgende schema samengevat: 
 

niet-DAEB vastgoed in exploitatie 2016 2015

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 16.298    23.488    

Cumulatieve herwaarderingen -3.210    -5.339    

Stand per 1 januari vóór schattingswijziging 13.088    18.149    

Effect schattingswijziging 3.413     -         

Stand per 1 januari ná schattingswijziging 16.501    18.149    

Mutaties

Investeringen 1            10          

Buitengebruikstellingen en afstotingen -1.843    -5.187    

Overboeking van activa in ontwikkeling -         -         

Overboeking naar niet-DAEB-/ DAEB-vastgoed -         -         

Herwaardering boekjaar 304        116        

Totaal mutaties -1.538    -5.061    

Stand per 31 december

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 14.724    16.298    

Cumulatieve herwaarderingen 239        -3.210    

Stand per 31 december 14.963    13.088    
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Eind 2016 is de som van de in de vaste activa in exploitatie opgenomen herwaarderingen € 294,1 miljoen. 
Hiervan heeft € 290,0 miljoen betrekking op het DAEB-vastgoed en € 4,1 miljoen op het niet DAEB-vastgoed. 
 
Het onroerend goed is wat betreft vreemd vermogen nagenoeg in zijn geheel gefinancierd met rijksleningen of 
met kapitaalmarktleningen onder overheidsgarantie waarvoor jegens Waarborgfonds Sociale Woningbouw een 
obligoverplichting geldt, die is opgenomen onder de ‘Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen’. 
Als gevolg hiervan is het onroerend goed dat met deze leningen is gefinancierd niet hypothecair bezwaard. 
 
De activa zijn op basis van herbouwwaarde tegen brand en storm verzekerd. Hierbij geldt een tarief per te 
verzekeren eenheid. Overeengekomen is dat voor eenheden in verzorgingshuizen (bedden) de helft van het 
normale tarief wordt gehanteerd en voor garages en bergingen geldt 10% van het normale tarief. Per 1 juli 2016 
waren 8.429 herleide eenheden verzekerd 
 
De post DAEB-vastgoed in exploitatie bevat 8.398 (2015: 8.551) eenheden opgenomen en niet-DAEB 506  
(2015: 518) eenheden opgenomen. De totaal geschatte WOZ-waarde volgens de meest recente beschikkingen 
is € 812,6 miljoen (2015: € 841,6 miljoen). 
 
De Huismeesters heeft een verkoopplan. Voor de komende vijf jaar verwachten we 238 woningen (waarvan 212 
sociale huur) te verkopen, waarvan 75 sociale huur- en 6 vrije sectorwoningen in 2017. De verwachte 
verkoopopbrengst in 2017 van de sociale huurwoningen is € 6,9 miljoen (boekwaarde van € 6,4 miljoen). Voor 
de vrije sectorwoningen is de verwachte verkoopopbrengst 2017 € 1,3 miljoen (boekwaarde van € 1,1 miljoen). 
 
Marktwaarde 
Zowel het DAEB- als het niet-DAEB-vastgoed in exploitatie is gewaardeerd tegen de marktwaarde in verhuurde 
staat die is bepaald op basis van het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ die als bijlage is 
opgenomen bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (RTIV). Hierbij wordt op basis van de 
toekomstige kasstromen de marktwaarde middels de Discounted Cash Flow (DCF) Methode bepaald. 
 
Bij het bepalen van de marktwaarde is de basisversie van het waarderingshandboek gehanteerd. De variabelen 
in de berekening zijn conform het waarderingshandboek gehanteerd. Aangezien de basisversie van het 
waarderingshandboek is gehanteerd, is de marktwaarde niet gebaseerd op een waardering door een 
onafhankelijke en ter zake deskundige taxateur. 
 
Een deel van het bezit dient conform het handboek volgens de full versie extern getaxeerd te worden. Dit betreft 
het BOG, MOG, Parkeergelegenheden en de studentenpanden. Eens in de drie jaar worden de onroerende 
zaken in exploitatie getaxeerd door een onafhankelijke en ter zake deskundige externe taxateur, ingeschreven 
bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. In het jaar dat niet getaxeerd wordt, wordt een taxatie-
update/aannemelijkheidsverklaring verstrekt door de taxateur. Het taxatierapport en het taxatiedossier waarin 
de waardering en de daarbij gehanteerde aanpassingen ten opzichte van de basisvariant zijn onderbouwd en 
vastgelegd zijn in het bezit van De Huismeesters en beschikbaar voor de Autoriteit woningcorporaties. 
 
Complexindeling 
Een waarderingscomplex is een samenstel van verhuureenheden, dat in principe bestaat uit vergelijkbare 
verhuureenheden wat betreft type vastgoed, bouwperiode en locatie, en dat als één geheel aan een derde partij 
in verhuurde staat verkocht kan worden. Er bestaat geen minimum of maximum voor het aantal 
verhuureenheden in een waarderingscomplex. Het kan voorkomen dat een waarderingscomplex bestaat uit 
zowel DAEB- als niet-DAEB-vastgoed. De waarderingscomplexen ten behoeve van de berekening van de 
marktwaarde zijn door middel van de volgende indeling bepaald: 
 

Locatie (gemeente/postcode) Type Bouwjaar 

Groningen Eengezinswoning 1960 – 1969 

Haren Meergezinswoning 1970 – 1979 

 Studenteneenheid 1980 – 1989 

 Zorgeenheid (extramuraal) 1990 – 1999 

 Bedrijfs onroerend goed 2000 – 2009 

 Maatschappelijk onroerend goed 2010 – 2019 

 Parkeerplaats  

 Garagebox  

 Zorgvastgoed (intramuraal)  
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Parameters 
Bij het bepalen van de toekomstige kasstromen voor de DCF-berekening wordt gebruik gemaakt van de 
volgende parameters: 
 

Parameters woongelegenheden 2016 2017 2018 2019 2020 e.v. 

