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KERNGEGEVENS 2016

KERNGEGEVENS 2016

AANTAL EENHEDEN

 Woningen 137

 Winkels 6

 Kantoren 15

 Bedrijfsruimten 47

 Totaal 205

HUURVERHOGING WONINGEN PER 1 JULI

 Onder liberlisatiegrens van € 710,68 inkomens afhankelijk

 Boven liberalisatiegrens 2,1 %

HUUROPBRENGST € 2.312.787

GEMIDDELDE LEEGSTAND 3,0 %

HUURACHTERSTAND € 7.321

ONDERHOUDSKOSTEN

 Dagelijks € 97.329

 Planmatig € 297.558

 Mutatie voorziening € 32.442

 Stand onderhoudsvoorziening € 131.122

AANKOOP € 1.175.509

RESTAURATIEKOSTEN € 946.845

WOZ-WAARDE € 37.279.000

BOEKWAARDE € 29.481.862

AANTAL UITSTAANDE CERTIFICATEN 381.878

AANTAL CERTIFICAATHOUDERS 308

CERTIFICAATHOUDERS
(>20.000 stuks)

 Gemeente ‘s-Gravenhage Dir. Financiën

 ABN AMRO Bank N.V.

 ASR Vastgoed Vermogensbeheer

 Woonzorg Nederland

 ING Vastgoed Fonds Investering B.V.

 St. Deelneming Fonds 1818

 Oranje Fonds

Raad van Commissarissen     Functie

Drs. I. Esman RBA    (2008)   president-commissaris

Mr. S.M.A.J. den Ouden - Huijgen  (2011)   (3)

Drs. P.M.M. Heijnen   (2011)   (1)

Ir. B.A.I.M. de Blij    (2012)   (2)(3)

Drs. H.L.M. van Lente   (2013)   (1)(4)

Mr. R.A. Gallas    (2013)   (1)

Drs. R.J.M. Koppen-Kreyne MRE MRICS (2014)   (2)

Drs. F.R. Bauer    (2014)   (1)(2)(4)

Het jaartal tussen haakjes is de datum van toetreden

Functies: (1) lid van commissie Projecten; 

  (2) lid van de commissie Financiën;

  (3) lid van de commissie HRM;

  (4) lid van de commissie Marketing en Funding.

RESULTAAT

 Voor belasting € 818.700

 Na belasting € 616.806

VOORSTEL DIVIDEND

 Cash 2,5 %

 Stock 3,0 %

Directie

B.M. Ferf Jentink 

Medewerkers

E.M. den Breems, beheerder

S. Narsing, administratief medewerker

L. Mulder, beheerder

J.I. van der Heide

Accountant

Baker Tilly Berk

Bankiers

Rabobank Den Haag en Omgeving

ING

Triodos Bank

Algemene gegevens

Jan van Nassaustraat 44

2596 BV Den Haag

070-3248535

info@stadshersteldenhaag.nl

www.stadshersteldenhaag.nl
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De Raad van Commissarissen van Stadsherstel 

Den Haag en Omgeving N.V. biedt u hierbij de 

jaarrekening alsmede het verslag van de directie 

over het boekjaar 2016 aan.

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op 

het beleid van de directie en op de algemene zaken 

binnen Stadsherstel Den Haag en Omgeving. De 

Raad adviseert de directie en is verantwoordelijk 

voor de beoordeling van de prestaties van de 

directie. Ook geeft de Raad van Commissarissen 

de accountant opdracht voor de controle van de 

jaarstukken. De Raad van Commissarissen handelt 

op basis van de bevoegdheden die in de statuten 

zijn omschreven. De werkwijze van de Raad is 

beschreven in het reglement van de Raad van 

Commissarissen.

Activiteiten van de Raad

De Raad van Commissarissen kwam in 2016 vier 

keer bijeen ten behoeve van normale vergaderingen 

en daarnaast ook tweemaal ten behoeve van 

strategisch overleg.

De commissie Financiën vergaderde in het boekjaar 

twee maal, waarbij onder andere de begroting, 

kwartaalcijfers, jaarrekening, accountantscontrole 

en AO/IC onderwerpen waren. De commissie 

Projecten vergaderde vier maal en beraadslaagde 

over de diverse acquisities en beleggingsvoorstellen 

die door de directie zijn voorgelegd. Tussendoor 

werd de directeur ook geadviseerd over diverse 

operationele zaken die bij de onderhanden 

projecten speelden. De commissie Human Resource 

Management heeft meerdere malen schriftelijk 

afgestemd met de directie over lopende zaken. 

De commissie Marketing en Funding heeft zich 

gericht op de consequenties van de strategische 

heroriëntatie van de onderneming voor de 

marketing en communicatie, ook in relatie tot de 

gewenste verbreding van de funding. 

In het boekjaar is op donderdag 9 juni de Algemene 

vergadering van Certificaathouders gehouden ten 

kantore van woningcorporatie Haag Wonen aan de 

Waldorpstraat 120 te Den Haag.

De samenstelling van de Raad van Commissarissen 

is dit boekjaar ongewijzigd. Wel wordt nu reeds 

melding gemaakt van het feit dat de huidige 

voorzitter van de Raad, drs. I. Esman, conform 

het aftreedrooster zijn functie zal neerleggen. 

Tijdens de komende Algemene vergadering van 

Certificaathouders zal de Raad van Commissarissen 

uit haar midden een voordracht doen tot 

benoeming van een nieuwe voorzitter.

Preadvies

Conform de statuten biedt de Raad u het 

jaarverslag en de jaarrekening over 2016 aan. De 

Raad kan zich met de inhoud daarvan verenigen. 

De Raad stelt u voor de jaarrekening 2016 vast te 

stellen. Tevens adviseren wij u in te stemmen met 

het voorstel tot een dividenduitkering van 2,5% 

dividend, met de mogelijkheid om te kiezen voor 

een stockdividend van 3,0% door omzetting van het 

dividend in certificaten van aandelen.

Het genoemde dividendpercentage is een 

totaalpercentage vanuit de beide Stadsherstel N.V.’s.

De dividenduitkering is prudent. Het opgegeven 

percentage is daarnaast in lijn met de afgelopen 

jaren en sluit aan bij de ambities van Stadsherstel 

voor de komende jaren.

De Raad van Commissarissen spreekt haar 

waardering uit voor de resultaten die Stadsherstel 

in 2016 heeft bereikt. Onze waardering geldt de 

medewerkers en de directie van Stadsherstel. 

Namens de Raad van Commissarissen

Drs. I. Esman RBA

Den Haag, 2 mei 2017

BERICHT EN 
PREADVIES VAN 
DE RAAD VAN 
COMMISSARISSEN
De Raad van Commissarissen van Stadsherstel Den Haag en 

Omgeving N.V. biedt u hierbij de jaarrekening alsmede het verslag 

van de directie over het boekjaar 2016 aan.
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Aankoop De Drie Hoefijzers

Het voormalige bierdepot van Bredase brouwerij 

De Drie Hoefijzers werd gebouwd in 1912-13. Het is 

gelegen aan de Zwetstraat, vlak bij Station Hollands 

Spoor en de Trekvliet, zodat de biervaten eenvoudig 

via trein en schip konden worden aangevoerd. 

Vervolgens werden ze op de begane grond van het 

depot opgeslagen. Op de eerste verdieping bevindt 

zich een enorme betonnen bak die werd gevuld 

met ijs. De zware koude lucht zakte omlaag naar de 

begane grond en hield zo het bier op temperatuur. 

In het jaarverslag van 2015 kwam dit bijzondere 

complex al uitgebreid aan bod, maar de koopakte 

werd uiteindelijk in april 2016 getekend.

Naast De Drie Hoefijzers bevindt zich een 

onbebouwde kavel in gemeente-eigendom. Om 

onze plannen en die van de gemeente zoveel 

mogelijk op elkaar te laten aansluiten, is er 

gekeken naar de mogelijkheden voor een integrale 

herontwikkeling van beide kavels. Hierover is een 

aantal maanden overleg geweest met de gemeente 

en hebben we gezamenlijk een stedenbouwkundig 

onderzoek laten uitvoeren.

De stand van zaken is dat de gemeentekavel deels 

zal worden bebouwd met woningen, waarschijnlijk 

hoogbouw. Bij het ontwerp zal er maximale 

aandacht zijn voor de omgeving en de samenhang 

met De Drie Hoefijzers. Denk aan een binnenplein, 

gedeeltelijk op de kavel van De Drie Hoefijzers, waar 

de hoogbouw op uitkijkt. Zo ontstaat een intiem 

stadshof waar oud en nieuw elkaar ontmoeten. 

Op het moment van schrijven is dit plan nog niet 

verder geconcretiseerd. Leuk om te vermelden is 

dat de gemeente een loopbrug over de Trekvliet 

wil realiseren, die de locatie een rechtstreekse 

verbinding met Station Hollands Spoor biedt.

