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Raad van Commissarissen
mr. M.J.C. van Galen, voorzitter
mevr. drs. R.C. Willeumier
mr. B.F. Keulen
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mevr. ir. J. Hofstede
de heer J.A.M. van Rijn
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Adres
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Legaten en schenkingen
Indien u onze zorg voor het Utrechtse erfgoed zou willen ondersteunen door middel van een le-
gaat of schenking, dan verzoeken wij u dit te doen ten name van de Stichting Stadsherstel Droste 
Fonds. Langs die weg zal over een legaat of schenking geen schenkings- of successierecht worden 
geheven en kan een schenking aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. 
Het rekeningnummer van de Stichting Stadsherstel Droste Fonds te Utrecht is 
NL90ABNA0833673297. 
Voor meer informatie kunt u opnemen met Johan Blom, 030 231 2692.
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Aan de aandeelhouders van 
de Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel nv

Hierbij bieden wij u het door de directie opgestelde jaarverslag van de Utrechtse Maatschappij 
tot Stadsherstel N.V. aan. Dit jaarverslag is door ons met de directie en de accountant van de 
vennootschap besproken en goedgekeurd. In het jaarverslag zijn de jaarrekening en het verslag 
van de directie opgenomen.
In de jaarvergadering van 22 mei 2013 hebben de aandeelhouders ingestemd met de benoeming 
van mr. F. de Beaufort tot commissaris van de vennootschap. De heer De Beaufort is kort na zijn 
benoeming onvoorzien door zijn werkgever voor vier jaar uitgezonden naar Japan. Tot zijn en 
onze spijt heeft hij daardoor moeten terugtreden als commissaris. Wij wensen hem alle succes in 
zijn nieuwe functie en weten, dat we in ieder geval in Japan een ambassadeur van onze vennoot-
schap hebben. 
De zittingstermijn van uw voorzitter loopt op de aanstaande jaarvergadering ten einde. Hij is 
niet meer verkiesbaar in verband met het bereiken van de in de statuten van de vennootschap 
vastgelegde leeftijdsgrens. Wij zijn verheugd u twee in onze ogen uitstekende kandidaten ter 
benoeming te kunnen voordragen. Bij aanvaarding van deze voordrachten door de aandeelhou-
ders is de Raad van Commissarissen weer op de beoogde sterkte van vijf leden. Hiermede wordt 
verder uitvoering gegeven aan het in 2011 genomen besluit om tot verjonging van de Raad  te 
komen. 
Ons college is het afgelopen jaar vijfmaal bijeen geweest, waarbij onder meer het economisch 
klimaat, waarmee de directie in de bedrijfsvoering wordt geconfronteerd, het acquisitiebeleid, 
het financiële beleid en het beheer en onderhoud van onze portefeuille aan de orde zijn geko-
men. Daarnaast heeft de Raad buiten de directie overlegd, waarbij haar eigen functioneren als 
ook dat van de directie is besproken.
In het afgelopen boekjaar zijn wij er niet in geslaagd, ondanks de vele mogelijkheden die zijn 
beoordeeld, om een voor onze vennootschap passende acquisitie te realiseren. Ook voor onze 
vennootschap is het van belang om vooral de focus te richten op de financiële gezondheid.
Ook in 2013 is het gelukt het verslagjaar met een positief resultaat af te sluiten. Wij stellen u 
dan ook voor het dividend over 2013 vast te stellen op 5% van de nominale waarde per aandeel.
Een woord van waardering is hier op zijn plaats voor de enthousiaste wijze, waarop de directie 
en de medewerkers zich in 2013 voor de vennootschap hebben ingezet.

mr. M.J.C. van Galen, voorzitter
mevr. drs. R.C. Willeumier 
mr. B.F. Keulen 
mr. J.M. van Noort 

Utrecht, 18 april 2014
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Hof van Doelen

Het voormalige St. Nicolaasklooster, nu vooral genoemd Doelenhuis, heeft een rijke historie 
vanaf de 14e eeuw: achtereenvolgens tweehonderd jaar klooster, na de beeldenstorm in de 16e 
eeuw driehonderd jaar tuchthuis, zestig jaar armenhuis, veertig jaar therapieafdeling van een 
psychiatrische inrichting en nu bijna twintig jaar in beheer en eigendom van Stads herstel met 
inmiddels eenentwintig bedrijfsruimten en zes woningen. 
De historie en vooral de architectuur vormen de aantrekkingskracht van dit gebouw. Een ont-
werp dat gedurende de eeuwen in fasen is ontstaan: vier omsloten binnenplaatsen, die 
de bezoeker na binnenkomst afschermen van de dynamiek, stress en geluiden van de stad. 
Tegelijkertijd blijft die claustrale beslotenheid ook licht, door de ruime zonnige binnenplaatsen, 
de vele ramen en de hoge plafonds. Het Doelenhuis huisvest een grote variëteit aan bedrijven: 
uitgeverij, architect, juristen, vormgevers, therapeuten, psychologen, consultants, financieel 
adviseurs en scholen voor meditatie, yoga en tai chi. In het zuidelijk deel bevinden zich de zes 
woningen.

Onlangs vond opnieuw een functiewijziging plaats. Eén van de vroegere slaapzalen voor 
vrouwen van het armenhuis, daarna boekbinderij voor de psychiatrische patiënten, werd na de 
restauratie door Stadsherstel lange tijd verhuurd als kunstuitleen en atelier. De kunstuitleen 
moest onlangs vaststellen dat een rendabel voortbestaan niet mogelijk is. Bij het zoeken naar 
een nieuwe functie wilden we het open karakter van deze ruimte, bij de hoofdentree van het 
complex, niet verliezen. We hebben daarom gekozen voor een gecombineerde functie: een 
atelier voor een edelsmid in een zijkamer en een grote ruimte die per uur of dagdeel door 
derden gehuurd kan worden als studio en voor vergaderingen, cursussen en presentaties. 
Deze vergaderruimte met beeldentuin, de Hof van Doelen, bieden we ook aan als extra faciliteit 
voor de huurders in het complex. Dit is een fraaie toevoeging aan de functies van het gebouw.

De foto’s laten een tijdsprong van circa 100 jaar zien. 



Gesprek

  

Op 11 maart 2014 organiseerde Stadsherstel in de Hof van Doelen een gesprek over de 
stand van zaken in de monumentenzorg, bepaald door zowel de marktomstandigheden 
als het bestuur. 
Deelnemers waren Raymond Bijen, teamleider Erfgoed Gemeente Utrecht, Inge 
Huisinga, beleidsmedewerker Cultureel Erfgoed Provincie Utrecht, Jan van Zelst, 
partner Hylkema Consultants en ondergetekende. 
Gespreksleider was Patrick van der Hijden. 
Marceline Dolfin, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, was verhinderd. 

Op pagina 9 tot 12  vindt u een beknopt verslag van dit gesprek.

Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel    Jaarverslag 20138 
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Patrick   Terugkijkend naar de achter ons liggende periode van tien, vijftien jaar, hadden 
we lange tijd het economisch tij mee: stijgende vastgoedprijzen, voldoende vraag, 
nauwelijks leegstand en welwillende banken. Deze factoren zijn de afgelopen jaren 
beduidend minder gunstig geworden. De vraag is of deze veranderingen in de 
vastgoedwereld en de bezuinigingen bij de overheid een weerslag hebben op de 
monumentenzorg.  

Hoe kijken jullie naar het afgelopen decennium?

Inge De economie is veranderd, maar we zien wel een groei van het publieke en bestuur-
lijke draagvlak voor het gebouwd erfgoed. Het onderwerp staat dan ook veel meer 
op de politieke agenda. 

Raymond   De publieke liefde voor oude gebouwen is toegenomen en het is maatschappelijk 
gezien veel meer geaccepteerd om te investeren in cultuur. 

Jan    Monumenten hebben een hoge ‘aaibaarheidsfactor’ en dat leidt er toe dat politici 
hier goede sier mee kunnen maken.

Johan     Maar er is een discrepantie tussen enerzijds de vele mooie woorden die politici 
 gebruiken voor ons erfgoed en anderzijds de gestaag minder wordende subsidies. 
Inge    Wezenlijk is en blijft dat eigenaren bereid zijn om te investeren in erfgoed. 
Raymond    Ook het perspectief van hoe mensen gebruik willen maken van hun omgeving is 

veranderd. Monumentale panden zijn trekkers voor de wijk en de stad geworden. 
Inmiddels willen ook gezinnen meer dan ooit graag in de stad verblijven en zich daar 
vestigen. Investeren in erfgoed betekent dan ook investeren in de stad. 

Jan     Het erfgoed heeft tevens een aanzuigende werking op bedrijven. 
Inge    Ondanks deze kentering is er minder geld beschikbaar voor de restauratie van 

monumentale panden. Het huidige jaarlijkse budget van de provincie Utrecht voor 
erfgoedrestauraties (het Fonds Erfgoedparels) bedraagt 2,1 miljoen euro, inclusief 
de gedelegeerde rijksgelden, terwijl er alleen al voor de historische buitenplaatsen 
een restauratiebehoefte is berekend op 51 miljoen euro, te weten 30 miljoen voor 
de gebouwen en 21 miljoen voor de historische groenaanleg. Op dit moment werkt 
de provincie Utrecht aan een Erfgoedmonitor. Deze monitor is begin juni gereed en 
brengt de onderhoudsstaat in beeld van alle rijksbeschermde monumenten, met 
uitzondering van de woonhuizen. Uit deze monitor zal blijken dat de restauratie-
behoefte nog veel groter is. Het is de vraag of die behoefte met private investeringen 
te dekken is.

Raymond Er is ook een afname van de stedelijke investeringsgelden bij gemeenten; de 
Gemeente Utrecht moet 10% bezuinigen op het erfgoed. Subsidies zijn vervangen 
door laagrentende leningen. De gemeente is begonnen met het verstrekken van 
restauratieleningen en zou naar het voorbeeld van het Nationaal Restauratiefonds 
een vergelijkbaar revolving fund willen uitbouwen: rente en aflossingen die weer 
nieuwe leningen mogelijk maken. 
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Jan     Wij zien dat het veel moeilijker is geworden bancaire financiering te krijgen voor 
verhuurd onroerend goed. Veel banken doen dit überhaupt niet meer. Dit is een 
belangrijke oorzaak van de toenemende leegstand van monumenten.  

Inge    De provincie Utrecht investeert in projecten waarbij ook de eigenaar bereid is om te 
investeren. We zien het probleem dat dit voor woningen gemakkelijker te realiseren 
is dan voor bijvoorbeeld kerken, torens en kastelen. Onderhoud van de Utrechtse 
Dom of Oud Amelisweerd zal nooit zonder subsidie kunnen. Het grote probleem van 
deze tijd is de herbestemming van niet-woningen: boerderijen, kerken, industrieel 
erfgoed. Teveel gebouwen waarvoor zich geen rendabele gebruikers aandienen. 

Jan    Mee eens. De fiscale voordelen die het bezit van een Rijksmonument met zich 
meebrengt, betreft vooral woonhuizen en dan voor eigen bewoning. Dat voordeel 
ontbreekt bij verhuurd onroerend goed.  

Raymond Verder zie je een duidelijke verschuiving naar het eigenaarsbelang; het gebruik van 
een monumentaal pand is essentieel voor het behoud van een pand.  

Hoe kijken jullie naar de toekomst?

Raymond Het publieke draagvlak blijft groeien, maar we moeten denk ik verwachten dat de 
subsidies verder zullen afnemen. 

Jan     We zullen ons moeten richten op al dan niet nieuwe financieringsvormen.
Inge    Maar dat blijven leningen die moeten worden terugbetaald. Doel zou moeten zijn om 

financieringsvormen voor grotere doelgroepen beschikbaar te krijgen (kerken lenen 
bijvoorbeeld niet). 
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Johan    Het bedrag dat de overheid jaarlijks beschikbaar stelt voor onderhoudssubsidies     
bedraagt 48 miljoen. Dat is minder dan één straaljager. Terwijl we weten dat een 
groot deel van het noodzakelijk onderhoud aan de Nederlandse monumenten niet 
gedekt wordt door huuropbrengsten. Op landelijk niveau zullen keuzes gemaakt 
moeten worden: welke monumenten kunnen we behouden en welke niet.

Raymond Aan bestuurders wordt geadviseerd te blijven investeren in draagvlak via publieks-
bereik. Essentieel is dat de mensen in de stad en de eigenaren het monumentaal 
erfgoed in stand houden en daar waar nodig biedt de gemeente ondersteuning. 
Het erfgoed is tenslotte van de maatschappij en die dient het in stand te houden. 
Verder hechten wij veel waarde aan kennisoverdracht; belangrijk is om de volgende 
generatie de waarde van monumentaal erfgoed in te laten zien. Een prachtig voor-
beeld is het onlangs gepresenteerde boek over de geschiedenis van de Domtoren van 
Uitgeverij Matrijs.

Inge    Duidelijk is dat gezien de geringe middelen niet al het erfgoed kan worden 
onderhouden. Daarom is van belang de belangrijkste problemen goed in beeld 
te krijgen en een keuze te maken op basis van welke criteria wordt geïnvesteerd; 
de urgentie (staat van het monument), de bereidheid van de eigenaar of de 
publieke toegankelijkheid. Ook zou de PR van het monumentale erfgoed kunnen 
worden verbeterd. Monumentenzorg wordt belangrijk gevonden, maar er worden 
onvoldoende financiële middelen voor beschikbaar gesteld. 