Prijsinflatie 0,20% 0,60% 1,07% 1,53% 2,00% 

Looninflatie 1,60% 1,70% 1,57% 2,03% 2,50% 

Bouwkostenstijging 1,60% 1,70% 1,57% 2,03% 2,50% 

Leegwaardestijging (afhankelijk van ligging) 2,40% 2,20% 2,10% 2% 2% 

Instandhoudingsonderhoud per vhe – EGW nvt 
€ 837- € 
984 

€ 837- € 
984 

€ 837- € 
984 

€ 837- € 
984 

Instandhoudingsonderhoud per vhe – MGW nvt 
€ 787 - € 
969 

€ 787 - € 
969 

€ 787 - € 
969 

€ 787 - € 
969 

Instandhoudingsonderhoud per vhe – 
Studenteneenheid 

nvt 
€ 453 - € 
570 

€ 453 - € 
570 

€ 453 - € 
570 

€ 453 - € 
570 

Instandhoudingsonderhoud per vhe – 
Zorgeenheid (extra muraal) 

nvt 
€ 884 - € 
1018 

€ 884 - € 
1018 

€ 884 - € 
1018 

€ 884 - € 
1018 

Mutatieonderhoud per vhe – EGW nvt € 823 € 823 € 823 € 823 

Mutatieonderhoud per vhe – MGW nvt € 618 € 618 € 618 € 618 

Mutatieonderhoud per vhe - Studenteneenheid nvt € 185 € 185 € 185 € 185 

Mutatieonderhoud per vhe – Zorgeenheid (extra 
muraal) 

nvt € 618 € 618 € 618 € 618 

Achterstallig onderhoud per vhe – EGW € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Achterstallig onderhoud per vhe – MWG € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Achterstallig onderhoud per vhe - 
Studenteneenheid 

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Achterstallig onderhoud per vhe – Zorgeenheid 
(extra muraal) 

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Beheerkosten per VHE - EGW nvt € 420 € 420 € 420 € 420 

Beheerkosten per VHE - MGW nvt € 413 € 413 € 413 € 413 

Beheerkosten per VHE - Studenteneenheid nvt € 389 € 389 € 389 € 389 

Beheerkosten per VHE - Zorgeenheid (extra 
muraal) 

nvt € 381 € 381 € 381 € 381 

Gemeentelijke OZB (% van de WOZ) nvt 0,1715% 0,1715% 0,1715% 0,1715% 

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke 
lasten (% van de WOZ) 

nvt 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 

Verhuurderheffing (% van de WOZ) nvt 0,536% 0,569% 0,543% 0,543% 

Huurstijging boven prijsinflatie – zelfstandige 
eenheden 

nvt 1,2% 0,8% 0,4% 0,0% 

Huurstijging boven prijsinflatie – onzelfstandige 
eenheden 

nvt 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Huurderving (% van de huursom) nvt 1% 1% 1% 1% 

Mutatieleegstand – gereguleerde woningen (in 
maanden) 

nvt 0  0  0  0  

Mutatieleegstand – geliberaliseerde woningen 
(in maanden) 

nvt 3  3  3  3  

Juridische splitsingskosten per eenheid nvt € 500 € 500 € 500 € 500 

Technische splitsingskosten per eenheid nvt € 0 € 0 € 0 € 0 

Verkoopkosten bij uitponden (% van de 
leegwaarde) 

nvt 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 

Overdrachtskosten (% van de berekende 
waarde) 

nvt 3% 3% 3% 3% 
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Bedrijfswaarde 
Omdat de doelstelling van De Huismeesters is te voorzien in passende huisvesting voor hen die daar niet zelf in 
kunnen voorzien, zal van de onroerende zaken in exploitatie slechts een beperkt deel vervreemd worden. Dit 
betekent dat slechts een deel van de in de jaarrekening verantwoorde marktwaarde in de toekomst zal worden 
gerealiseerd. Derhalve wordt hier onder de bedrijfswaarde van de onroerende zaken in exploitatie, zoals deze 
jaarlijks aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) toegelicht. Deze bedrijfswaarde sluit aan op het 
beleid van De Huismeesters en beoogt inzicht te geven in de verdiencapaciteit van haar vastgoed uitgaande 
van dit beleid. 
 
Per 31 december 2016 bedraagt de bedrijfswaarde van het: 

- DAEB-vastgoed in exploitatie € 432.738.435,-- (31 december 2015: € 483.214.490,--) 
- Niet DAEB-vastgoed in exploitatie 13.623.950,-- (31 december 2015: € 17.008.331,--). 

 
Bij de bedrijfswaardeberekening gelden, conform de bepalingen van het WSW, de volgende uitgangspunten 
(tussen haakjes de vergelijkende uitgangspunten gehanteerd in de berekening ultimo 2015): 
  

Huurverhoging (%) 0,30 (0,60) 1,00 (2,00) 1,50 (2,00) 2,00 (2,00) 2,00 (2,00)

Variabele lasten (%) 1,60 (1,00) 1,90 (2,00) 2,20 (2,00) 2,50 (2,00) 2,50 (2,50)

Inflatie (%) 0,60 (1,00) 1,07 (2,00) 1,53 (2,00) 2,00 (2,00) 2,00 (2,50)

Onderhoud (%) 1,60 (1,00) 1,90 (2,00) 2,20 (2,00) 2,00 (2,00) 2,50 (2,50)

Huurderving (%) 0,50 (0,41) 0,45 (0,41) 0,45 (0,41) 0,45 (0,41) 0,46 (0,41)

Mutatiegraad DAEB vastgoed (%) 9,89 (11,44) 9,61 (12,15) 9,92 (12,15) 10,07 (12,15) 10,29 (12,35)

Mutatiegraad niet-DAEB vastgoed (%) 8,09 (11,44) 7,87 (12,15) 8,70 (12,15) 8,79 (12,15) 8,32 (12,35)

Disconteringsvoet (%) 5,00 (5,00) 5,00 (5,00) 5,00 (5,00) 5,00 (5,00) 5,00 (5,00)

Afschrijvingen o.b.v. 50 jaar (50%) 2,00 (2,00) 2,00 (2,00) 2,00 (2,00) 2,00 (2,00) 2,00 (2,00)

2021 e.v.2020201920182017

 
Over de grond waarop de opstallen zijn gevestigd wordt niet afgeschreven. Voor de overige componenten 
worden geen afzonderlijke afschrijvingstermijnen gehanteerd. 
 
De kasstroomgenererende eenheden zijn bepaald in overeenstemming met het strategisch voorraadbeleid van 
De Huismeesters. De indeling van het strategische voorraadbeleid is gebaseerd op de indeling van 
productmarktcombinaties, geografische ligging, woningtype en levensduurinschatting. 
 
Voor het planmatig onderhoud is aangesloten bij de bedragen die zijn opgenomen in de meerjarenbegroting 
2017-2026. Voor de ingerekende bedrijfskosten is alleen rekening gehouden met die kosten die als steen 
gebonden worden gekwalificeerd. Dit betekent dat rekening is gehouden met een afslag op een deel van de 
personeelslasten en de leefbaarheidsuitgaven. Daarnaast is, in lijn met de actualisatie van het Strategisch 
Voorraad Beleid, in de bedrijfswaarde rekening gehouden met huurharmonisatie ingerekend voor vijf jaar. 
De periode waarover contant gemaakt wordt, loopt parallel met de geschatte resterende levensduur van de 
complexen. De minimale levensduur bedraagt 15 jaar, tenzij er sprake is van voorgenomen ingrijpende 
maatregelen binnen deze periode. 
 