Aankoop voormalige Augustinusschool

In het hart van de Schilderswijk, aan het 

Teniersplantsoen, bevindt zich een schoolgebouw 

uit 1915: de Augustinusschool. Het pand maakte 

deel uit van de katholieke enclave rond de in 

1974 gesloopte parochie van het Heilig hart van 

Jezus. Stadsherstel kocht het gebouw aan in mei 

2016 en betrad daarmee voor ons nieuw terrein: 

dit is het eerste pand dat geen monumentale 

status heeft. Toch wilden we ons niet daardoor 

laten weerhouden. Het gaat hier namelijk om een 

van de laatste oude panden in de Schilderswijk, 

een wijk die tegenwoordig voornamelijk uit 

jarentachtigwoningbouw bestaat.

Op de plek waar vroeger de kerk stond, is nu 

een groot onbebouwd binnenterrein. Het oude 

schoolplein bevindt zich op een deel ervan, maar 

verder gebeurt er al jaren niets mee. Dat is jammer, 

want de buurt heeft zonder meer potentie. Zo is 

er een kinderboerderij, een speeltuin en een Cruyff 

Court. Daarmee komen we op een tweede voor 

ons nieuw aspect: Stadsherstel is in overleg met 

de gemeente om te onderzoeken of hier geen 

nieuwbouw kan worden ontwikkeld. Hoewel we in 

2015 al eens een nieuw pand bouwden aan de Korte 

Beestenmarkt, ontwikkelde Stadsherstel nog niet 

eerder meerdere nieuwbouwwoningen.

Op het voormalige schoolplein is ruimte voor 

maximaal zes woningen, op de rest van het 

binnenterrein passen er aanmerkelijk meer. Zou 

het niet prachtig zijn om hier, in samenwerking 

met de gemeente, een hofje te ontwikkelen? 

De bouwwerkzaamheden aan het voormalige 

schoolgebouw zijn inmiddels in volle gang. 

In september 2017 worden hier elf sociale 

huurwoningen opgeleverd.

BESTUURS-
VERSLAG
In 2016 kocht Stadsherstel twee locaties aan: het voormalige 

bierdepot De Drie Hoefijzers en een rooms-katholiek schoolgebouw 

in de Schilderswijk. De leegstand is terug op 3 procent. 2017 

wordt een feestelijk jaar en de AvC een feestelijk event, waar 

we onze nieuwe huisstijl, website en het jubileummagazine 

presenteren.
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Stilstand project brandweerkazerne Scheveningen

Helaas is er niet alleen maar goed nieuws te 

melden. In 2015 startte leerbedrijf LBH met de 

verbouwing van Brandweerkazerne Schippersplein 

in Scheveningen. LBH leidt jongeren op tot 

timmerman en is hiervoor afhankelijk van subsidie. 

Deze gemeentelijke subsidie is stopgezet, waardoor 

LBH zich genoodzaakt zag om de werkzaamheden 

na de bouwvak van 2016 te staken.

De afgelopen periode heeft Stadsherstel getracht 

een herstart van de verbouwing te forceren. 

Onderzocht werd welke mogelijkheden er waren 

om de subsidie te hervatten, maar ook of de 

werkzaamheden eventueel doorgang konden vinden 

zonder subsidie. Beide blijken niet mogelijk. Dit 

betekent dat Stadsherstel nu commerciële partijen 

zal benaderen om de verbouwing af te ronden. 

Hoewel dit meerkosten met zich meebrengt, komt 

de financiële haalbaarheid van het project naar alle 

waarschijnlijkheid niet in het geding.

Stadsherstel heeft de rechterzijde van het 

rijksmonument in bezit. Hier komen zeven 

ruimere vrijesectorhuurwoningen, waarvan twee 

appartementen met dakterras en uitzicht op zee. 

Het binnenterrein is nog steeds eigendom van de 

brandweer en wordt onder meer gebruikt voor 

brandoefeningen, de linkerzijde van het gebouw 

is in bezit van de politie. De politie zal binnen 

afzienbare tijd het pand verlaten, waarna wij hopen 

ook dit deel te verwerven. Het deel dat Stadsherstel 

reeds in bezit heeft, verwachten we nog dit jaar op 

te leveren.

Leegstand 3 procent

In het boekjaar 2016 hebben we volgens budget 

gepresteerd. De mutatiegraad blijft aan de hoge 

kant, maar de leegstand daalde voor het eerst in 

jaren naar 3 procent. Eind 2015 hebben we een 

beheerder aangesteld die zich specifiek bezighoudt 

met beheer en verhuur, dit heeft vermoedelijk 

bijgedragen aan de afname van de leegstand. 

Inmiddels voert Luuk Mulder deze functie uit. 

Als we kijken naar de kwalitatieve en kwantitatieve 

doelstellingen voor 2016, is daar als volgt gevolg 

aan gegeven. We hebben twee locaties aangekocht 

en veel meer acquisitie gedaan. De verhoging 

van de onderhoudsdotatie hebben we ingezet 

voor borging en waar nodig verbetering van de 

kwaliteit van de portefeuille. De dotatie aan de 

onderhoudsvoorziening is dit jaar overigens niet 

opnieuw verhoogd.

Bovendien zijn de interne processen verder 

uitgewerkt en beschreven in het document 

administratieve organisatie en interne controle (AO/

IC). Dit heeft erin geresulteerd dat de belangrijkste 

processen zijn benoemd en vastgelegd. Hiermee 

wordt duidelijkheid verkregen voor betrokkenen 

wat er van hen verwacht wordt – op welk moment 

en op welke wijze – en hoe informatie moet 

worden overgedragen. Het opleiden van personeel, 

een belangrijk onderdeel van de AO/IC, hebben 

we invulling gegeven met cursussen en interne 

ontwikkeling.

Nieuw: jaarlijkse taxatie

Op de jaarrekening kunt u zien dat het 

nieuwbouwpand aan de Korte Beestenmarkt met 

€ 26.490 is afgewaardeerd. De huidige 

afwaardering is voornamelijk het gevolg van 

de keuze om de bovenwoning te verhuren in 

plaats van te verkopen. Na maandenlang zonder 

noemenswaardig resultaat in de verkoop te 

hebben gestaan, was dit een goede – tijdelijke 

– oplossing. Vooraf was bekend dat dit project 

verliesgevend zou zijn, wat het ook bij uitstek 

een echt Stadsherstelproject maakte. Het gaat 

ons immers niet om kortetermijnwinst, maar om 

waardevermeerdering voor de hele stad op de 

lange termijn. Dit project heeft de hele Korte 

Beestenmarkt een facelift gegeven!

De extra afwaardering komt voort uit een taxatie, 

die we met ingang van 2017 jaarlijks zullen 

uitvoeren voor een derde van de portefeuille. Dit 

betekent dat het volledige gebouwenbestand 

iedere drie jaar opnieuw wordt getaxeerd. Deze 

taxatieprocedure zorgt voor extra transparantie en 

laat zien dat Stadsherstel op degelijke wijze met het 

bezit omgaat. 

De bovengenoemde relatief kleine 

waardevermindering van € 26.490 contrasteert 

met de grote waardevermeerdering die vorig jaar 

het resultaat aanzienlijk beïnvloedde. We kunnen 

derhalve stellen dat het resultaat nu conform het 

budget is en niet in grote mate wordt beïnvloed 

door waardevermindering of -vermeerdering.

40 jaar Stadsherstel

Het strategisch plan is afgerond en bevat onze 

doelstellingen voor de komende jaren. Zo is het 

onze ambitie om binnen 5 jaar te groeien naar 300 

eenheden. Daar geven we onder meer invulling 

aan door de bovengenoemde aankopen en de 

mogelijke herontwikkeling van het binnengebied 

achter het voormalige schoolgebouw. Ook willen we 

Stadsherstel veel meer naar buiten laten treden en 

onze certificaathouders hier actief bij betrekken.

Door actiever naar buiten te treden, kan 

Stadsherstel haar maatschappelijk draagvlak 

vergroten. We gaan veel meer aan de stad laten 

zien waar we mee bezig zijn. En wat misschien 

nog wel belangrijker is: wat we nog willen gaan 

doen! Hiervoor is een communicatieplan uitgewerkt 

dat onder andere voorziet in een veel actiever 

gebruik van sociale media. Maar ook willen we 

vaker kijkdagen organiseren, nieuwsbrieven 

verspreiden en zullen we bijvoorbeeld tijdens de 

openmonumentendagen prominenter aandacht 

vragen voor onze panden.

We hebben gemerkt dat mensen die ons niet 

kennen, vaak erg enthousiast zijn als ze horen wat 

Stadsherstel doet. Daar ligt dus een kans. Temeer 

omdat dan gelijk gevraagd kan worden: als je vindt 

dat we goed werk doen, waarom doe je dan niet 
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mee? Dat kan als certificaathouder, maar wellicht 

ook als donateur, of misschien als lid van een 

vereniging van Vrienden van Stadsherstel, die we 

graag opgericht zouden zien. Die mogelijkheid gaan 

we nu onderzoeken. 