Jan    Tevens dient blijvend geïnvesteerd te worden in monumenten; op welke manier en 
met welke keuzes is een tweede. Eigenaren dienen ruim van te voren zekerheid te 
worden geboden over het verstrekken van subsidies, zodat zij duidelijkheid hebben 
over het totaal aan financieringsmogelijkheden. De belastingdienst draagt bij door 
snel een overzicht te kunnen verstrekken van de aftrekposten. 
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Moet de lijst van beschermde monumenten kleiner worden?

Inge    Een aantal gemeenten schaft de lijst van te beschermen gemeentelijke monumenten 
af of deze wordt gereduceerd. 

Jan     Een eigenaar die gerekend heeft op fiscale aftrek van onderhoudskosten zal niet blij 
zijn als de status van Rijksmonument wordt ingetrokken. 

Inge     Het zou goed zijn selectiever om te gaan met de plaatsing van monumenten op de 
lijst aangezien de beschikbare middelen beperkt zijn. 

Raymond   Op basis van gedegen onderzoek dient hierin een keuze te worden gemaakt. Ander-
zijds zorgt een beschermde status voor focus bij de eigenaar en voor financierings-
mogelijkheden. Het maakt van een particulier belang een algemeen belang. 

Inge    We moeten ons zorgen maken over het industrieel erfgoed. De herbestemming is 
lastiger geworden en voor deze monumenten is nog altijd minder draagvlak dan voor 
kerken.

Johan    De kerken gebruiken circa 70% van de onderhoudssubsidies. Je kunt je afvragen of 
daar niet een herschikking moet volgen.

Raymond    Steden als Utrecht hebben een grotere aantrekkingskracht dan het landelijk gebied. 
Daarom is de herbestemming van monumenten hier niet zo’n probleem en de leeg-
stand beperkt. 

Patrick    Dank voor jullie komst.



Verslag van de directie
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Resultaat

Het resultaat van de vennootschap is ten opzichte van 2012 verbeterd in de vorm van  besparin-
gen in de bedrijfskosten, huurverhogingen en een eenmalig voordeel als gevolg van de verkoop 
van Suikerstraat 17. We kenden ook twee kostenverhogingen: een extra voorziening voor on-
inbare huurvorderingen en extra onderhoudskosten. 

Bedrijfsruimten

Evenals vorig jaar moeten we vaststellen dat Stadsherstel last heeft van de crisis. Het leeg-
standspercentage voor de bedrijfsruimten steeg in 2013 van 3% naar 7%. Daarnaast ondervinden 
in 19% van de bedrijfsruimten de huurders financiële problemen, zodat we in overleg met hen 
vervangende huurders zoeken. De interesse van kandidaat-huurders duidt op een voorzichtig 
economisch herstel; dit zal in de loop van 2014 bewaarheid moeten worden. In onze woning-
portefeuille blijft slechts sprake van incidentele mutatieleegstand. 
De tweede verdieping van Doelenstraat 18, groot circa 170 m2, die lang onverhuurd bleef, 
hebben we gesplitst in zes eenheden, die vervolgens in korte tijd werden verhuurd aan twee 
haptonomen, drie juristen en een grafisch ontwerpster; zij delen een spreekruimte, keuken en 
sanitair. Doelenstraat 38 werd in maart 2013 verhuurd aan een ontwerpbureau. Begin 2013 
werd het voormalige kinderdagverblijf in Moutstraat 2 in drie eenheden verhuurd aan een groep 
startende ondernemers. 

Verhuurderheffing - huurbeleid

In 2013 is de verhuurderheffing door de Eerste Kamer goedgekeurd. In 2013 gold een tarief voor 
Stadsherstel van € 4.428,–, min of meer bedoeld als administratieve oefening. Het voor 2014 
beoogde tarief is verhoogd van 0,231% naar 0,381% van de woz-waarde, waarbij 10 x de gemid-
delde woz-waarde per woning van het belastbare bedrag mag worden afgetrokken. In plaats van 
de oorspronkelijk begrote € 75.000,– zal de heffing ons in 2014 circa € 115.000,– kosten.
In 2013 hebben we voor de woningen de wettelijke huurverhoging van 4% gevolgd; dat is circa 
1,5% boven de inflatie, door het Rijk ingevoerd als compensatie voor de verhuurderheffing. In 
enkele gevallen hebben we de extra huurverhoging voor hogere inkomens toegepast. Deze extra 
wettelijke verhogingen dekken slechts een klein deel van de verhuurderheffing. 
Van onze woningen wordt ruim 75% in de sociale sector verhuurd. Afhankelijk van grootte en 
ligging overwegen we bij mutaties sociale huurwoningen te verplaatsen naar de vrije sector. We 
verwachten de komende tien jaar minimaal 60 tot 65% van onze woningen in de sociale sector 
te kunnen behouden. Dit maakt het mogelijk dat huurders die het nodig hebben huurtoeslag 
kunnen aanvragen. Dit streven past in de doelstelling van onze vennootschap een bijdrage te 
leveren aan de volkshuisvesting in Utrecht en ook bij het type woningen in dat deel van onze 
portefeuille.  
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Onderhoud

In 2013 hebben we nieuwe planningsoftware in gebruik 
genomen voor meerjarig onderhoud. Deze is gedetailleerd 
onderbouwd en omvat niet alleen onderhoud maar ook 
vervanging van afgeschreven onderdelen, zoals dakgoten, 
keukens, installaties en badkamers. Met deze planning 
hebben we het risico van verrassingen en tegenvallers in de 
komende decennia grotendeels weggenomen. 
Nu de meeste van de door UMS uitgevoerde restauraties 
twintig jaar of langer zijn geleden, zien we de komende 
jaren met name de kosten voor vervanging van technisch 
afgeschreven onderdelen stijgen. In 2013 hebben we de 
kostenstijging kunnen beperken dankzij een eenmalige 
subsidie. Dit betrof € 228.000,–, een compensatie voor de 
in 2008 ingevoerde heffing vennootschapsbelasting, en 
maakte het mogelijk enkele restauraties uit te voeren:

• De leien daken van het Doelenhuis waren tijdens de 
restauratie in 1996 nog in orde. Een deel van deze 
daken was nu, bijna twintig jaar later, echter technisch 
afgeschreven. De subsidie hielp deze dure maatregel te 
kunnen uitvoeren. 

• Twee oude tuinmuren waren in een slechte staat: achter 
Oudegracht 187 op meerder plaatsen gescheurd, achter 
Oudegracht 53-55 zelfs gedeeltelijk ingestort. We hebben 
nu beide muren conform de historische uitgangspunten 
kunnen herstellen.  

• Tenslotte hebben we onder de tuin van Oudegracht 53-55 
de monumentale kelder kunnen herstellen. Dit is een 
uitloper van de werfkelder, een deel dat niet onder het 
pand maar onder de tuin ligt, en om die reden veel water 
te verwerken krijgt. Op lange termijn zorgt teveel water 
op een gewelf voor verval. Een middeleeuwse gemetsel-
de kelder is alleen te behouden indien de vochtdoorslag 
sterk wordt teruggebracht. Dat is gelukt. Daarbij is voor 
de bewoners van het pand extra bergruimte ontstaan.   