De bepaling van de restwaarde van de grond opgenomen in de bedrijfswaarde vindt plaats op basis van de 
door de Gemeente Groningen gehanteerde kavelprijs voor een sociale huurwoning (prijsbeleid 2014-2018). 
Deze kavelprijs wordt geïndexeerd naar het einde van de levensduur en verminderd met de 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. 
 
De verkopen worden voor een periode van vijf jaar in de waardering betrokken. 
 
In de bedrijfswaardeberekening is de verhuurderheffing meegenomen voor zover het wettelijk kader voor de 
heffing is geformaliseerd. De heffing is ingerekend tegen een vast percentage van de WOZ-waarde. Voor de 
jaren na 2017 bestaat nog geen wettelijk kader voor een in de Rijksbegroting benoemde verdere verhoging. Er 
is echter wel een stellig voornemen vanuit de overheid dat de heffing ook na 2017 verder zal toenemen. De 
Huismeesters heeft in de berekening van de bedrijfswaardeberekening rekening gehouden met een verdere 
stijging van de verhuurderheffing. 
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Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 
 
Het saldo heeft betrekking op: 

- Step complex 170 en 172 € 0,1 miljoen 
- Ebbingepoort € 0,1 miljoen 
- Selwerd 69 € 0,1 miljoen 

 ------------------- 
  € 0,3 miljoen 
 
In het boekjaar werd ter zake vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de eigen exploitatie een bedrag van  
€ 4.570,-- (2015: € 0) aan bouwrente geactiveerd. 

 
 
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 
 
Op de roerende zaken ten dienste van de exploitatie wordt lineair afgeschreven op basis van de onderstaande 
afschrijvingstermijnen uitgedrukt in jaren: 

- Inventaris     10 
- Automatiseringsapparatuur  3/5 
- Vervoermiddelen     5 

Op het kantoor, de werkplaats en de bijbehorende terreinen wordt niet afgeschreven. Deze activa worden 
gewaardeerd op basis van periodieke externe taxaties. Voor de tussenliggende periode wordt de 
waardeontwikkeling gespiegeld aan de ontwikkeling van de WOZ.  
 

9.2 Financiële vaste activa 

9.2.1 Deelnemingen 

Stand per 

1 januari Onttrekkingen Resultaat

Stand per 

31 

december

Deelnemingen

Woningnet NV 75            75                 

DENN BV 64         17-            47             

139        -                17-         122           

 
 
De 7300 aandelen (1,5% van het geplaatst aandelenkapitaal) van het statutair in Weesp gevestigde Woningnet 
NV zijn gekocht tegen een koers van € 13,72 (waarvan 75% gestort). De vaststelling van de jaarrekening 2015 
vindt plaats in de AVA van WoningNet NV eind mei 2016. Naar verwachting zal worden voorgesteld over 2015, 
net als 2014, geen dividend uit te keren. 
 
Stichting De Huismeesters heeft op 27 maart 2007 de 100% deelneming De Huismeesters Holding BV 
opgericht statutair gevestigd in Groningen en kantoorhoudend aan de Friesestraatweg 18, 9718 NH Groningen. 
Het maatschappelijk kapitaal hiervan bedraagt € 90.000. Hiervan is door Stichting De Huismeesters 
€ 36.000 gestort. Ultimo 2015 is de netto vermogenswaarde negatief zodat deze post is opgenomen onder de 
voorziening deelnemingen. 
 
Op 1 december 2013 heeft De Huismeesters een 50% deelneming genomen in de samen met Stichting Wold & 
Waard opgerichte vennootschap Duurzame Energie Noord Nederland BV (DENN), statutair gevestigd in Leek 
en kantoorhoudend aan de Lindensteinlaan 75, 9351 KC Leek. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt                
€ 250.000,-. Hiervan is door Stichting De Huismeesters € 125.000,- gestort. 
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Bedrag De Huismeesters 
Holding BV 

De Huismeesters 
Beheer BV 

De Huismeesters 
Ontwikkeling BV 

DENN BV 

Datum oprichting 20-06-2003 20-06-2003 20-06-2003 19-11-2013 

Statutaire zetel Groningen Groningen Groningen Leek 

Aantal werknemers 0 0 0 0 

Aandeelhouders De Huismeesters  
100% 

De Huismeesters 
Holding 100% 

De Huismeesters 
Holding 100% 

De Huismeesters 
50% 

Wold&Waard 
50% 

Maatsch. Kapitaal 
Waarvan gestort 

      90.000 
      36.000 

90.000 
18.000 

     90.000 
     18.000 

250.000 
125.000 

Eigen vermogen -4.047.815   0 -4.037.711 93.466 

Balanstotaal         0 0         4.265 302.580 

Resultaat -106.393 -56 -105.676 - 33.755 

Rekening courant          9.499   0 4.011.857 0 

 

9.2.2 Latente belastingvordering 

Totaal Disagio leningen

Compensabele 

verliezen Verkoopplan

Latente belastingvordering

stand per 1 januari 2015 8.297 1.415 5.938 944

stelselwijziging -944 0 0 -944

stand per 1 januari 2015 na stelselwijziging 7.353 1.415 5.938 0

mutatie belasting -3.238 -180 -3.058 0

stand per 31 december 2015 4.115 1.235 2.880 0

onttrekkingen -2.541 -180 -2.361 0

dotaties 5.525 0 5.525 0

stand per 31 december 7.099 1.055 6.044 0
 

 
Het nominaal bedrag aan compensabele verliezen ultimo 2016 bedraagt € 24,2 miljoen. Dit gebaseerd op een 
belastingtarief van 25%. De verwachting is dat de compensabele verliezen in de periode tot en met 2023 
verrekend zullen worden, rekening houdend met de jaarschijven waarin de verliezen zijn ontstaan. Voor het 
komende jaar verwachten wij € 4,1 miljoen te kunnen compenseren. 