Tijdens de feestelijke Algemene vergadering van 

Certificaathouders zullen we het veertigjarig 

bestaan van Stadsherstel vieren. We staan 

uitgebreid stil bij deze mijlpaal en kijken vooruit met 

de presentatie van de nieuwe huisstijl, de nieuwe 

website en het jubileummagazine. Bovendien zal er 

een publiekscampagne worden gelanceerd. Maar de 

details daarvan worden natuurlijk dan pas gedeeld.

Nieuwe voorzitter

Voorzitter van de Raad van Commissarissen Ido 

Esman treedt volgens rooster af in 2017. Ido Esman 

is lid van de RvC sinds 2008 en werd voorzitter 

in 2011. Hij zal op de aankomende AvC aftreden, 

waarna een nieuwe voorzitter wordt voorgedragen. 

De voorzitter wordt uit de kring van huidige 

commissarissen gekozen, wat betekent dat er ook 

een vacature zal ontstaan. Tijdens de Algemene 

vergadering van Certificaathouders is er dan ook 

een voordracht voor de benoeming van een nieuwe 

commissaris voorzien.

Ik wil alle medewerkers, certificaathouders en 

commissarissen bedanken voor hun inzet en 

betrokkenheid in het afgelopen jaar. Dankzij hen en 

hun voorgangers bouwt Stadsherstel al veertig jaar 

aan Haags karakter. Stadsherstel hoopt dat ook de 

komende veertig jaar te kunnen doen.

B.M. Ferf Jentink

Den Haag, 2 mei 2017
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ACTIVA (in EUR) 31-12-2016 31-12-2015

VASTE ACTIVA

1. MATERIËLE VASTE ACTIVA

 Onroerende zaken 29.481.862 27.457.560

 Andere vaste bedrijfsmiddelen 4.665 6.965

29.486.527 27.464.525

2. FINANCIËLE VASTE ACTIVA

 Te ontvangen subsidies 156.980 151.772

VLOTTENDE ACTIVA

3. VOORRAAD ONROERENDE ZAKEN GEREED 0 370.837

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

4. TE VORDEREN HUREN 7.321 1.953

5. BELASTINGEN 17.802 0

6. OVERIGE VORDERINGEN 646 1.165.897

7. OVERLOPENDE ACTIVA 64.070 72.144

89.840 1.239.994

8. LIQUIDE MIDDELEN 1.380.282 2.220.908

Totaal activa 31.113.628 31.448.036

PASSIVA (in EUR) 31-12-2016 31-12-2015

9. EIGEN VERMOGEN

 Geplaatst kapitaal 17.566.388 17.534.648

 Overige reserves 1.847.830 1.323.934

 Onverdeelde winst 616.806 942.221

20.031.024 19.800.803

10. VOORZIENINGEN

 Onderhoudsfonds 131.122 98.680

 Latente belastingen 35.483 35.483

166.605 134.163

11. LANGLOPENDE SCHULDEN

 Financieringsfaciliteit Rabobank
 Den Haag en  omgeving

8.331.513 9.331.801

 Stichting Nationaal Restauratiefonds 609.476 626.603

 Triodos bank 481.645 291.838

9.422.635 10.250.242

12.     KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE 
PASSIVA

 Schulden aan kredietinstellingen 473.788 533.511

 Crediteuren 123.052 178.612

  Stichting Administratiekantoor Stadsherstel

 Den Haag en Omgeving 28.893 43.373

 Belastingen 8.384 67.428

 Overige schulden 570.764 256.200

 Overlopende passiva 288.483 183.704

1.493.364 1.262.828

Totaal passiva 31.113.628 31.448.036

SAMENGEVOEGDE 
BALANS
per 31 december 2016 (voor voorgestelde winstbestemming)

Stadsherstel, Jaarverslag 2016
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SAMENGEVOEGDE WINST- 
EN VERLIESREKENING
OVER 2016

SAMENGEVOEGDE WINST- EN VERLIESREKENING (in EUR) 2016 2015

EXPLOITATIE ONROERENDE ZAKEN

13. HUREN 2.312.787 2.281.408

EXPLOITATIEKOSTEN

14. ONDERHOUDSKOSTEN 427.329 440.564

15. VASTE LASTEN 126.010 133.827

 Afschrijvingen onroerende zaken 71.562 72.612

 Overige exploitatiekosten 67.338 73.046

692.239 720.049

EXPLOITATIESALDO 1.620.548 1.561.359

Bijzondere waardevermeerdering onroerende zaken  299.052

Bijzondere waardevermindering onroerende zaken 26.490 0

-26.490 299.052

1.594.058 1.860.411

SAMENGEVOEGDE WINST- EN VERLIESREKENING (vervolg) 2016 2015

BEDRIJFSKOSTEN

16. PERSONEELSKOSTEN 258.067 214.173

17. OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN 185.897 176.275

443.964 390.448

Af: Doorberekend aan projecten 0 0

443.964 390.448

1.150.094 1.469.963

18. OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN 10.603 12.299

BEDRIJFSRESULTAAT 1.160.697 1.482.262

Rentebaten 37.850 45.115

Rentelasten 379.847 393.238

-341.997 -348.123

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor belastingen 818.700 1.134.139

19. BELASTINGEN 201.894 191.918

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 
na belastingen

616.806 942.221

Stadsherstel Den Haag en Omgeving N.V. 526.357 852.336

Stadsherstel Den Haag en Omgeving II N.V. 68.743 119.083

Julianakerk B.V. 21.706 -29.198

TOTAAL 616.806 942.221

Stadsherstel, Jaarverslag 2016
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TOELICHTING BEHORENDE
TOT DE JAARREKENING 2016

Samengevoegde jaarrekening

Het doel van de jaarrekening is om inzicht te 

verschaffen in de financiële positie van Stadsherstel 

Den Haag en Omgeving en in de activiteiten 

die onder de naam Stadsherstel Den Haag en 

Omgeving zijn ontplooid. Hiertoe zijn de financiële 

gegevens van Stadsherstel Den Haag en Omgeving 

N.V. en de geconsolideerde financiële gegevens 

van Stadsherstel Den Haag en Omgeving II N.V. 

samengevoegd. De groepssamenstelling bestaat 

uit de volgende entiteiten; Stadsherstel Den 

Haag en Omgeving N.V., Stadsherstel Den Haag 

en Omgeving II N.V en de Juliana Kerk B.V., allen 

statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage.

Doelstelling en activiteiten

Stadsherstel Den Haag en Omgeving is een 

bijzondere maatschappelijke onderneming met 

als doel het behouden van het historisch karakter 

van Den Haag en omliggende gemeenten. Dat wil 

Stadsherstel bereiken door middel van het op

professionele wijze verwerven, renoveren, 

restaureren en exploiteren van monumentale 

en stadsbeeldbepalende panden en het onder 

bepaalde omstandigheden verkopen daarvan. De 

kernactiviteit van Stadsherstel ligt in het restaureren 

van bedreigde en verpauperde monumenten. 

Stadsherstel spant het vangnet daar waar andere 

marktpartijen dat niet kunnen of willen doen.

Toegepaste standaarden

De jaarrekening is opgemaakt volgens de wettelijke 

bepalingen van titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk 

Wetboek.

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de 

continuïteitsveronderstelling.

Grondslagen voor de waardering van 

activa en passiva en de resultaatbepaling

Algemeen

De grondslagen die worden toegepast voor 

de waardering van activa en passiva en de 

resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische 

kosten. Voor zover niet anders vermeld, worden 

activa en passiva opgenomen tegen nominale 

waarde. Een actief wordt in de balans opgenomen 

wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 

economische voordelen naar de onderneming zullen 

toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan 

worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de 

balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat 

de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een 

uitstroom van middelen die economische voordelen 

in zich bergen en de omvang van het bedrag 

daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden in de winst- en verliesrekening 

opgenomen wanneer een vermeerdering van het 

economisch potentieel, samenhangend met een 

vermeerdering van een actief of een vermindering 

van een verplichting, heeft plaatsgevonden, 

waarvan de omvang betrouwbaar kan worden 

vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer 

een vermindering van het economisch potentieel, 

samenhangend met een vermindering van een 

actief of een vermeerdering van een verplichting, 

heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang 

betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg 

alle of alle toekomstige economische voordelen 

en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking 

tot een actief of verplichting aan een derde zijn 

overgedragen, wordt het actief of de verplichting 

niet langer in de balans opgenomen. Verder 

worden activa en verplichtingen niet meer in de 

balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet 

meer wordt voldaan aan de voorwaarden van 

waarschijnlijkheid van de toekomstige economische 

voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van 

de waarde.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan 

de periode waarop zij betrekking hebben.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het 

management oordelen vormt en schattingen en 

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de 

toepassing van grondslagen en de gerapporteerde 

waarde van activa en verplichtingen, en van 

baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten 

kunnen afwijken van deze schattingen. De 

schattingen en onderliggende veronderstellingen 

worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen 

van schattingen worden opgenomen in de 

periode waarin de schatting wordt herzien en in 

toekomstige perioden waarvoor de herziening 

gevolgen heeft. 