Verkoop Suikerstraat 17

Sinds de renovatie van de ‘zeven steegjes’ in de jaren 
negentig, heeft de Stichting Beheer Zeven Steegjes kantoor 
gehouden in Suikerstraat 17. Deze stichting, bestuurd door 
enkele huurders in de zeven steegjes, verrichtte onbezol-
digd diensten op het gebied van beheer en onderhoud. 
In de loop der jaren zijn de activiteiten van deze stichting 
verminderd, zodanig dat Suikerstraat 17 nog nauwelijks 
werd gebruikt. 
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Dit pand heeft een woonbestemming, maar is nooit ten behoeve van gebruik als woning geres-
taureerd. Bewoonbaar maken zou een investering van circa € 90.000,– vergen voor met name 
vervanging van de kap en het aanbrengen van een keuken, een badkamer en installaties. 
De huurwaarde van deze kleine woning zonder buitenruimte zou veel te laag zijn ten opzichte 
van de verkoopwaarde en de benodigde investering. Maar bovenal is de monumentale waarde 
van deze woning beperkt. Bij een hoge monumentale waarde zouden we een gebrek aan rentabi-
liteit wellicht elders hebben willen opvangen. In dit geval leek ons dit niet opportuun en hebben 
we de woning verkocht aan een koper, die ons overtuigde van zijn voornemen de woning goed 
te restaureren. De netto opbrengst bedroeg afgerond € 112.000,–, de boekwinst  € 70.000,–. De 
restauratie is in volle gang.                                

Onderzochte nieuwe projecten

In 2013 hebben we negen mogelijke aankoop-/restauratieprojecten beoordeeld en tot onze spijt 
alle moeten afwijzen. De meest opvallende noemen we hier kort, alle in Utrecht: 

• Buitenplaats Soestbergen, Gansstraat 165-169, de vraagprijs was voor ons zo’n 40% te hoog, 
verkoop vond plaats nog 25% boven die vraagprijs; de kopers zullen hier zelf gaan wonen; 

• Boerderij De Engh, enkele jaren geleden door UMS beoordeeld, in 2013 opnieuw te koop als 
horeca-locatie; we durfden een dergelijk groot horecaobject, met een huursom van 

 ca. € 125.000,– per jaar voor één huurder, in de huidige marktomstandigheden niet aan; voor 
een alternatieve bestemming achtten we dit niet geschikt; 

• Kromme Nieuwegracht 7, ruim te duur voor verhuur van woningen; voor verhuur als kantoor 
is de markt niet gunstig; 

• Boerderij De Hoef, Hogeweide 6 (de gesprekken hierover worden wellicht hervat);
• Lichtegaard 8, niet haalbaar voor verhuur.

We blijven dagelijks alert op mogelijke nieuwe projecten die binnen doelstelling en bedrijfs-
voering van de vennootschap vallen. 

Nationale Monumentenorganisatie  

Zoals gemeld in ons vorige jaarverslag werkt Stadsherstel in de NMo samen met de Vereniging 
Natuurmonumenten, Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen, Boei BV, NV Monumenten-
fonds Brabant en Vereniging Hendrick de Keyser. We zijn in dit voorjaar van 2014 nog immer met 
het Rijk in gesprek omtrent de overname van 34 Rijksmonumenten. De tijd, die het Rijk nodig 
heeft alle onderhouds- en juridische gegevens beschikbaar te maken, blijkt langer dan voorzien. 
De minister heeft zich voorgenomen uiterlijk deze zomer resultaat te boeken. 
Overigens wordt de NMo ten behoeve van toekomstige verwervingen zo georganiseerd, dat de 
deelnemende organisaties als zodanig geen risico dragen. Wij brengen gezamenlijk onze kennis 
en ervaring in; risico’s worden apart georganiseerd.  
De NMo is niet alleen een gesprekspartner voor het Rijk, maar ontwikkelt zich ook als forum 
waarin enkele van de grootste en belangrijkste organisaties op het gebied van erfgoedbeheer 
kennis uitwisselen en onderlinge ondersteuning leveren. We vinden het belangrijk hierbij 
betrokken te blijven. 
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Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM)

Tegen onze verwachting is onze aanvraag erkend te worden als Professionele Organisatie voor 
Monumentenbehoud, ter vervanging van de jarenlange status als Aangewezen Organisatie voor 
Monumentenbehoud, afgewezen. Van de vierentwintig aanvragen zijn er slechts zeven geho-
noreerd. De aangevoerde reden was dat onze professionaliteit onvoldoende was vastgelegd in 
beleidsdocumenten en procedurebeschrijvingen. Onze organisatie heeft in de loop der jaren een 
hoog kennisniveau op het gebied van beheer en onderhoud van monumenten opgebouwd. Maar 
we hebben bij deze aanvraag onvoldoende onderkend dat dit niveau vertaald moest worden in 
geschreven procedures en werkwijzen, teneinde formeel erkend te kunnen worden. We hebben 
inmiddels een nieuwe aanvraag ingediend, waarop dit voorjaar een reactie volgt. 

Wonen boven Winkels

De vorig jaar aangekondigde opheffing van Wonen boven Winkels NV en de oprichting van de 
Stichting Wonen boven Winkels is afgerond. De bedrijfsvoering wordt hierdoor eenvoudiger en 
goedkoper. Het doel is onveranderd: het bestrijden van leegstand en het verbeteren van de leef-
baarheid van de binnenstad. UMS blijft het bureau voeren. De nieuwe stichting wordt bestuurd 
door Jan van Zelst (mede-eigenaar van Hylkema Consultants en vroeger als ambtenaar aan de 
wieg van het project), Stefan Langerak (bedrijfsmakelaar in de Utrechtse binnenstad) en Hans 
Brouwer (voorheen commissaris van de Wonen boven Winkels NV). Ondergetekende voert de 
directie over het project.  
In 2013 werd de realisering van twee appartementen in de Bakkerstraat gestart; in de Drie-

haringstraat werden acht 
appartementen opgeleverd, 
geïnitieerd in 2012. Ambitie 
van de stichting is de hoge 
productie van enkele jaren 
geleden te benaderen.  

Beheer in opdracht van 
derden

Ook in 2013 hebben we in 
opdracht van vijf stichtingen 
(Fundatie De Elëemosynae 
van Oud-Munster, Fundatie 
Sint Margaretenhof, Fundatie 
Kamer van het voormalig Ge-
recht van Hoogelanden, Fun-
datie Tullingh’s Stichting en 
KF Hein Stichting) het beheer 
gevoerd over zevenendertig 
verhuureenheden in Utrechtse 
monumenten. 
Doel van de vier fundaties is 
huisvesting te bieden aan min-
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der draagkrachtigen vanaf middelbare leeftijd. Dankzij het in eeuwen opgebouwde vermogen is 
het mogelijk de huurprijzen van deze zevenentwintig ‘hofjeswoningen’ laag te houden. 
De tien woningen en bedrijfsruimten, die we beheren voor KF Hein Stichting, maken onderdeel 
uit van het vermogen van deze stichting dat initiatieven op het gebied van cultuur en welzijn 
ondersteunt. 
Wij zijn trots onze organisatie voor deze stichtingen te mogen inzetten.    