9.3 Voorraden  

2016 2015

Vastgoed bestemd voor verkoop 1.320 1.745

Overige voorraden 239 239

1.559 1.984

 
Het vastgoed bestemd voor verkoop betreft een grondlocatie in de wijk Cortinghborg. De Huismeesters heeft 
besloten de locatie van de jongerentoren (Cortinghborg 2B) niet zelf te ontwikkelen. Inmiddels is een koopakte 
getekend, naar verwachting vindt notariële levering plaats in 2017. De verkoopwaarde bedraagt € 1,32 miljoen. 
In 2015 is de locatie in de Cortinghborg waar grondgebonden woningen (2C) gepland waren verkocht.  
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9.4 Vorderingen 

9.4.1 Huurdebiteuren 

2016 2015

Vorderingen zittende bewoners 363 412

Vorderingen vertrokken huurders/overige vorderingen 874 880

Subtotaal 1.238 1.292

Af: voorziening voor dubieuze huurdebiteuren -586 -516

652 776

Voorziening dubieuze debiteuren

Stand per 1 januari 516 552

Dotatie 332 31

Afboekingen in het jaar -262 -67

Stand per 31 december 586 516

 
De achterstand ultimo 2016 van de zittende huurders bedroeg 0,68% van de bruto jaarhuur: 12x huur december 
(2015: 0,75%).  
 

9.4.2 Vorderingen op groepsmaatschappijen 

2016 2015

Groepsmaatschappijen

Rekening courant De Huismeesters Holding BV 9 9

Rekening courant De Huismeesters Beheer BV 0 6

Rekening courant De Huismeesters Ontwikkeling BV 2.000 1

Rekening courant DENN BV 2 2

2.011 18

 
Over het saldo van de rekening-courantverhoudingen wordt 3% rente per jaar berekend. 

9.4.3 Overige vorderingen 

2016 2015

Overige vorderingen

Servicekosten 312 252

Brandschade 87 45

CAR-verzekering 27 27

Overige vorderingen 5 2

431 326
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9.4.4 Overlopende activa 

2016 2015

Overlopende activa

Vooruitbetaalde verzekeringspremie 82 93

Nog te ontvangen schade agv aardbevingen 64 0

Vooruitbetaalde huur Diaconessenhuis 0 81

Vooruitbetaalde energiekosten 0 49

Nog te ontvangen rente 9 48

Nog te ontvangen creditnota's 0 32

Overige 130 82

285 385

 

9.5 Liquide middelen 

2016 2015

Kortlopende deposito's

ING 5.001 5.001

ABN-Amro 15.164 15.578

20.165 20.579

Direct opvraagbaar

kas 5 5

ING 221 198

ABN-Amro 1.004 3.396

1.230 3.599

Gestorte margin call

Deutsche Bank 1.600 0

1.600 0

totaal liquide middelen 22.995 24.178

 
 
De Huismeesters heeft niet de beschikking over een kredietfaciliteit. Van de hierboven gepresenteerde 
middelen is een bedrag van € 1.600.000,-- (gestorte margin-call) niet vrij beschikbaar.  
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9.6 Eigen vermogen 

9.6.1 Overige reserves

2016 2015

Stand per 1 januari voor stelselwijziging        11.321          2.423 

Effect stelselwijziging       102.340        97.681 

Effect schattingswijziging             804-               -   

Stand per 1 januari na stelselwijziging 112.857       100.104 

Mutaties in het boek jaar

Realisatie uit hoofde van verkoop          1.350          1.654 

Realisatie uit hoofde van sloop               -                 -   

Mutatie van de marktwaarde        16.705-        13.918 

Resultaat boekjaar        33.081          2.015-

Stand per 31 december       130.583       113.661 

9.6.2 Herwaarderingsreserve

2016 2015

Stand per 1 januari voor stelselwijziging 162.300       163.800 

Effect stelselwijziging 112.245 126.317

Effect schattingswijziging 4.217 0

Stand per 1 januari na stelselwijziging 278.762       290.117 

Mutaties in het boek jaar

Realisatie uit hoofde van verkoop -1.350          1.654-

Realisatie uit hoofde van sloop 0               -   

Mutatie van de marktwaarde 16.705        13.918-

Stand per 31 december 294.117       274.545 

Totaal eigen vermogen 424.700      388.206       
 
Overeenkomstig de statutaire bepalingen dient De Huismeesters het gehele vermogen te besteden binnen de 
kaders van de Woningwet en afgeleid de bepalingen zoals opgenomen in het Besluit beheer sociale huursector. 
Ultimo 2016 is in totaal € 294,1 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in de overige reserves begrepen 
(2015 € 274,5 miljoen). 
 
De jaarrekening 2015 is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen gehouden op 26 april 
2016. De vergadering heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel. 
 
Het resultaat over het boekjaar 2016 ten bedrage van € 36,494 miljoen, dat geheel ten gunste van de overige 
reserves wordt gebracht, betreft € 17,443 miljoen gerealiseerd resultaat en € 19,051 miljoen niet-gerealiseerde 
waardeveranderingen.  
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9.7 Voorzieningen 
 

9.7.1 Voorziening deelnemingen 

Stand per 

1 januari 

2016 Dotaties

Onttrek-

kingen

Stand per 31 

december 

2016 < 1 jaar > 1 jaar

Voorzieningen

Deelnemingen 2.649 115 -336 2.428 2.428

2.649 115 -336 2.428 0 2.428

 
De voorziening vloeit hoofdzakelijk voort uit De Huismeesters Ontwikkeling B.V. In het verleden is reeds een 
bedrag van € 1,6 miljoen afgewaardeerd, voor het overige deel is een voorziening gevormd. 

9.7.2 Overige voorzieningen 

Stand per 

1 januari 

2016 Dotaties

Onttrek-

kingen

Stand per 31 

december 

2016 < 1 jaar > 1 jaar

Overige voorzieningen

Jubilea 180 17 -10 187 16 171

Afwikkeling Cortinghborg 1a 268 -268 0

Onderhoudsvoorziening Maartenshof 522 40 -338 223 223

Onderhoudsvoorziening Arduinlaan 42 6 49 49

1.012 63 -616 459 16 443
 

Bij de berekening van de voorziening voor jubilea en andere uitkeringen is rekening gehouden met: 
- de kans op voortijdige beëindiging van het dienstverband; 
-   inflatie van 2,0%; 
-  gemiddelde opslag sociale lasten van 15,0%; 
-  discontovoet  van 4,0%. 
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9.8 Langlopende schulden 

2016 2015

Leningen overheid

Stand per 1 januari 40.732 43.761

Aflossingsverplichting boekjaar 3.029 4.966

Contractuele aflossingen -3.029 -4.966

Aflossingsverplichting komend boekjaar -2.974 -3.029

Stand per 31 december 37.759 40.732

2016 2015

Leningen kredietinstellingen

Stand per 1 januari 284.986 288.144

Aflossingsverplichting boekjaar 15.558 12.177

Nieuwe leningen 0 12.400

Contractuele aflossingen -15.558 -12.177

Aflossingsverplichting komend boekjaar -9.668 -15.558

Stand per 31 december 275.318 284.986

Totaal stand per 31 december 313.077 325.718

Het gemiddelde rentepercentage bedraagt: 3,92% 3,98%

Aflossingsverplichting > 1 jaar, < 5 jaar 61.828 56.310

Aflossingsverplichting > 5 jaar 251.249 269.408

 
 
De aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na de afloop van het jaar zijn opgenomen onder de 
kortlopende schulden. 
 