Grondslagen voor consolidatie

Stadsherstel Den Haag en Omgeving II N.V. heeft in 

2004 de vennootschap Julianakerk B.V. opgericht

Deze 100% deelneming is daarentegen wel integraal 

geconsolideerd in de geconsolideerde financiële 

cijfers van Stadsherstel Den Haag en Omgeving II 

N.V. In de geconsolideerde financiële gegevens van 

Stadsherstel Den Haag en Omgeving II N.V. zijn de 

onderlinge schulden, vorderingen en transacties 

geëlimineerd, evenals de binnen de groep gemaakte 

winsten. 

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel 

primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen 

en schulden verstaan. Voor de grondslagen van 

primaire financiële instrumenten wordt verwezen 

naar de behandeling per balanspost.

Complexindeling

Complexen worden gedefineerd op basis van 

kasstroom genererende eenheid. De indeling sluit 

aan op de wijze waarop het interne beleid en de 

bedrijfsvoering is gedefineerd.

Materiële vaste activa

Onroerende zaken in exploitatie en restauratie

De onroerende zaken worden gewaardeerd 

tegen de stichtingskosten, verminderd met de 

restauratiesubsidies van de desbetreffende 

onroerende zaak, afschrijvingen en bijzondere 

waardeverminderingen. Met ingang van 1 januari 

2007 worden de afschrijvingen lineair berekend op 

basis van de verwachte economische levensduur, 

rekening houdend met een restwaarde die gelijk 

is aan de WOZ waarde. De afschrijving bedraagt 

1% van de historische waarde verminderd met de 

restwaarde van de in exploitatie zijnde woningen 

en 2,5% van de historische waarde verminderd 

met de restwaarde van de in exploitatie zijnde 

bedrijfspanden. De afschrijving vangt aan 

Stadsherstel, Jaarverslag 2016

1918



nadat de panden in exploitatie zijn gekomen. 

Verplichtingen uit hoofde van nog niet uitgevoerde 

restauratiewerkzaamheden, alsmede nog niet 

invorderbare restauratiesubsidies zijn niet in de 

balans verantwoord.

Andere vaste bedrijfsmiddelen

De andere vaste bedrijfsmiddelen worden 

gewaardeerd op aanschaffingswaarde verminderd 

met op lineaire basis bepaalde afschrijvingen. 

De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn

10% en 20%.

Bijzondere waardevermindering 

Een bijzonder waardeverminderingsverlies 

is het bedrag waarmee de boekwaarde de 

realiseerbare waarde (zijnde het hoogste van de 

directe en indirecte opbrengstwaarde) duurzaam 

overschrijdt en wordt direct in de winst- en 

verliesrekening verwerkt onder de post overige 

waardeverminderingen van materiële vaste activa.

De directe opbrengstwaarde is bepaald op basis 

van taxaties. Ter bepaling van het bedrag worden 

taxaties uitgevoerd door onafhankelijke externe 

deskundigen of worden vergelijkbare onroerende 

zaken als referentie gehanteerd.

De indirecte opbrengstwaarde is gebaseerd 

op de contante waarde van de toekomstige 

bedrijfswaarde, gebaseerd op het beleid van de 

vennootschap. Voor de berekening van de indirecte 

opbrengstwaarde is de bedrijfswaarde gehanteerd.

Onder bedrijfswaarde wordt verstaan de contante 

waarde van de aan een actief of samenstel van activa 

toe te rekenen toekomstige kasstromen die kunnen 

worden verkregen met de uitoefening van het bedrijf. 

De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante 

waarde van de geprognotiseerde kasstromen uit 

hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten 

en toekomstige exploitatielasten over de geschatte 

looptijd van de investering. 

De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op 

redelijk en onderbouwde veronderstellingen die 

de beste inschatting van de directie weergeven 

van de economische omstandigheden die van 

toepassing zullen zijn gedurende de resterende 

levensduur van het actief. De kasstromen 

zijn gebaseerd op ervaringscijfers. Het in de 

meerjaren onderhoudsbegroting opgenomen 

planmatig onderhoud is gebaseerd op de 

onderkende onderhoudscycli per component. 

Voor latere jaren wordt uitgegaan van de verwachte 

groeivoet voor inflatie, huurstijging en rente. Bij 

de bedrijfswaardeberekening gelden de volgende 

parameters en uitgangspunten:

Bij bepaling van de restwaarde van het pand 

is het monumentale karakter van het pand als 

uitgangspunt genomen.

Het instandhoudingsonderhoud is voldoende om 

de waarde van het vastgoed op peil te houden. 

Aan het einde van het exploitatietermijn is daarom 

de directe opbrengstwaarde als restwaarde 

opgenomen.

Vervreemding van vaste activa

Indien materiële vaste activa buiten gebruik zijn 

gesteld worden de activa gewaardeerd tegen de 

boekwaarde of lagere opbrengstwaarde

Financiële vaste activa

Subsidies

Vorderingen uit hoofde van subsidies zijn  

opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs, tenzij 

uitdrukkelijk anders vermeld. Het uitstaande bedrag 

wordt verlaagd met de in het komende jaar te 

ontvangen subsidiebedragen.

Voorraad Onderhanden Werken

Voorraad onderhanden werken betreffen de 

investeringen in projecten voor eigen rekening en 

risico bestemd voor de verkoop. In de waardering 

voorraad onderhanden werken worden de kosten 

die direct betrekking hebben op het project 

toegerekend.

Voorraad onroerende zaken gereed

Dit betreft de voorraad onroerende zaken dat 

bestemd is voor de verkoop en als gereed is 

opgeleverd. De voorraad onroerende zaken 

worden verantwoord tegen kostprijs of lagere 

opbrengstwaarde.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale 

waarde onder aftrek van een voorziening voor 

oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op 

basis van individuele beoordeling van de inbaarheid 

van de vorderingen.

Eigen vermogen

Financiële instrumenten die de juridische vorm 

hebben van eigenvermogensinstrumenten worden 

gepresenteerd onder het eigen vermogen. 

Uitkeringen aan houders van deze instrumenten 

worden in mindering van het eigen vermogen 

gebracht na aftrek van eventueel hiermee verband 

houdend voordeel uit hoofde van belasting naar 

de winst. Financiële instrumenten die de juridische 

vorm hebben van een financiële verplichting 

worden gepresenteerd onder het vreemd 

vermogen. Rente, dividenden, baten en lasten met 

betrekking tot deze financiële instrumenten worden 

in de winst-en verliesrekening verantwoord als 

kosten of opbrengsten.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen 

hetzij de nominale waarde van de uitgaven 

die naar verwachting noodzakelijk zijn om de 

verplichtingen en verliezen af te wikkelen, hetzij 

de contante waarde van die uitgaven. Voor zover 

fiscale waarderingen afwijken van de vermelde 

waarderingsgrondslagen en daaruit uitgestelde 

belastingverplichtingen voortvloeien, wordt 

voor deze verplichtingen een voorziening voor 

latente belastingen getroffen, berekend tegen 

het belastingpercentage dat op balansdatum is 

vastgesteld, dan wel waartoe materieel reeds op 

balansdatum is besloten. Ter gelijkmatige verdeling 

van de kosten van het planmatig onderhoud van 

de onroerende zaken is een onderhoudsfonds 

gevormd, waaraan jaarlijks, op basis van een 

onderhoudsplan, ten laste van het resultaat 

toevoegingen worden gedaan en de terzake van 

onderhoud bestede bedragen worden onttrokken.

Deze voorziening wordt gewaardeerd tegen 

nominale waarde.

Langlopende en kortlopende schulden

Langlopende en kortlopende schulden en overige 

financiële verplichtingen worden na eerste opname  

gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op 

basis van de effectieve rentemethode.

Indien er geen sprake is van agio of disagio of 

PARAMETERS EN UITGANGSPUNTEN BEDRIJFSWAARDEBEREKENING

Verhuurdersheffing

Disconteringsvoet 5,00%

Huurverhoging (individueel bepaald) Range 1%-2,5%

Stijging onderhoudslasten 2,50%

Stijging overige lasten 2,50%

Stijging restwaarde 2,00%

Berekeningsperiode 50 jaar

Huurderving (individueel bepaald) Range 1%-2,9%-5%

Restwaarde directe opbrengstwaarde

Onderhoud meejarenonderhoudsbegroting

Beheerslasten 18,0% van de huursom

Vaste lasten 8,0% van de huursom

Huurharmonisatie 5,0% mutaties per jaar
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transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs 

gelijk aan de geamortiseerde kostprijs van de 

schuld.