Kantoor/ organisatie

Het bureau van UMS is eind 2013 teruggebracht van 4,3 fte maar 3,8 fte. In de huidige samen-
stelling en capaciteiten van het team is dit voldoende. In de komende jaren zal de precieze 
benodigde capaciteit afhangen van eventuele mutaties, beschikbaarheid en nieuwe projecten. 
Het ziekteverzuim in 2013 bedroeg niet meer dan 1%. 

Vooruitblik 2014

Voor 2014 verwachten we geen grote investeringen in de organisatie 
te doen. Een verdere besparing in organisatie- en kantoorkosten zoals 
in 2012 en 2013 lijkt niet in noemenswaardige omvang mogelijk. Het 
resultaat over 2014 zal positief zijn, maar waarschijnlijk minder dan 
in 2013, in elk geval vanwege de verhuurderheffing, wellicht ook door 
problemen in de portefeuille bedrijfsruimten. Werving van nieuwe 
huurders is onze prioriteit. 

We blijven alert op mogelijke nieuwe aankopen van monumenten. 
We zullen waarschijnlijk meedingen in de openbare verkoop van het 
Tivoli-complex aan de Oudegracht door de Gemeente Utrecht. Bij 
het schrijven van dit verslag waren de verkoopvoorwaarden nog niet 
bekend. Al in 2012 hebben we onze interesse kenbaar gemaakt dit 
complex ter hand te nemen. We hebben hiervoor twee redenen: ten 
eerste de mogelijkheden die we zien hier ouderenhuisvesting te realise-
ren, al dan niet gecombineerd met andere functies, en ten tweede de 
unieke historie van deze locatie. In de dertiende eeuw een klooster met 
kerk, daarna een weeshuis, vervolgens een huis voor de vakbond van 
spoorwegpersoneel en tenslotte een poppodium met kantoren. Vanuit 
bouw- en cultuurhistorisch oogpunt wordt dit, met de ondergrond van 
het Domplein, één van de grootste en meest interessante restauratie-
projecten van dit decennium. Er is ten aanzien van deze gebouwen 
al veel onderzocht en gedocumenteerd, maar het lijkt onvermijdelijk 
dat een restauratie en herbestemming op veel onderdelen bijzondere 
vondsten gaan opleveren. 

Johan Blom
18 april 2014



 Balans per 31 december 2012 na winstbe-
stemmingJaarrekening
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Balans per 31 december 2013 na winstbestemming (in euro’s)

 31-12-2013 31-12-2012
Activa   
Vaste activa   
Materiële vaste activa   1	 22.425.871	 	 22.465.413	  
Financiële vaste activa  2 23.775  31.702	

 
   22.449.646	 	 22.497.115

Vlottende activa     
Vorderingen en overlopende activa  3	 761.381	 	 1.413.652	
Liquide middelen  4	 725.909	 	 102.082 
   1.487.290	 	 1.515.734

Totaal activa	 	 	 23.936.936	 	 24.012.849

     
Passiva     
Eigen vermogen     
Geplaatst kapitaal  5	 9.022.900	 	 9.022.900 
Overige reserves  6	 3.400.684	 	 3.146.010

	 	 	 12.423.584	 	 12.168.910

Voorzieningen     
Voorziening groot onderhoud  7	 	 1.057.243	 	 1.052.235

 
Langlopende schulden  8	 	 9.182.529	 	 9.310.979

     
Kortlopende schulden en 
overlopende passiva     
Bankier  9	 -	 	 12.343 
Overige schulden en 
overlopende passiva  10	 1.273.580	 	 1.468.382

	 	 	 1.273.580	 	 1.480.725

Totaal passiva   23.936.936	 	 24.012.849
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Winst- en verliesrekening over 2013 (in euro’s)

 2013 2012
 
Huuropbrengsten  2.384.804	 	 2.260.343 
Overige bedrijfsopbrengsten  11 32.610	 	 33.500 
    2.417.414	 	 2.293.843

Personeelslasten  12	 297.100	 	 340.703 
Afschrijvingen  13	 5.600	 	 6.902 
Boekwinst verkoop pand  14	 69.945-	 	 - 
Overige bedrijfskosten  15	 929.087	 	 843.466 
Som der bedrijfslasten   1.161.842	 	 1.191.071

Bedrijfsresultaat   1.255.572	 	 1.102.772

Rentebaten  16	 8.671	 	 1.654 
Rentelasten  17	 425.820-	 	 431.976- 
    417.149-	 	 430.322-

Resultaat vóór belastingen   838.423	 	 672.450

Belastingen  18	 	 132.604-	 	 15.762-

    705.819	 	 656.688

Resultaat deelneming   -	 	 3.997-

Resultaat na belastingen   705.819	 	 652.691
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Kasstroomoverzicht over 2013 (in euro’s) 
 2013  2012
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat   1.255.572	 	 1.102.772

Aanpassingen voor:     
Afschrijvingen   5.600	 	 6.902

Toename/Afname voorziening groot
onderhoud   5.008	 	 57.465-

    1.266.180	 	 1.052.209

Aanpassingen werkkapitaal:     
Toename/afname vorderingen  39.604-	 	 106.670 
Toename/Afname kortlopende  
schulden (exclusief aflossings-   
  verplichting leningen en bankier)  205.673-	 	 272.704-  
    245.277-	 	 166.034-

Kasstroom uit bedrijfsoperaties   1.020.903	 	 886.175

Betaalde interest  403.564-	 	 417.283- 
Terugontvangen belastingen  556.552	 	 - 
    152.988	 	 417.283-

Kasstroom uit operationele activiteiten  1.173.891	 	 468.892

     
Kasstroom uit investeringsactiviteiten    
Investeringen in materiële vaste activa 17.708-	 	 355.808- 
Boekwinst materiële vaste activa  51.655	 	 -

Toename/Afname financïele vaste activa 7.927  31.702- 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten  41.874	 	 387.510-

     
Kasstroom uit financieringsactiviteiten    
Nieuw lang vreemd vermogen  -	 	 400.000 
Mutatie in lang vreemd vermogen	 	 128.450-	 	 73.513-  
Voorgesteld dividend  451.145-	 	 451.145-  
Kasstroom uit financieringsactiviteiten  579.595-	 	 124.658-

Mutatie liquide middelen   636.170	 	 43.276-

     
Liquide middelen per 1 januari   89.739	 	 133.015

Mutatie   636.170	 	 43.276-

     
Liquide middelen per 31 december  725.909	 	 102.082 
Schulden aan kredietinstellingen 	 -	 	 12.343-	

    725.909	 	 89.739
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Algemene grondslagen voor de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld op basis van de wettelijke voorschriften weergegeven in Titel 9
Boek 2 BW.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling

Algemeen
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis 
van historische kosten, tenzij in de onderstaande toelichting anders is vermeld. Baten en lasten 
worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts 
genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 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.