De leningenportefeuille van is opgebouwd uit leningen die qua aflossing een lineaire, annuïtaire of fixed schema 
kennen. Een deel van de portefeuille kent een variabel rentepercentage. De bijbehorende hoofdsom bedraagt 
circa € 94,5 miljoen (29% van het totale schuldrestant), Hiervan is € 52,5 miljoen afgedekt middels renteswaps, 
gemiddelde rentevoet 4,58%. Een nadere specificatie is opgenomen in hoofdstuk 5. 
De resterende € 42 miljoen betreft drie leningen met de volgende lening specifieke kenmerken: 
 

Gelgever Bedrag * € 1 Hoofdsom  Opgenomen * € 1 Rentecoupon Looptijd 
tot 

BNG 10.000.000 Vast 10.000.000 6 maand euribor +0,735 2023 

NWB 7.000.000 Variabel 1.400.000 1 week euribor + 0,7 2018 

NWB 25.000.000 Variabel 5.000.000 1 week euribor + 0,45 2021 

 
Daarnaast zijn in de leningenportefeuille twee leningen opgenomen die een variabele hoofdsom kennen. Van 
deze leningen van resp. € 7 miljoen en € 25 miljoen is van elk 20% opgenomen, zijnde in totaal € 6,4 miljoen. 
De Huismeesters heeft derhalve nog een beschikbaar ruimte van € 25,6 miljoen aan op te nemen gestorte 
leningencapaciteit.  
De reële waarde van de langlopende schulden inclusief aflossingsverplichting komend boekjaar, gebaseerd op 
de rentabiliteitswaardecorrectie met een disconteringsvoet van 5,0%, bedraagt ultimo 2016 € 304,3 miljoen 
(2015: € 321,0 miljoen). De gewogen gemiddelde looptijd van de totale leningenportefeuille bedraagt 10,19 jaar 
(2015: 10,24 jaar). 
 
Borgstelling van de leningen heeft plaatsgevonden door het WSW en/of de gemeente Groningen. Van het totale 
schuldrestant van € 325,7 miljoen is ultimo 2016 ruim € 318,9 miljoen geborgd door het WSW. Het restant is 
geborgd door de gemeente Groningen. 
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9.9 Kortlopende schulden 

Alle hierna opgenomen kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan één jaar. 

9.9.1 Belastingen en premies sociale verzekeringen 

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

2016 2015

Loonheffing en premies sociale verzekeringen 113 5

Omzetbelasting 451 426

564 431

 
 

9.9.2 Overige schulden 

2016 2015

Servicekosten 622 771

Waarborgsommen 145 77

767 848

 

9.9.3 Overlopende passiva 

2016 2015

Niet vervallen rente leningen 7.233 7.537

Vooruitontvangen huur 879 870

Overige 895 668

9.007 9.075

 

9.10 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

9.10.1 Lease 

De Huismeesters heeft voor een deel van het kantoorinventaris een leaseovereenkomst, te weten 1 
kleurenprinter/kopieermachine en 5 zwart wit printers/kopieermachines. De leaseverplichting voor komend 
boekjaar bedraagt € 24.000,--. De looptijd van de printers/kopieermachines is respectievelijk tot 24-2-2018 en 
24-11-2017. 

9.10.2 Obligoverplichting 

Uit hoofde van de door het WSW verstrekte borging voor de leningenportefeuille moet De Huismeesters een 
obligo aanhouden ten bedrage van circa € 13,0 miljoen. Bij een verwacht tekort aan liquide middelen bij het 
WSW en een verzoek daartoe door het WSW dient de Huismeesters dit bedrag binnen 30 dagen ter 
beschikking te stellen aan het WSW. Het risico dat het WSW een beroep doet op het obligo is gegeven de 
ontwikkeling op de kapitaalmarkten en de mede daardoor oplopend liquiditeitsrisico bij deelnemers aan het 
WSW toegenomen. Op dit moment is er geen aanwijzing dat het WSW het obligo gaat opvragen. 

9.10.3 Aansprakelijkheid bij een fiscale eenheid 

De Huismeesters vormt met De Huismeesters Holding BV, De Huismeesters Beheer BV en De Huismeesters 
Ontwikkeling BV een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Op grond van de standaardvoorwaarden 
zijn de Stichting en de met haar gevoegde dochteronderneming ieder hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake door 
de combinatie verschuldigde belasting. 
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9.10.4 Garantstelling deelnemingen 

De borgstelling jegens de Friesland Bank voor de financiering van Vierwaarde BV, een 33,33% deelneming van 
De Huismeesters Ontwikkeling BV,  voor oorspronkelijk maximaal € 4,2 miljoen is in de loop van 2016 door 
inlossing van de lening komen te vervallen.  
Begin 2014 heeft binnen Vierwaarde BV een verdere afwaardering plaatsgevonden op de aanbetaling aan 
Hanzevast Projectrealisatie BV (thans Gorecht 7 BV). De verwerking heeft plaatsgevonden in het boekjaar 2013 
waardoor Vierwaarde BV ultimo 2013 een negatief eigen vermogen heeft. De Huismeesters heeft zich net als 
alle uiteindelijk aandeelhouders garant gesteld voor een deel van de lopende verplichtingen van Vierwaarde BV 
tot 31 december 2016 tot een maximum van € 667.000,00. In combinatie met de borg heeft De Huismeesters 
zich indirect ook garant gesteld voor de continuïteit van De Huismeesters Ontwikkeling BV. 

9.10.5 Aardbevingen 

Naast kosten verbonden aan schades maakt De Huismeesters ook andere kosten verbonden aan 
aardbevingen. Dit betreft met name in- en externe overleguren en kosten van adviseurs. Over de periode 2014-
2016 is ruim € 162.000,00 aan kosten gemaakt. Deze kosten zijn begin 2017 in rekening gebracht bij de 
exploitanten van de gaswinning. 