Resultaatbepaling

Huren

De baten uit huren betreffen de over het boekjaar 

in rekening gebrachte bedragen van de verhuurde 

panden.

Pensioenlasten

Ten behoeve van het personeel is een 

pensioenregeling getroffen. De jaarlijkse 

premiebetaling wordt als last verantwoord.  

Per jaareinde verschuldigde premies worden als 

verplichting op de balans opgenomen. Voor zover 

de verschuldigde premies op balansdatum nog 

niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting 

opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde 

premies de verschuldigde premies overtreffen, 

wordt een overlopende actiefpost opgenomen 

voor zover sprake zal zijn van een terugbetaling of 

van verrekening met in de toekomst verschuldigde 

premies. Verder wordt op balansdatum een 

voorziening opgenomen voor bestaande additionele 

verplichtingen ten opzichte van de werknemers, 

indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling 

van die verplichtingen een uitstroom van 

middelen zal plaatsvinden en de omvang van de 

verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat.

Belastingen

De belastingen over de resultaten omvatten zowel 

op korte termijn te verrekenen belastingen als de 

latente belastingen, rekening houdend met de 

fiscale faciliteiten en niet aftrekbare kosten. Op 

winsten worden geen belastingen in mindering 

gebracht, indien en voor zover compensatie van 

deze winsten met in voorgaande jaren geleden 

verliezen mogelijk is.

Op verliezen worden belastingen in mindering 

gebracht, indien compensatie met in voorgaande 

jaren behaalde winsten mogelijk is en dit leidt tot 

belastingrestitutie. Tevens worden belastingen 

in mindering gebracht indien redelijkerwijs mag 

worden aangenomen dat compensatie van verliezen 

met toekomstige winsten mogelijk is.

De belastingen worden tegen het geldende tarief 

berekend over de resultaten, rekening houdend met 

fiscale faciliteiten.
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SAMENGEVOEGDE BALANS
PER 31 DECEMBER 2016

1.  MATERIËLE VASTE ACTIVA (in EUR)

ONROERENDE ZAKEN NV I NV II JULIANAKERK TOTAAL

Boekwaarde per 1 januari 2016 22.691.610 2.953.539 1.812.411 27.457.560

Mutatie in boekwaarde:

Investeringen aan- en verkopen 1.175.509 0 0 1.175.509

Investeringen restauraties *) 919.210 0 27.635 946.845

Af: Subsidies 0 0 0 0

Af: Bijzondere waardeverminderingen -26.490 0 0 -26.490

Af: Afschrijvingen 34.054 23.004 14.504 71.562

Boekwaarde per 31 december 2016 24.725.785 2.930.535 1.825.542 29.481.862

*) Inclusief bouwrente EUR 19.732

NV I NV II JULIANAKERK TOTAAL

Aankoopsommen 8.370.067 1.146.045 13.838 9.529.950

Restauratiekosten 27.448.137 3.365.988 4.972.005 35.786.130

Af: Subsidies 9.205.453 1.294.102 3.093.669 13.593.224

Af: Afschrijvingen 729.780 287.396 66.632 1.083.808

Af: Bijzondere waardeverminderingen 1.157.186 0 0 1.157.186

Boekwaarde per 31 december 2016 24.725.785 2.930.535 1.825.542 29.481.862

NV I NV II JULIANAKERK TOTAAL

In exploitatie 22.083.488 2.953.539 1.812.411 26.849.438

In restauratie 608.122 0 0 608.122

Boekwaarde per 1 januari 2016 22.691.610 2.953.539 1.812.411 27.457.560

In exploitatie 22.668.193 2.930.535 1.825.542 27.424.270

In restauratie 2.057.592 0 0 2.057.592

Boekwaarde per 31 december 2016 24.725.785 2.930.535 1.825.542 29.481.862

De panden zijn juridisch eigendom van Stadsherstel Den Haag en Omgeving N.V. De panden van de NV I en NV II hebben een 

gezamenlijke WOZ waarde van Eur 35.967.000 (peildatum 1 januari 2016) De Juliana Kerk heeft een WOZ waarde van 

SPECIFICATIE: BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN STAND MUTATIE STAND

01-01-16 2016 31-12-16

Korte Beestenmarkt 584.349 26.490 610.839

Sluisplein 546.347 0 546.347

1.130.696 26.490 1.157.186

ANDERE VASTE BEDRIJFSMIDDELEN  (in EUR)

2016 2015

Boekwaarde per 1 januari 6.965 10.069

Mutaties in boekwaarde:

Investeringen 0 0

Desinvesteringen 0 0

Afschrijvingen 2.300 3.104

Afschrijvingen desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 4.665 6.965

Aanschafprijs 138.672 138.672

Cumulatieve afschrijvingen 134.007 131.707

Boekwaarde per 31 december 4.665 6.965

Hierin zijn begrepen computerapparatuur, inventaris en verbouwing Jan Van Nassaustraat 44, welke in respectievelijk 5, 5 en 10 jaar worden 

afgeschreven. De afschrijvingskosten zijn verantwoord onder de kantoorkosten.

Eur 1.312.000 (peildatum 1 januari 2016) Het volledige bezit is getaxeerd begin 2014 ten behoeve van de waarde per 31 

december 2013. De marktwaarde in verhuurde staat van het bezit is begin 2014 getaxeerd op EUR 26.021.533, waarbij 

wordt opgemerkt dat in deze waarde de lopende projecten niet zijn opgenomen.Thans in restauratie zijn de projecten het 

Schipperplein, De Tenierstraat en de Drie Hoefijzers.

Op basis van de destijds uitgevoerde taxaties was geconstateerd dat de marktwaarde (directe opbrengstwaarde) op basis van 

de taxaties lager is dan de boekwaarde. Voor deze panden is tevens de indirecte opbrengstwaarde (bedrijfswaarde) bepaald. 

Als de bijzondere waardevermindering alleen op basis van directe opbrengstwaarde was bepaald, had de waardevermindering 

EUR 3,2 miljoen bedraagd. 

Doordat van een aantal panden de bedrijfswaarde hoger is, is de totale waardevermindering ultimo 2016 cumualtief 

 EUR 1.157.186. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:
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2.  FINANCIËLE VASTE ACTIVA (in EUR)

TE ONTVANGEN SUBSIDIES

01-01-2016 Bijkomende 
interest

Ontvangen Waardering tegen
contante waarde

31-12-2016

Zuidboek in 2016  
(ontvangen in januari 2016)

571.763 571.763 0 

Buitenom in 2016 592.330 27.080 619.410 0 

Paviljoensgracht 34-36 in 2019 47.647 47.647

Raamstraat in 2022 104.125 5.208 109.333

1.315.865 32.288 1.191.173 156.980

Te ontvangen subsidie volgend jaar 0 0

1.315.865 156.980

Vorderingen uit hoofde van subsidies zijn tegen geamortiseerde kostprijs opgenomen met uitzondering van Buitenom, Raamstraat, die tegen 

contante waarde zijn verantwoord.

VLOTTENDE ACTIVA

3. VOORRAAD ONROERENDE ZAKEN GEREED (in EUR)

KORTE BEESTENMARKT 3

31-12-2016 31-12-2015 

Voorraad onroerende zaken gereed Korte Beestenmarkt 3 0 370.837

0 370.837

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

4. TE VORDEREN HUREN (in EUR)

31-12-2016 31-12-2015 

Te vorderen huur 7.321 1.953

Voorziening wegens verwachte oninbaarheid 0 0

7.321 1.953

5. BELASTINGEN (in EUR)

31-12-2016 31-12-2015 

Omzetbelasting 17.802 0

6. OVERIGE VORDERINGEN (in EUR)

31-12-2016 31-12-2015 

Door te belasten bedragen 646 1.804

Volgend jaar te ontvangen subsidies 0 1.164.093

646 1.165.897

7. OVERLOPENDE ACTIVA (in EUR)

31-12-2016 31-12-2015 

Te verrekenen servicekosten 5.962 27.178

Voorziening wegens verwachte oninbaarheid 0 0

5.962 27.178

Vooruitbetaalde kosten/verzekeringen/Nog te ontvangen rente 58.109 44.966

64.070 72.144

In de vorderingen en overlopende activa is ultimo 2016 een bedrag van EUR 0 met een resterende looptijd langer dan 1 jaar (31-12-2015: EUR 0)

8. LIQUIDE MIDDELEN (in EUR)

31-12-2016 31-12-2015 

Tegoeden bij bankinstellingen 1.380.268 2.220.906

Kas 14 2

1.380.282 2.220.908

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschappen.

9. EIGEN VERMOGEN (in EUR)

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Stadsherstel Stadsherstel

Den Haag e.o. Den Haag e.o.

N.V. II N.V.