Vergelijkende cijfers
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven 
ten opzichte van het voorgaande jaar. De presentatie in de vergelijkende cijfers is aangepast 
voor zover dit leidt tot een verbetering van het inzicht. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa
Onder materiële vaste activa worden panden en inventaris verantwoord.
Waardering van de panden vindt plaats tegen stichtingskosten verminderd met cumulatieve 
afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De stichtingskosten bestaan uit de som van 
de aankoopprijs, de restauratiekosten en de geactiveerde rente tijdens de restauratie verminderd 
met subsidies. Afschrijvingen tot en met 1990 zijn in mindering gebracht. Op de panden wordt 
sinds 1991 niet afgeschreven omdat de gebruiksduur van de panden niet vermindert doordat 
het monumentale panden betreft die in goede staat worden gehouden. Op de panden worden 
bijzondere waardeverminderingen toegepast als de realiseerbare waarde op balansdatum lager 
is dan de boekwaarde. Waardering van inventaris geschiedt tegen aanschafwaarde verminderd 
met lineaire afschrijvingen berekend op basis van de verwachte levensduur.

Vorderingen
Deze worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, eventueel onder aftrek van een 
voorziening wegens oninbaarheid.
Onder de vorderingen is een actieve belastinglatentie opgenomen tegen 20%.
De latentie is ontstaan doordat bij de fiscale openingsbalans de leningen fiscaal gewaardeerd 
zijn tegen marktwaarde en commercieel tegen nominale waarde. Tevens is een latentie tegen 
20% opgenomen voor de voorwaartse verliesverrekening.

Voorzieningen
Aan de voorziening voor groot onderhoud wordt ter egalisatie van kosten jaarlijks een vast 
bedrag op basis van een onderhoudsplan toegevoegd. Werkelijke onderhoudskosten worden aan 
de voorziening onttrokken.



25 Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel    Jaarverslag 2013

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Overige bedrijfsopbrengsten
De overige bedrijfsopbrengsten betreffen aan derden in rekening gebrachte managementfee’s, 
beheervergoedingen en wachtlijstopbrengsten.

Afschrijvingen
De jaarlijkse afschrijvingen op inventaris worden berekend op basis van een vast percentage van 
de aanschafwaarde.

Vennootschapsbelasting
Vanaf 2008 is de vennootschap belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De vennoot-
schapsbelasting wordt berekend over het bedrijfseconomische resultaat voor belastingen op 
basis van het geldende belastingtarief, rekening houdend met vrijgestelde winstbestanddelen, 
beperkt aftrekbare kosten en fiscale faciliteiten.

Algemene grondslagen voor het kasstroomoverzicht
 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Ontvangsten en uitgaven 
uit hoofde van interest en dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele 
activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financierings-
activiteiten. Desinvesteringen in materiële vaste activa zijn vermeld tegen de opbrengst waarde. 
Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht 
opgenomen.
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Toelichting op de balans per 31 december 2013 (in euro’s)

 31-12-2013  31-12-2012
Vaste activa    

1		Materiële vaste activa 
Panden
Stand per 1 januari 22.446.000	 22.103.486

Investeringen -	 35.000

Restauratiekosten 13.600	 307.514

Subsidies -	 -

Boekwaarde verkochte activa 51.650-	 -

Stand per 31 december 22.407.950	 22.446.000	

Cumulatieve aanschafwaarde	 23.122.640	 23.160.690

Afwaardering Domplein 24 509.739-	 509.739-

Cumulatieve afschrijvingen 204.951-	 204.951-

Boekwaarde per 31 december	 22.407.950	 22.446.000

De restauratiekosten in 2013 betreffen nagekomen 
projectkosten voor het project boerderij De Balije.

In 2012 heeft een taxatie voor een deel van de panden 
plaatsgevonden. De getaxeerde waarde (onderhandse 
verkoopwaarde) bedroeg € 46.680.000. 

Gedurende het boekjaar 2013 is het pand aan de Suikerstraat verkocht.   

Inventaris
Stand per 1 januari 19.413	 13.021

Investeringen 4.108	 13.294

Desinvesteringen -	 -

Afschrijvingen verslagjaar 5.600-	 6.902-

Cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen -	 -

Stand per 31 december  17.921	 19.413

 
Cumulatieve aanschafwaarde 73.762	 69.654 
Cumulatieve afschrijvingen 55.841	 50.241

Boekwaarde per 31 december 17.921	 19.413

     



27 Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel    Jaarverslag 2013

 31-12-2013  31-12-2012
2		Financiële vaste activa 
Overige	deelnemingen 
Boekwaarde per 1 januari -	 3.997

Resultaat boekjaar -	 3.997-

Boekwaarde per 31 december -	 -

Betreft een 33,33% belang in Wonen boven Winkels Utrecht N.V. gevestigd te Utrecht. 
De vennootschap is opgericht op 12 oktober 2007. Per 15 november 2013 is de naamloze 
vennootschap Wonen boven Winkels N.V. ontbonden. Haar middelen zijn na goedkeuring 
van de Algemene vergadering, de Provincie Utrecht en de Gemeente Utrecht, overgegaan 
naar de Stichting Wonen boven Winkels. Hiermee komt het 33,33% belang van de Utrechtse 
Maatschappij tot Stadsherstel te vervallen. 

Leningen	huurders	De	Balije
Boekwaarde per 1 januari 31.702	 			-	

Afgegeven Leningen -	 38.308

Aflossingen gedurende boekjaar	 7.927-	 6.606-

Boekwaarde per 31 december	 23.775	 31.702

Betreft verstrekte leningen aan de huurders van De Balije voor de aankoop van de keuken. 
Betreft een annuïteitenlening, waarbij aflossingen en rente zijn overeengekomen in de huur-
overeenkomst. Aflossingen geschieden in 60 tot 96 maanden. De rente bedraagt 5,5% per jaar.
 
3		Vlottende activa   
Vorderingen	en	overlopende	activa   
Vennootschapsbelasting, carry back 2008 t/m 2010 -	 430.805

Vennootschapsbelasting 2011, teruggave voorlopige aanslag -	 122.252

Actieve latentie vennootschapsbelasting voorwaartse 
verliesverrekening 520.000							 650.000							

Nog te ontvangen Subsidie Oudegracht 187 8.886												 13.037									

Nog te ontvangen huren, omzetbelasting op huren en 
doorberekende kosten 154.644									 55.138										

Actieve latentie vennootschapsbelasting waardering leningen 51.745											 54.349								

Nog te ontvangen Subsidie NRF voor uitgevoerde restauraties 90.000	 90.000

Voorziening wegens oninbaarheid huren 70.000-						 6.000-											

Vooruitbetaalde kosten 2.036												 3.846											

Rente 2.719														 																		-			

Overige vorderingen 1.351													 225														

 761.381								 			1.413.652	

   
Van de subsidie Oudegracht 187 heeft circa € 4.401 
(2012: € 9.194) een looptijd langer dan één jaar.
   