9.10.6 Garantstelling in stedenverband 

De Huismeesters heeft zich in 2010 in stedenverband garant gesteld voor een woningbouwproject in San 
Carlos Nicaraqua. Dit betreft een gemaximeerde garantstelling van € 100.000 aflopend in een periode van 15 
jaar. De garantstelling blijft binnen de daarvoor in het Bbsh genoemde normen van het balanstotaal. 

9.10.7 Aansprakelijkstelling 

Eind 2015 is De Huismeesters aansprakelijk gesteld voor letselschade voortkomend uit een ongeval bij een 
huurwoningen waarbij een andere huurder was betrokken. De Huismeesters acht zich hiervoor niet 
aansprakelijk. 

9.10.8 Aangegane verplichtingen 

Voor projecten zijn verplichtingen aangegaan ter grootte van € 0,3 miljoen. De aangegane verplichting voor 
planmatig onderhoud 2016 dat in 2017 wordt uitgevoerd € 0,5 miljoen. 

9.10.9 Voorziening voor pensioenen 

Het bedrijfstakpensioenfonds is niet in staat die gegevens op te leveren die zouden leiden tot een juiste 
weergave van de kosten, alsmede de rechten en verplichtingen zoals die voor een toegezegd pensioenrecht 
dienen te worden opgenomen. Derhalve worden de aan het fonds betaalde premies als toegezegde bijdragen in 
de resultatenrekening verwerkt en is geen voorziening in de jaarrekening 2016 verwerkt. 
 
Het fonds heeft per balansdatum een dekkingsgraad van 109,5% (ultimo 2015: 109%). De gewenste 
dekkingsgraad voor SPW is 115%, terwijl voor de toezichthouder minstens 105% benodigd is. De 
beleidsdekkingsgraad bedraagt echter 104%, het SPW heeft derhalve een herstelplan opgesteld en ingediend. 
Dit leidt voor De Huismeesters niet tot een extra financiële verplichting, niet uit te sluiten is dat de toekomstige 
premies eventueel zullen stijgen.  

9.10.10 Verplichtingen persoonsgebonden loopbaanbudget 

In de CAO Woondiensten is een persoonsgebonden loopbaanbudget per medewerker afgesproken. Elke 
medewerker heeft recht, afhankelijk van indiensttreding, op een budget ten behoeve van zijn 
loopbaanontwikkeling. Ultimo 2016 bedraagt het budget € 201.000,-- (ultimo 2015 € 198.000,--). 

9.11 Gebeurtenissen na balansdatum 

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die het beeld van de jaarrekening zouden 
kunnen beïnvloeden 
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10  Toelichting op de winst- en verliesrekening (x € 1.000) 

10.1 Huuropbrengsten 

2016 2015

Huuropbrengsten DAEB-vastgoed in exploitatie

Woningen en woongebouwen 48.142 48.766

Onroerende zaken, niet zijnde woningen 779 756

48.921 49.522

Af: huurderving wegens leegstand -161 -176

Af: huurderving wegens oninbaarheid -259 -64

Subtotaal huuropbrengsten DAEB-vastgoed in exploitatie 48.501 49.282

Huuropbrengsten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie

Woningen en woongebouwen 677 867

Onroerende zaken, niet zijnde woningen 419 493

1.096 1.359

Af: huurderving wegens leegstand -93 -72

Af: huurderving wegens oninbaarheid 0 0

Subtotaal huuropbrengsten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 1.004 1.288

Totaal huuropbrengsten 49.504 50.570

 
De huurverhoging per 1 juli 2016 voor de woningen en woongebouwen bedroeg 0,6% (2015: 2,1%). Dit 
percentage is gebaseerd op de bepalingen van de Minister waarbij ook toepassing van inkomensafhankelijke 
huurverhoging is toegestaan. De Huismeesters heeft er in overleg met de Huurdersraad voor gekozen dit niet 
toe te passen.  

10.2 Opbrengsten servicecontracten 

2016 2015

Opbrengsten servicecontracten

Bijdragen servicecontracten 3.363 3.724

Af: derving door leegstand -62 -48

Totaal opbrengsten servicecontracten 3.301 3.676
 

10.3 Lasten servicecontracten 

2016 2015

Lasten servicecontracten

Lasten servicecontracten -3.175 -3.377

Totaal lasten servicecontracten -3.175 -3.377
 

10.4 Overheidsbijdragen 

 2016 2015

Woningaanpassing 0 14

Totaal lasten servicecontracten 0 14
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10.5 Lasten verhuur en beheeractiviteiten 

2016 2015

Belastingen en verzekeringen 3.205 3.264

Toegerekende personeelskosten 1.999 2.020

Toegerekende overige organisatiekosten 1.002 884

Toegerekende afschrijvingen 116 124

Verhuurdersheffing en saneringssteun 3.755 3.363

Overige bedrijfslasten 160 247

Kosten vve 342 359

10.578 10.261
 

10.6 Lasten onderhoudsactiviteiten 

2016 2015

Onderhoudslasten (niet cyclisch) 3.396 3.461

Onderhoudslasten (cyclisch) 4.943 4.145

8.339 7.605

Toegerekende personeelskosten 2.370 2.451

Toegerekende overige organisatiekosten 765 593

Toegerekende afschrijvingen 83 148

Totaal lasten onderhoudsactiviteiten 11.556 10.797

2016 2015

Lasten onderhoudsactiviteiten DAEB-vastgoed in exploitatie 11.407 10.583

Lasten onderhoudsactiviteiten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 150 214

Totaal lasten onderhoudsactiviteiten 11.556 10.797

2016 2015

Onderhoudslasten DAEB

Cyclisch onderhoud 4.936 4.122

Niet-cyclisch onderhoud:

- Klachtenonderhoud 2.389 2.390

- Mutatieonderhoud 435 525

- Contractonderhoud 494 437

Totaal onderhoudslasten DAEB 8.254 7.473

2016 2015

Onderhoudslasten niet-DAEB

Cyclisch onderhoud 7 23

Niet-cyclisch onderhoud:

- Klachtenonderhoud 52 103

- Mutatieonderhoud 25 6

- Contractonderhoud 0 0

Totaal onderhoudslasten niet-DAEB 85 132
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10.7 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 