Maatschappelijk kapitaal per 31 december 2016 34.000.000 12.000.000

Aantal aandelen 1.000.000,00 1.000.000,00

Nominale waarde per aandeel 34 12

Aantal geplaatste aandelen:

31 december 2016 381.878 381.878

31 december 2015 381.188 381.188

Stichting Administratiekantoor Stadsherstel Den Haag en Omgeving is houder van het aandelenkapitaal in de naamloze vennootschappen Stadsherstel 

Den Haag en Omgeving N.V. en Stadsherstel Den Haag en Omgeving II N.V. tegen uitgifte van certificaten van die aandelen. De houder van een certificaat 

verkrijgt in de verhouding 34 : 12 rechten op Stadsherstel Den Haag en Omgeving N.V. en Stadsherstel Den Haag en Omgeving II N.V.

GEPLAATST KAPITAAL

Stadsherstel Stadsherstel Totaal 2016 Totaal 2015

Den Haag e.o. Den Haag e.o.

N.V. II N.V.

Stand per 1 januari 12.960.392 4.574.256 17.534.648 15.894.794

Geplaatste aandelen 23.460 8.280 31.740 1.639.854

Stand per 31 december 12.983.852 4.582.536 17.566.388 17.534.648
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OVERIGE RESERVES

Stadsherstel Stadsherstel Totaal 2016 Totaal 2015

Den Haag e.o. Den Haag e.o.

N.V. II N.V.

Stand per 1 januari 928.851 395.083 1.323.934 1.154.742

Bij: Vrijval dividend voorgaande jaren 10.041 3.544 13.585 3.990

Bij: Ingehouden winst voorgaand boekjaar 533.098 -22.787 510.311 165.202

Af: Dividend 0 0 0 0

Stand per 31 december 1.471.990 375.840 1.847.830 1.323.934

ONVERDEELDE WINST

Stadsherstel Stadsherstel Totaal 2016 Totaal 2015

Den Haag e.o. Den Haag e.o.   

N.V. II N.V.

Stand per 1 januari 852.336 89.885 942.221 649.696

Af: Betaald dividend 319.238 112.672 431.910 484.494

Af: Ingehouden winst voorgaand boekjaar 533.098 -22.787 510.311 165.202

Bij: Dividend ten laste van reserve 0 0 0 0

Bij: Winst lopend boekjaar 526.357 90.449 616.806 942.221

Stand per 31 december 526.357 90.449 616.806 942.221

In Stadsherstel Den Haag en Omgeving II N.V. is Julianakerk B.V. meegeconsolideerd. Het eigen vermogen per 31 december 2016 van Julianakerk 

bedraagt EUR 113.035 (31 december 2015: EUR 91.329).

10. VOORZIENINGEN (in EUR)

ONDERHOUDSFONDS

Het onderhoudsfonds is gevormd ten behoeve van het onderhoud aan de panden. Het verloop van het onderhoudsfonds kan als volgt 

worden weergegeven:

2016 2015

Stand per 1 januari 98.680 94.338

Bij: Dotatie 330.000 285.000

Af: Onttrekking 297.558 280.658

32.442 4.342

Stand per 31 december 131.122 98.680

Stadsherstel Den Haag en Omgeving N.V. 131.122 98.680

Stadsherstel Den Haag en Omgeving II N.V. 0 0

Julianakerk B.V. 0 0

131.122 98.680

11. LANGLOPENDE SCHULDEN (in EUR)

Financieringsfaciliteit Rabobank Den Haag en Omgeving

In het kader van de herfinanciering van de portefeuille en van projecten is met de Rabobank Den Haag en Omgeving een 

financieringsfaciliteit overeengekomen, hoofdzakelijk bestaande uit vastrentende lening(en), investeringskredieten voor

nieuwe projecten en rekening-courantkrediet.

De door de bank in 2016 gehanteerde rente voor investeringskredieten varieerde van 1,159% tot 1,279% per jaar. De gemiddeld 

door Stadsherstel betaalde rente bedraagt in 2016 ca. 1,22%. Investeringskredieten dienen bij het gereed komen van het

project te worden geconsolideerd in een vastrentende lening dan wel te worden afgelost als het project wordt verkocht. 

Vastrentende leningen worden afgelost in maximaal 25 jaar.

Aan de Rabobank Den Haag en Omgeving zijn de volgende zekerheden verleend:

•  Het recht van eerste hypotheek op alle onroerende zaken van de vennootschap, alsmede een te vestigen hypotheek op 

restauratieprojecten. Voor Stadsherstel Den Haag en Omgeving N.V. groot EUR 10.996.004, en voor Stadsherstel Den Haag en 

Omgeving II N.V. EUR 3.781.502. Uitgangspunt is dat het totale obligo bij de Rabobank gedekt wordt door een eerste hypoth-

eek. Indien verkoop van een project onvoorwaardelijk vaststaat kan worden volstaan met het afgeven een positieve/negatieve 

hypotheekverklaring voor de overbrugging van het project;

• Het recht van eerste hypotheek op alle onroerende zaken van de Julianakerk B.V. ten bedrage van Eur 1.600.000 

•  Verpanding van alle rechten, voortvloeiende uit de huur- of pachtovereenkomst betreffende het verbonden onroerend goed; 

In de langlopende schulden per 31 december 2016 zijn leningen o/g begrepen met een looptijd langer dan 5 jaar voor een bedrag van EUR 9.422.635 

inzake financieringen verstrekt door de Rabo bank, NRF en Triodos bank.

RABOBANK

31-12-2016 31-12-2015 

Stadsherstel Den Haag en Omgeving N.V.

Rabobank Den Haag en Omgeving:

Investeringskredieten 0 3.429.610

Leningen o/g 6.746.851 4.306.018

6.746.851 7.735.628

Stadsherstel Den Haag en Omgeving II N.V

Rabobank Den Haag en Omgeving:

Investeringskredieten 0 0

Leningen o/g 672.000 714.000

672.000 714.000

Julianakerk B.V.

Rabobank Den Haag en Omgeving:

Investeringskredieten 0 0

Leningen o/g 1.352.066 1.393.076

1.352.066 1.393.076

8.770.917 9.842.704

Aflossingsverplichtingen volgend jaar 439.404 510.903

Langlopende schuld 8.331.513 9.331.801
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STICHTING NATIONAAL RESTAURATIEFONDS

31-12-2016 31-12-2015

Complex 2e De Riemerstraat 80.870 84.188

Complex Beeklaan 545.794 559.122

626.664 643.310

Aflossing komend jaar 17.188 16.707

Totaal Langlopende schuld 609.476 626.603

Onderstaand volgt een nadere specificatie per complex:

Complex 2e De Riemerstraat

In het kader van de financiering van de restauratie van complex 2e De Riemerstraat 105a tot en met 105g is met de 

Stichting Nationaal Restauratiefonds een vastrentende lening afgesloten. De lening is afgesloten met een looptijd van 360 

maanden en de rente bedraagt 1,5% per jaar.

Aan de Stichting Nationaal Restauratiefonds is het recht van tweede hypotheek verleend op het complex 

2e De Riemerstraat 105a tot en met 105g groot EUR 106.078.

31-12-2016 31-12-2015

Leningen o/g 80.870 84.188

Aflossingen komend jaar 3.367 3.317

Langlopende schuld 77.503 80.871

Complex Beeklaan

In het kader van de financiering van de aankoop en de restauratie van complex Beeklaan is in 2012 met de 

Stichting Nationaal Restauratiefonds een Cultuurfonds-hypotheek ten bedrage van Eur 100.000 afgesloten.  

De rente bedraagt voor de Cultuurfonds-hypotheek 1,5% per jaar, effectief 1,6% per jaar. De rentevasteperiode bedraagt 360 

maanden en is tevens de duur van de lening. Tevens is in 2012 een Annuíteitenlening ten bedrage van Eur 500.000 afgesloten.

De rente bedraagt voor de Annuíteiten-hypotheek 3,7% per jaar, effectief 3,9% per jaar. De rentevasteperiode bedraagt 60 maan-

den en de duur van de lening bedraagt 360 maanden.

Aan de Stichting Nationaal Restauratiefonds is het recht van eerste hypotheek groot Eur 600.000 verleend op het complex:

Beeklaan 341, Copernicusstraat 121A, Copernicusstraat 123, Breedstraat 1A, allen te ‘s-Gravenhage

31-12-2016 31-12-2015

Leningen o/g 545.794 559.122

Aflossingen komend jaar 13.821 13.390

Langlopende schuld 531.973 545.732

TRIODOS BANK

31-12-2016 31-12-2015

Complex Westeinde 36 / Assendelftstraat 2 151.189 154.393

Complex Schipperplein 3 347.652 143.346

498.841 297.739

Aflossing komend jaar 17.196 5.901

Totaal Langlopende schuld 481.645 291.838

Onderstaand volgt een nadere specificatie:

Complex Westeinde 36 / Assendelftstraat 2 en Schipperplein 3

In het kader van de financiering van de restauratie van complex Westeinde 36 / Assendelftstraat 2 en complex Schipperplein 3 

is in 2013 met Triodos bank een tweetal vastrentende leningen afgesloten. De leningen zijn afgesloten met een looptijd van 10 

jaar en de rente bedraagt 4,10% per jaar vast voor de gehele looptijd.