Per 1 januari 2008 is de vennootschap belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting 
geworden. Hiertoe is een fiscale openingsbalans opgesteld. Hierdoor is een actieve latentie 
vennootschapsbelasting ontstaan vanwege het feit dat bij de fiscale openingsbalans de lenin-
gen o/g fiscaal gewaardeerd zijn tegen marktwaarde en commercieel tegen nominale waarde.  
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Door de fiscale afwaardering van de panden ultimo 2011 is een verliesverrekening ontstaan 
voor drie jaren terug (carry back) en zes jaren vooruit (carry forward). Voor deze voorwaarts 
te verrekenen verliezen is een actieve latentie vennootschapsbelasting ontstaan. Deze actieve 
latentie is in 2012 herrekend op grond van de gewijzigde resultaatverwachting 2013-2017. 

 
   31-12-2013 31-12-2012 
4	 Liquide middelen    
ING bank, MKB Extra rekening  6.081													 6.073												

Rabobank, spaarrekening   610.265									 4.198            
Bankiers in rekening-courant   109.554								 	91.391         
Kas    9																					 420	               
     725.909								 	102.082	       

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap.   
 
    
Eigen vermogen 
    
5 Geplaatst kapitaal    
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 27.600.000, verdeeld in 60.000 
aandelen van € 460 nominaal. Hiervan zijn 19.615 (31-12-2012: 19.615) aandelen geplaatst en 
volgestort.    
Er zijn geen aandelen met bijzondere rechten.    
    
Stand per 1 januari  9.022.900	 9.022.900

Uitgifte van en bijstorting op aandelen  -	 -

Stand per 31 december  9.022.900	 9.022.900

    
In het boekjaar is 0 (2012: 0) aandeel geplaatst en volgestort.

6  Overige reserves    
Stand per 1 januari   										3.146.010														 2.944.464				

Uit (voorstel) winstbestemming  254.674											 201.546									

Stand per 31 december  				3.400.684		 				3.146.010	

    
7  Voorzieningen    
Voorziening	groot	onderhoud    
Stand per 1 januari  				1.052.235		 				1.109.700	

Dotatie verslagperiode  420.000	 420.000	

	 	 	 1.472.235				 1.529.700

Uitgevoerd onderhoud  414.992									 	477.465									

Stand per 31 december  				1.057.243			 				1.052.235	
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   31-12-2013 31-12-2012
8  Langlopende schulden    
Leningen    
Hypothecaire lening Triodos Bank ‘De Zeven Steegjes’ 4.000.000	 4.000.000

Hypothecaire lening Rabobank ‘Brandweerpanden’ 1.000.000	 1.000.000

Hypothecaire lening Rabobank Domplein 24  764.866										 770.000

Annuïteitenlening NRF ‘Brandweerpanden’  				2.563.583		 					2.637.771	

Lening Fundatie Eleëmosynae van Oud-Munster  526.000	 526.000

Lening Oranjefonds  400.000	 400.000

Restauratiefonds-hypotheek NRF Oudegracht 307  48.880													 51.208											

Overige leningen Domplein 24  250.000										 325.000									

   				9.553.329		 				9.709.979	

Aflossingen komend boekjaar  370.800										 399.000									

   				9.182.529		 				9.310.979	

De hypothecaire lening Triodos Bank ad € 4.000.000 heeft een looptijd tot 1 april 2021. Het 
rentepercentage bedraagt 4,9% en staat vast tot 1 april 2021. Als zekerheid op de hypothecaire 
lening Triodos Bank is het recht van eerste hypotheek verstrekt op de panden van ‘De Zeven 
Steegjes’ en zijn de huurpenningen met betrekking tot deze woningen verpand. 

De hypothecaire lening Rabobank ‘Brandweerpanden’ ad € 1.000.000 heeft een looptijd tot 
januari 2029. Het rentepercentage bedraagt 4,85% en staat vast tot januari 2014. Als zekerheid 
is het recht van eerste hypotheek verstrekt op de appartementen en kantoren aan de Doelen-
straat en zijn de huurpenningen terzake verpand.

De hypothecaire lening Rabobank Domplein 24 ad € 770.000 heeft een looptijd tot 1 december 
2038. Met ingang van 1 november 2013 wordt jaarlijks 4% van de oorspronkelijke hoofdsom 
afgelost. Het rentepercentage bedraagt 3,55% en staat vast tot oktober 2016. Als zekerheid is 
het recht van eerste hypotheek verstrekt op het pand Domplein 24 te Utrecht en zijn de huur-
penningen terzake verpand.

De twee annuïteitenleningen bij het Nationaal Restauratiefonds hebben een looptijd van 
30 jaar, tot januari 2034. Over de eerste annuïteitenlening, oorspronkelijk groot € 669.868, 
wordt de eerste vijf jaar 0,8% rente berekend, daarna 1,5%. Over de tweede annuïteitenlening, 
oorspronkelijk groot € 2.490.132, wordt 5,2% rente berekend tot 1 februari 2014. Als zekerheid 
op de beide annuïteitenleningen geldt het recht van eerste hypotheek op de ‘Brandweer-
panden’ alsmede een garantie van de gemeente Utrecht ad € 3.160.000.

Over de lening Fundatie Eleëmosynae van Oud-Munster wordt 3% rente berekend. Er is geen 
aflossingsschema opgesteld. Bij niet-nakoming van de in de overeenkomst opgenomen voor-
waarden, kunnen nadere zekerheden worden gesteld.

De lening Oranjefonds heeft een plafond van € 800.000 en een looptijd van acht jaar (tot 2020). 
Er is € 400.000 opgenomen. De rente bedraagt 5%, te betalen per kwartaal.

De Restauratiefonds-hypotheek NRF Oudegracht 307 heeft een looptijd van 30 jaar tot augustus 
2033 en een rentepercentage van 0,7%. Als zekerheid geldt het recht van eerste hypotheek op 
het voortdurend recht van erfpacht van de grond van het pand Oudegracht 307.
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De overige leningen inzake Domplein 24 zijn onderverdeeld in drie leningen groot respec-
tievelijk € 250.000, € 50.000 en € 25.000. De leningen van € 50.000 en € 25.000 zijn gedurende 
het boekjaar afgelost. Het resterende deel ad € 250.000 wordt in 2014 geheel afgelost. Over de 
leningen wordt geen rente berekend.

Circa € 8.687.000 (2012: € 8.985.000) heeft een looptijd langer dan vijf jaar.