2016 2015

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

Toegerekende personeelskosten 58 122

Toegerekende overige organisatiekosten 0 0

Toegerekende afschrijvingen 0 0

Totaal overige directe operationele lasten exploitatie bezit 58 123
 

10.8 Netto gerealiseerd resultaat vastgoedportefeuille 

2016 2015

DAEB vastgoed in exploitatie

Opbrengst verkopen bestaand bezit 6.391 6.083

Af: direct toerekenbare kosten -126 -151

Af: boekwaarde -6.892 -5.166

-627 767

2016 2015

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie

Opbrengst verkopen bestaand bezit 1.985 5.280

Af: direct toerekenbare kosten -64 -86

Af: boekwaarde -1.843 -5.231

78 -37

Totaal netto gerealiseerd resultaat vastgoedportefeuille -549 730
 

10.9 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

2016 2015

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Waardeverminderingen -337

Terugname waardeverminderingen 99

Totaal overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 0 -238
 

10.10 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

2016 2015

DAEB-vastgoed in exploitatie

mutatie marktwaarde 15.335 -16.547

Totaal overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 15.335 -16.547

2016 2015

Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie

mutatie marktwaarde 3.717 116

Totaal overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 3.717 116

Totaal overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 19.052 -16.431
 

Voor een verdere toelichting op de totstandkoming van de marktwaarde en de overige waardeveranderingen 
wordt verwezen naar de toelichting op de materiële vaste activa. 
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10.11 Opbrengsten overige activiteiten 

2016 2015

Netto resultaat overige activiteiten

beheerdiensten 203 222

Geactiveerde productie eigen bedrijf 150 476

Vrijval voorziening Cortinghborg 268 0

Vergoeding ivm transformatie Bernlef 35 404

Teruggave verhuurderheffing 2014 agv lagere WOZ 0 207

Overige bedrijfsopbrengsten 313 303

Totaal netto resultaat overige activiteiten 969 1.613

 

10.12 Afschrijvingen (im)materiële vaste activa 

2016 2015

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 198 272

Materiële vaste activa 198 272
 

10.13 Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenen 

2016 2015

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

Lonen en salarissen 3.389 3.448

Sociale lasten 549 550

Pensioenlasten 515 620

Totaal lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 4.453 4.618
 

 

10.14 Overige organisatiekosten 

2016 2015

Overige personeelskosten 258 239

Diverse bedrijfslasten 44 27

Totaal overige organisatiekosten 302 266
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Honoraria accountantsorganisatie 

2016 2015

Honoraria accountantsorganisatie

Controle van de jaarrekening (2014) 0 11

Controle van de jaarrekening (2015) -3 43

Controle van de jaarrekening (2016) 42 0

Fiscale adviesdiensten 5 23

dVi/overig 15 3

60 80
 

Bovenstaande honoraria zijn gebaseerd op basis van de aan het boekjaar toe te rekenen kosten. 

10.15 Leefbaarheid 

De leefbaarheidskosten zijn te verdelen in cyclisch en niet-cyclisch: 

2016 2015

Leefbaarheid (niet-cyclisch) 165 136

Leefbaarheid (cyclisch) 0 0

Totaal leefbaarheid 165 136

2016 2015

Leefbaarheid DAEB-vastgoed in exploitatie 165 134

Leefbaarheid niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 0 1

Totaal leefbaarheid 165 136
 

 

10.16 Saldo financiële baten en lasten 

2016 2015

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

 - Rente op uitgezette middelen 30 107

 - Rente rekening courant 0 0

 - Geactiveerde rente op projecten 64 191

Totaal andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 94 298

Rentelasten en soortgelijke kosten

 - Rentelasten leningen overheid en kredietinstellingen 0 0

 - Resultaten derivaten 0 0

 - Overige rentelasten 0 0

Totaal rentelasten en soortgelijke kosten 0 0

Totaal saldo financiële baten en lasten 94 298
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10.17 Belastingenresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 

Belastbaar bedrag 2016 2015

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen (incl. 

deelnemingen) 33.510 1.223

Correcties op commerciële resultaat:

Verkoop onroerende zaken 0 -730

Afschrijvingen op materiële vaste activa -4.295 -4.210

Vrijval disagio leningen -720 -720

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille -19.051 16.669

Belastbaar bedrag 9.444 12.232

Compensabele verliezen -9.444 -12.232

0 0

Belastingen

Acute belastingen 0 0

Mutatie actieve latentie:

Disagio leningen -180 -180

Compensabele verliezen boekjaar -2.361 -3.058

Compensabele verliezen voorgaande jaren 5.525 0

2.984 -3.238
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11  Overige informatie 

11.1 Werknemers 

Het gemiddelde aantal in de corporatie werkzame werknemers, berekend op fulltimebasis bedroeg: 

 

2016 2015

Directie, staf en beleid 4,78           4,65        

Financiën 10,74         10,95      

Wonen 46,10         46,79      

Vastgoed 8,68           10,06      

70,30         72,46      
  

Er zijn geen medewerkers in het buitenland werkzaam. 

11.2 Verantwoording vanuit de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT) 

In onderstaande tabel zijn de persoonlijke gegevens en de bezoldiging van de directeur-bestuurder, de heer S. 
Holwerda, weergegeven. Toetsing van de bezoldiging vond plaats aan de bepalingen van de WNT2, hierbij 
spelen onder meer de vestigingsgemeente en omvang van de corporatie een rol. Dit resulteert in een 
bezoldiging conform categorie F. 
 
Bezoldigingsgegevens 

(bedragen x € 1,--)

Naam

2016 2015 2016 2015 2015

functie dir. Bestuurder dir. Bestuurder manager Financiën dir. Bestuurder manager Financiën

met dienst-betrekking  (ja/nee) ja ja ja ja

beloning 130.016           63.126             99.823                    7.726              89.099                    

belastbare vaste en variabele onkosten-vergoedingen -                  118                 3.636                      210                 3.938                      

voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 19.982             11.267             17.170                    1.579              17.364                    

Totale bezoldiging 149.998           74.511             120.629                   9.515              110.401                   

WNT norm naar rato 150.000           75.012             150.000                   12.230             134.530                   

Maximale WNT norm 150.000           148.800           150.000                   148.800           148.800                   

Bezoldiging < norm  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja 

aanvang dienstverband 01-07-15 01-06-15 01-01-09

datum beëindiging dienstverband 30-06-15

Toelichting bij het samenstellen van de WNT verantwoording

Bij de samenstelling van bovenstaande verantwoording uit hoofde vande WNT zijn de Beleidsregels toepassing WNT d.d. 27 februari 2014 van het Ministerie van

Buitenlandse Zaken en en Koninkrijksrelaties als uitgangspunt gehanteerd. De Huismeesters herkent de door de Minister van BZK in zijn kamerbrief d.d. 27 februari 2014

onderkende uitvoeringsproblemen met betrekking tot externe niet-topfunctionarissen, en heeft deze categorie in lijn met de door de minister voorgestelde gedragslijn niet 

in de WNT verantwoording betrokken.