Aan Triodos bank is het recht van eerste  hypotheek verleend op het complex Westeinde 36 / Assendelfstraat 2 te Den Haag en

Schipperplein 3 te Den Haag en Raamstraat 7, 7A, 9A, 11, 11A, 11B, 13 en 13A te Den Haag ad Eur 860.000 te vermeerderen

met 37,5% voor rente en kosten waarbij tevens een eerste recht van pand zoals bepaald in artikel 44 van de Algemene

Voorwaarden zal worden gevestigd.

12. KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA (in EUR)

SCHULDEN AAN KREDIETINSTELLINGEN

31-12-2016 31-12-2015

Aflossingsverplichting langlopende schulden 473.788 533.511

BELASTINGEN

31-12-2016 31-12-2015

Omzetbelasting 0 3.366

Loonbelasting 5.920 5.998

Vennootschapsbelasting 2.464 58.064

8.384 67.428

OVERIGE SCHULDEN 

31-12-2016 31-12-2015

Ontvangen waarborgsommen 266.054 250.914

Vooruitontvangen subsidie 304.710 5.286

570.764 256.200

OVERLOPENDE PASSIVA

31-12-2016 31-12-2015

Nog uit te voeren opdrachten 105.280 0

Te betalen kosten 48.895 54.445

Te betalen interest 0 10.248

Reservering vakantiegeld 7.503 7.628

Vooruitontvangen huur 126.805 111.383

288.483 183.704
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Fiscale eenheden vennootschapsbelasting en omzetbelasting

Stadsherstel Den Haag en Omgeving N.V., Stadsherstel Den Haag en Omgeving II N.V. en Julianakerk B.V. vormen een fiscale

eenheid voor de heffing van de omzetbelasting; elk der vennootschappen is volgens de standaardvoorwaarden aansprakelijk 

voor te betalen belasting van alle bij de fiscale eenheid betrokken vennootschappen.

Stadsherstel Den Haag en Omgeving II N.V. en Julianakerk B.V. vormen een fiscale eenheid voor de heffing van 

vennootschapsbelasting; elk der vennootschappen is volgens de standaardvoorwaarden aansprakelijk voor te betalen belasting 

van alle bij de fiscale eenheid betrokken vennootschappen.

Huurverplichtingen

Uit hoofde van de huurovereenkomst van het kantoorpand aan de Jan van Nassaustraat te Den Haag heeft de vennootschap een

jaarlijkse verplichting van EUR 13.277 De huurovereenkomst heeft een looptijd tot en met 31 augustus 2017.

Restauratiewerkzaamheden

Per 31 december 2016 hebben de vennootschappen een contractuele verplichting voor nog niet gefactureerde 

en uitgevoerde restauratiewerkzaamheden van EUR 1.248.712.

Gebeurtenissen na balansdatum

Met betrekking tot het project Schipperplein is voorzien dat in 2017 voor € 500.000 aan additionele investeringen 

worden verricht, hier staan echter ‘hogere’ huurinkomsten tegenover.

Resultaatbestemming

Op grond hiervan wordt voorgesteld om een dividend van 2,5% uit te keren over het per 1 januari 2016 gestorte kapitaal in 

Stadsherstel Den Haag en Omgeving N.V. en Stadsherstel Den Haag en Omgeving II N.V. over stortingen in het jaar 2016 naar 

evenredigheid van het tijdstip van storting. Tevens wordt voorgesteld de mogelijkheid te bieden het dividend in aandelen uit 

te laten keren. Het dividend bedraagt dan 3,0%. Dit voorstel tot winstverdeling is niet in de jaarrekening verwerkt.

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016

13. HUREN (in EUR)

2016 2015

Huren (inclusief leegstand) 2.384.482 2.405.337

Leegstand -71.695 -123.929

2.312.787 2.281.408

14. ONDERHOUD (in EUR)

2016 2015

Dagelijks onderhoud 97.329 155.564

Dotatie voorziening onderhoudsfonds 330.000 285.000

427.329 440.564

15. VASTE LASTEN (in EUR)

2016 2015

Opstalverzekering 54.593 62.869

Onroerende zaakbelasting 35.673 34.230

Waterschapslasten 9.911 11.531

Rioolbelasting 25.833 25.197

126.010 133.827

16. PERSONEELSKOSTEN (in EUR)

De vennootschap had ultimo 2016 4 (FTE 3,7) werknemers in dienst. Gemiddeld bedroeg het aantal werknemers 4 (FTE 3,5). 
In 2015 waren gemiddeld 3 werknemers (FTE 3,1) in dienst.

2016 2015

Salarissen 182.935 166.370

Sociale lasten 29.284 23.113

Pensioenen 18.742 10.852

Personeelverzekeringen 3.386 3.905

Overige personeelskosten 23.720 9.933

258.067 214.173

17. OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN (in EUR)

2016 2015

Adviseurs 93.848 86.101

Huisvestingskosten 21.108 22.281

Kantoorkosten 51.103 51.721

Algemene kosten 19.838 16.172

185.897 176.275

18. OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN (in EUR)

2016 2015

Overige opbrengsten 10.603 12.299

Verkoopopbrengst 1 appartement Korte Beestenmarkt nieuwbouw 0 374.239

Kostprijs verkopen 1 appartement Korte Beestenmarkt nieuwbouw 0 -374.239

10.603 12.299

19. VENNOOTSCHAPSBELASTING (in EUR)

Stadsherstel Den Haag en Omgeving II N.V. vormt samen met Julianakerk B.V. een fiscale eenheid voor de 

vennootschapsbelasting. De vennootschapsbelasting is in elk van de vennootschappen opgenomen voor dat deel dat 

de desbetreffende vennootschap als zelfstandig belastingplichtige verschuldigd zou zijn, rekening houdend met voor de 

vennootschap geldende fiscale faciliteiten.

Het toepasselijke belastingtarief bedraagt 20% - 25% (2015: 20% - 25%). De belastinglast in de winst- en verliesrekening over 2016 

bedraagt EUR 201.894

2016 2015

Vennootschapsbelasting verslagperiode 197.490 190.334

Aanpassing voorgaande jaren 4.404 1.584

201.894 191.918

Mutatie latente belastingverplichting 0 0

201.894 191.918

De aanpassing voorgaande jaren voor het jaar 2016 is gemaakt naar aanleiding van de in 2016 ingediende aangifte 

vennootschapsbelasting 2015.

De aanpassing voorgaande jaren voor het jaar 2015 is gemaakt naar aanleiding van de in 2015 ingediende aangifte 

vennootschapsbelasting 2014.
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Bezoldiging van commissarissen en bestuurders

De commissarissen ontvangen uit hoofde van hun 

functie als commissaris van de vennootschap geen 

beloning. Op grond van de 

vrijstelling van artikel 383 lid 1 titel 9 BW 2 vindt 

geen vermelding plaats van de bezoldiging van de 

bestuurder.

De bestuurder van Stadsherstel Den Haag en 

Omgeving is geen certificaathouder.

Den Haag, 02 mei 2017

De directie

B.M. Ferf Jentink

Overige Gegevens

Statutaire regeling omtrent de bestemming van 

het resultaat

Artikel 25-2 der statuten van Stadsherstel Den Haag 

en Omgeving N.V. luidt als volgt:

“De winsten moeten worden aangewend ter 

bevordering van het in artikel 2 van deze statuten 

omschreven doel, met dien verstande, dat een 

dividenduitkering van maximaal vijf procent (5%), of 

zoveel meer als minder als door de Minister

van Financiën wordt toegestaan, per jaar cumulatief 

geoorloofd is. Bedoelde uitkering wordt op 

voorstel van de Raad van Commissarissen door 

de Algemene vergadering van Aandeelhouders 

vastgesteld”.

Artikel 25-2 der statuten van Stadsherstel Den Haag 

en Omgeving II N.V. luidt als volgt:

“De winsten moeten worden aangewend ter 

bevordering van het in artikel 2 van deze statuten 

omschreven doel, met dien verstande, dat een 

dividenduitkering van maximaal vijf procent (5%), of 

zoveel meer als minder als door de Minister

van Financiën wordt toegestaan, per jaar cumulatief 

geoorloofd is. Bedoelde uitkering wordt op 

voorstel van de Raad van Commissarissen door 

de Algemene vergadering van Aandeelhouders 

vastgesteld”.