De Huismeesters heeft in 2016 geen externe topfunctionarissen in dienst gehad die zouden moeten worden verantwoord in bovenstaande verantwoording.

S. Holwerda J.C.H. Kral

De 
bezoldiging van de Raad van Commissarissen kans als volgt worden gespecificeerd: 
 
(bedragen x € 1,--) aanvang 

dienstverband

datum 

beëindiging 

dienstverband

2016 2015

mevrouw C.A.M. Mulder - voorzitter 01-01-16 31-12-16 13.958 12.852

de heer mr. J.B. Rijpkema - vice-voorzitter 01-01-16 31-12-16 9.574 8.559

de heer D.P. Tavenier - lid 01-01-16 31-12-16 9.380 8.557

de heer R. Reekers - lid 01-01-16 31-12-16 9.380 8.559

mevrouw K.E. Koopman - lid 01-01-16 31-12-16 9.380 8.559

51.672 47.086

De bezoldiging voor de voorzitter van de Raad van Commissarissen bedraagt op basis van de WNT maximaal  
€ 22.500,-  en voor de overige leden maximaal € 15.000,-.  De feitelijk toegekende honoraria blijven derhalve 
binnen de wettelijke norm. 
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11.3 Verklaring bestuur 

Het bestuur verklaart dat Stichting De Huismeesters in 2016 uitsluitend werkzaam is geweest in het belang van 
de volkshuisvesting, zoals vastgelegd in het Besluit beheer sociale huursector (Bbsh). 
 
Stichting De Huismeesters heeft alle middelen waar zij over beschikt uitsluitend ingezet ten bate van de 
volkshuisvesting in haar statutair vastgelegde werkgebied.  
 
Groningen, 19 juni 2017 
 
 
 
wg S. Holwerda 
bestuurder  
 

11.4 Verklaring Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen verklaart hierbij kennis te hebben genomen van de door de directeur bestuurder 
van Stichting De Huismeesters opgestelde jaarstukken 2016. De Raad van Commissarissen heeft kennis 
genomen van de bevindingen van Deloitte Accountants B.V. en stelt de jaarrekening vast en verleent de 
bestuurder decharge voor het gevoerde beleid.  
 
Groningen, 21 juni 2017 
namens de Raad van Commissarissen  
 
 
 
wg mr. J.B. Rijpkema  
voorzitter Raad van Commissarissen  
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12 Overige gegevens 
 

12.1 Controleverklaring van de accountant 

De controleverklaring van Deloitte Accountants B.V. bij deze jaarrekening is opgenomen op de hierna volgende 
pagina’s. 

12.2 Verklaring Raad van Commissarissen 

In overeenstemming met de statutaire bepalingen van De Huismeesters worden de jaarresultaten opgenomen 
in de overige reserves en herwaarderingsreserve. Het (cumulatief) saldo van de resultaten zijn niet uitkeerbaar 
en worden in het geheel ingezet voor de volkshuisvesting. 
 



 

 

 
 

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853. 

Deloitte Accountants B.V. is a Netherlands affiliate of Deloitte NWE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 
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 Deloitte Accountants B.V. 
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9727 DW Groningen 
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Tel: 088 288 2888 
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www.deloitte.nl 

 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan de raad van commissarissen van Stichting De Huismeesters  

VERKLARING OVER DE IN HET JAARRAPPORT OPGENOMEN JAARREKENING 2016 

Ons oordeel 

Wij hebben de in het jaarrapport 2016 opgenomen jaarrekening 2016 van Stichting De Huismeesters te 

Groningen gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in het jaarrapport 2016 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting De Huismeesters op 31 december 2016 en van 

het resultaat over 2016 in overeenstemming met artikel 35 van de Woningwet, artikel 30 en 31 van het 

Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, artikel 14 en 15 van de Regeling Toegelaten Instellingen 

Volkshuisvesting, de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke 

en semipublieke sector (WNT) en richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. De enkelvoudige balans per 31 december 2016. 

2. De enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2016. 

3. De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen zoals opgenomen op de pagina's 47 tot en met 82 van het jaarrapport. 

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden en rubriek A van het accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling 

Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 

beschreven in de sectie “Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening”. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting De Huismeesters, zoals vereist in de Verordening inzake de 

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 

beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 

oordeel. 
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Paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden  

Benadrukking van de waarderingsgrondslag 

Wij vestigen de aandacht op de grondslagen voor balanswaardering op pagina 53 van de jaarrekening, 

waarin staat beschreven dat: 

Stichting De Huismeesters een deel van haar onroerende zaken in exploitatie op grond van artikel 35 lid 2 

van de Woningwet conform bijlage 2 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting na de eerste 

verwerking waardeert tegen actuele waarde onder toepassing van de basisversie van het Handboek 

modelmatig waarderen marktwaarde. 

Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid. 

VERKLARING OVER DE IN HET JAARRAPPORT OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarrapport andere informatie, die 

bestaat uit: 

• Het jaarverslag 

• De overige gegevens 

  
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

 Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 

 Alle informatie bevat die op grond van artikel 35 en 36 van de Woningwet is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 

vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 

bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten uit rubriek A van het accountantsprotocol 

zoals opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting en de Nederlandse 

Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 

de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag 

en de overige gegevens in overeenstemming met artikel 35 en 36 van de Woningwet. 

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE 

JAARREKENING 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de jaarrekening  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeen-

stemming met artikel 35 lid 1 en 2 van de Woningwet, artikel 30 en 31 van het Besluit Toegelaten 

Instellingen Volkshuisvesting, artikel 14 en 15 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, de 

bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 

sector (WNT) en richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.  
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In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur nood-

zakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 

belang als gevolg van fouten of fraude.  

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de toegelaten instelling in staat is om 

haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van artikel 35 van de Woningwet moet het 

bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de toegelaten instelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging 

het enige realistische alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

toegelaten instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 

financiële verslaggeving van de toegelaten instelling.  

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 

timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 

afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 

rubriek A van het accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling Toegelaten Instellingen 

Volkshuisvesting, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere 

uit:  

• Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controle-

werkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor 

ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan 

bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 

transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de 

interne beheersing. 

• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 

hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van 

de toegelaten instelling. 
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• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 

jaarrekening staan. 

• Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 

Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de toegelaten instelling haar 

activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel 

belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 

gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 

verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de 

datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter 

toe leiden dat een toegelaten instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven. 

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen. 

• Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen. 

  

Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van 

de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 

eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

 

 

Groningen, 19 juni 2017 

 

 

Deloitte Accountants B.V. 

 

Was getekend: drs. H. Kuperus RA 
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