Stadsherstel, Jaarverslag 2016

3534



CONTROLEVERKLARING VAN
DE ONAFHANKELIJKE
ACCOUNTANT

A. Verklaring over de jaarrekening 2016

Ons oordeel

Wij hebben de in dit verslag opgenomen 

samengevoegde jaarrekening 2016 van Stadsherstel 

Den Haag en Omgeving N.V. en Stadsherstel Den 

Haag en Omgeving II N.V. (geconsolideerd) beide te 

Den Haag gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de samengevoegde 

jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 

samenstelling van het vermogen van Stadsherstel 

Den Haag en Omgeving N.V. en Stadsherstel Den 

Haag en Omgeving II N.V. geconsolideerd) per 31 

december 2016 en van het resultaat over 2016 in 

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 

december 2016 en de winst-en-verliesrekening over 

2016 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een 

overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens 

het Nederlands recht, waaronder ook de 

Nederlandse controlestandaarden vallen. 

Onze verantwoordelijkheden op grond 

hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 

verantwoordelijkheden voor de controle van de 

jaarrekening’.

 

Wij zijn onafhankelijk van Stadsherstel Den Haag en 

Omgeving N.V. en Stadsherstel 

Den Haag en Omgeving II N.V. 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.

B. Verklaring over de in het jaarrapport 

opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring 

daarbij, omvat het jaarrapport andere informatie, 

die bestaat uit:

• kerngegevens;

•  bericht en preadvies van de raad van 

commissarissen; 

• bestuursverslag;

• overige gegevens;

• kerncijfers 2006-2016;

•  overzicht certificaathouders met meer dan 500 

certificaten;

• portefeuille overzicht.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn 

wij van mening dat de andere informatie:

•  met de jaarrekening verenigbaar is en geen 

materiële afwijkingen bevat.

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 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 verslag van de directie en de overige gegevens.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden 

met betrekking tot jaarrekening

Verantwoordelijkheden van de directie voor de 

jaarrekening

De directie is verantwoordelijk voor het opmaken 

en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit 

kader is de directie verantwoordelijk voor een 

zodanige interne beheersing die de directie 

noodzakelijk 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 de 

directie afwegen of de onderneming in staat is om 

haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. 

Op grond van genoemd

verslaggevingsstelsel moet de directie de 

jaarrekening opmaken op basis van de

continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het 

voornemen heeft om de vennootschap te liquideren 

of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als 

beëindiging het enige realistische alternatief is.

De directie moet gebeurtenissen en 

omstandigheden waardoor gerede twijfel 

zou kunnen bestaan of de onderneming haar 

bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, 

toelichten in de jaarrekening.

 

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 fraude 

of fouten 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, 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 

controlewerkzaamheden 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 

Stadsherstel, Jaarverslag 2016
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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 entiteit;

•  het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte 

grondslagen voor financiële verslaggeving en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door 

de directie en de toelichtingen die daarover in de 

jaarrekening staan;

•  het vaststellen dat de door de directie 

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 onderneming haar bedrijfsactiviteiten 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 onderneming 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 directie 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.

Den Haag, 2 mei 2017

Baker Tilly Berk N.V.

 

Was getekend,

drs. R. Buitenhuis RA

Stadsherstel, Jaarverslag 2016
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Jaar Waarde onroerend 
goed

Aandelen-
kapitaal

Resultaat Huuropbrengst Exploitatie kosten

2006 18.898.227 12.578.838 397.432 1.429.395 554.289

2007 20.907.502 12.917.858 598.663 1.629.601 416.279

2008 21.620.192 13.283.972 421.232 1.754.743 545.024

2009 23.189.612 14.154.890 541.684 1.785.046 588.004

2010 24.036.399 14.346.618 498.030 1.759.918 525.026

2011 24.703.936 15.843.090 633.854 1.843.855 534.187

2012 25.586.289 15.842.216 824.937 2.047.029 462.525

2013 25.384.430 15.855.280 415.234 2.142.152 524.234

2014 26.812.891 15.894.794 649.696 2.122.681 552.536

2015 27.457.560 17.534.648 942.221 2.281.408 720.049

2016 29.481.862 17.566.388 616.806 2.312.787 692.239

Jaar Aantal verhuureenheden
per 31-12

Aantal Fte’s Rentabiliteit Bruto rendement Rendement na 
aftrek exploitatie 

kosten

2006 167 4,8 3,2% 7,6% 4,6%

2007 188 4,8 4,6% 7,8% 5,8%

2008 189 4,8 3,1% 8,1% 6,0%

2009 190 3,8 3,8% 7,7% 5,2%

2010 190 3,3 3,5% 7,3% 5,1%

2011 190 2,9 4,0% 7,5% 5,3%

2012 192 2,9 5,2% 8,0% 6,2%

2013 194 2,9 2,6% 8,4% 6,4%

2014 199 2,9 4,1% 7,9% 5,9%

2015 203 3,1 5,4% 8,3% 5,7%

2016 205 3,7 3,5% 7,8% 5,5%

KERNCIJFERS
2006-2016

CERTIFICAATHOUDERS
met een belang van meer dan 500 certificaten

ABN AMRO Bank N.V.

AM Vastgoedontwikkeling B.V.

AMVEST Participaties II B.V.

Anteo N.V.

ASR Levensverzekeringen N.V.

ASR Deelnemingen N.V.

BAM Utiliteitsbouw B.V.

J.C. van den Berg

Bouwbedrijf Burgy B.V.

Bouwfonds N.V.

Breevast N.V.

Delta Lloyd Beleggingen N.V.

FGH Bank N.V.

Gemeente ’s-Gravenhage

ING Bank N.V.

Koninklijke Haagse Woningvereniging van 1854

Koninklijke Woudenberg Ameide

Van Lanschot Bankiers N.V.

Nationaal Grondbezit B.V.

J.W. Nienhuis

M.H. Nienhuis

NIBC Bank N.V.

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Nederlandse Waterschapsbank N.V.

Oranje Fonds

Rabo Bank Den Haag en Omgeving

REI Fund Netherlands I B.V.

SRLEV N.V.

Stichting Deelneming Fonds 1818

Stichting Vestia Groep

Syntrus Achmea Vastgoed B.V

Wereldhave N.V.

Woonzorg Nederland
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ADRES
JAAR VAN 
AANKOOP

MONUMENTALE 
STATUS

1 Oude Molstraat 20-24 1976 Rijksmonument

2 Oude Molstraat 30-32 1976 Rijksmonument

3 Oude Molstraat 40-44 1976 Rijksmonument

4 Lange Beestenmarkt 103-109 1987 Gemeentelijk monument

5 Prinsegracht 2 / Boekhorststraat 1 1987 Rijksmonument

6 Stille Veerkade 29 1987 Gemeentelijk monument

7 Prinsegracht 6 1988 Rijksmonument

8 Jan Hendrikstraat 17-21 1988 Stadsbeeldbepalend

9 Brouwersgracht 19 / Spijkermakerstraat 2 1988 Gemeentelijk monument

10 Prinsegracht 21 1989 Rijksmonument

11 Prinsegracht 271-297 1991 Rijksmonument

12 Wagenstraat 86-90 / Sint Jacobstraat 1-13 1991 Stadsbeeldbepalend

13 Spui 173 1991 Rijksmonument

14 Goudriaankade 90 1992 Rijksmonument

15 Van Vredenburghweg 162 (Rijswijk) 1993 Rijksmonument

16 Veursestraatweg 217 (Leidschendam) 1993 Rijksmonument

17 Slachthuisstraat 1 en 3 1994 Stadsbeeldbepalend

18 Boekhorststraat 149-167 / Zuidwal 38-40 / Lepelstraat 1-2 1998 Stadsbeeldbepalend

19 Bierkade 18 1998 Rijksmonument

20 Nieuwe Molstraat 26 1999 Rijksmonument

21 Paviljoensgracht 34-36 2003 Stadsbeeldbepalend

22 2e De Riemerstraat 105 a t/m g 2003 Stadsbeeldbepalend

23 Papestraat 31 2003 Gemeentelijk monument

24 Kempstraat 124 2004 Gemeentelijk monument

25 Raamstraat 7-13 2004 Stadsbeeldbepalend

26 Hoge Zand 2-24 2005 Rijksmonument

27 Sluisplein 1/Venestraat 4 en 10 (Leidschendam) 2006 Rijksmonument

28 Kazernestraat 50 2007 Rijksmonument

29 Korte Beestenmarkt 5 2007 Rijksmonument

30 Korte Beestenmarkt 1 2007 Gemeentelijk monument

31 Korte Beestenmarkt 3 / Laan 2007 Stadsbeeldbepalend

32 Breedstraat 122 t/m 130 2007 Stadsbeeldbepalend

PORTEFEUILLE OVERZICHT

33 Herengracht 16 2008 Stadsbeeldbepalend

34 Sweelinkplein 4-5 2009 Rijksmonument

35 Beeklaan 341 / Copernicusstraat 123 2011 Stadsbeeldbepalend

36 Westeinde 36 / Assendelftstraat 2 2013 Rijksmonument

37 Schipperplein 2 - 5 2014 Rijksmonument

38 Zwetstraat 1-5 / Dintelstraat 42 2016 Gemeentelijk monument

39 Teniersstraat 13c 2016
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