	 	 	 31-12-2013 31-12-2012
9  Kortlopende schulden en overlopende passiva 
Bankier	 	 		

Bankiers in rekening-courant   - 12.343		

   -	 12.343

De kredietlimiet van de rekening-courant met Rabobank bedraagt € 500.000. Over de faciliteit 
wordt een rente van 1 maands Euribor + 1% gerekend. Voor de verstrekte zekerheden wordt 
verwezen naar de hypothecaire leningen.

10		Overige schulden en overlopende passiva  
Dividend en aandeelhouders nog te storten 	 	 464.178											 457.707									

Aflossingen leningen  370.800										 	399.000	

Terug te betalen, of vooruitontvangen Subsidie RCE, 
t.b.v. restauratie    34.714														 	212.308		

Borg huurders   151.992										 	145.591										

Bouwkosten, onderhoud en vaste lasten 	 	 71.441													 	93.009												

Vooruitontvangen huren en servicekosten   60.424														 38.029												

Rente   49.000														 	59.886													

Omzetbelasting   23.129														 	12.485	    
Loonheffingen en premies   9.735															 	10.829												

Accountant en administratie   12.000		 12.000

Reservering vakantiegeld en 13e maand   21.469														 	21.559												

Overige schulden   4.698																 	5.979															

   1.273.580							 	1.468.382			

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa
Ten gunste van de verkoper van de panden Domplein 13 tot en met 15 is een voorkeursrecht 
tot koop afgegeven indien de vennootschap zou willen overgaan tot vervreemding van 
genoemde panden.
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   2013 2012
11  Overige bedrijfsopbrengsten
Managementfee derden   11.671														 	14.332												

Beheervergoedingen   15.533														 	15.095													

Overige   5.406																	 	4.073																

	 	 	 32.610														 	33.500													

	
12  Personeelslasten  
Salarissen   239.903											 	276.364										

Sociale lasten   37.863													 	39.674												

Pensioenlasten   13.953													 	12.419												

Uitzendkrachten  -																											3.797															

Overige personeelskosten   5.381																 	8.449															

	 	 	 297.100											 	340.703											

In de verslagperiode bedroeg het gemiddeld aantal werknemers op fulltime basis 4,3 (2012: 
4,5).
De pensioenregeling is ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds voor de Architecten-
bureaus en is naar zijn aard een toegezegde pensioenregeling. De vennootschap heeft in het 
geval van een tekort bij het pensioenfonds geen verplichting tot het doen van aanvullende 
bijdragen anders dan hogere toekomstige premies.

13  Afschrijvingen  
Materiële vaste activa inventaris   5.600																	 	6.902															

14  Boekwinst verkoop pand  
Materiële vaste activa panden   69.945-													 -																									

Het pand aan de Suikerstraat is in boekjaar 2013 verkocht. Hier is een boekwinst gerealiseerd.

Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2013 (in euro’s)
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   2013 2012

15  Overige bedrijfskosten  
Onderhoud en vaste lasten panden   293.415											 	238.782										

Dotatie voorziening debiteuren   62.975													 	-														          
Dotatie voorziening groot onderhoud   420.000		 420.000

Door te berekenen kosten   45.779													 	39.740												

Energie   69.598													 	56.308												

Opbrengst servicekosten   115.687-											 	107.415-										

Kantoor/porti/drukwerk en telefoon   33.384													 	48.181												

Beheerkosten Houtzaagmolen De Ster   2.853																 	2.773															

Huur en servicekosten kantoor   35.107												 	32.334											

Projecten in onderzoek   																						-				 											7.770	

Fusiekosten   																					-				 	11.530													

Taxatiekosten  2.720																 -				

Verhuurderheffing	 		 4.428																	 	-																									                   
Accountantskosten controle jaarrekening   17.685													 	18.535												

Administratie- en advieskosten  8.687																	 	32.381													

Representatie en reclame   10.946													 	14.007												

Abonnementen en contributies  9.083																	 	9.502															

Assurantiën   6.856																 	6.018															

Notaris/advocaat/makelaar   11.265													 	2.796																

Overige   9.993																	 	10.224													

	 	 	 										929.087		 843.466	

 
16  Rentebaten    
Subsidies  - 1.615	

Spaarrekeningen bankiers  									5.008		 	-				
Rente Belastingdienst  3.663											 																39	
	 	 	 									8.671		 										1.654	 
     
17		Rentelasten    
Hypothecaire lening Triodos ‘De Zeven Steegjes’
en ‘De Balije’  					185.114		 			196.004		
Hypothecaire lening Rabobank ‘Brandweerpanden’ 							49.174		 	49.308	 
Annuïteitenleningen NRF ‘Brandweerpanden’ 						 118.975		 	121.946	 
Hypothecaire lening Rabobank Domplein 24  							33.546		 							35.619	 
Lening Fundatie Eleëmosynae van Oud-Munster  							15.780		 	15.780	 
Lening Oranjefonds  							20.000		 								10.082 
Restauratiefonds-hypotheek NRF Oudegracht 307  													324		 375		

Bankkosten en rente  									2.907		 									2.862	 
   					425.820		 					431.976	 
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   2013 2012
18		Belastingen   	

Mutatie actieve belastinglatentie voorwaartse
verliesverrekening  				130.000-	 					10.000- 
Mutatie actieve belastinglatentie waardering leningen	 									2.604-	 										5.762- 
Vennootschapsbelasting  				132.604-	 								15.762- 
     
Resultaat deelneming    
Resultaat deelneming Wonen boven Winkels Utrecht N.V. 																-				 										3.997-	
	 	 	 															-				 										3.997-	

Commissarissen    
Aan de vennootschap zijn vier commissarissen verbonden.   
De leden van de Raad van Commissarissen verrichten hun                                                             
werkzaamheden onbezoldigd.
                                   
Utrecht, 18 april 2014
    
Directie drs. J.A. Blom 
Commissarissen Mr.  M.J.C. van Galen, Mr. B.F. Keulen,                                                                        
  drs. R.C. Willeumier, Mr. J.M. van Noort	 	
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Toelichting op de fiscale positie (in euro’s)

   2013 2012
Berekening vennootschapsbelasting   
Resultaat voor belastingen	 	 											838.423		 												672.450	

Correctie fiscaal lagere boekwinst pand  44.945-	 																								-	  
Correctie liquidatie verlies deelneming              	19.325-	 																								-  
Mutatie fiscaal lagere waardering leningen in verband 
met opwaardering fiscale schuld	 	 												13.021-	 													28.812-

Niet aftrekbare kosten, forfaitaire bijtelling	 	 															4.400		 																4.400	

Belastbaar bedrag		 	 											765.532		 												648.038	

   
De behaalde winst in boekjaar 2013 kan verrekend 
worden met het negatieve belastbaar bedrag in 2011. 
Hiervoor is reeds een actieve belastinglatentie gevormd 
ultimo boekjaar 2011. 		 	 	 	

Voor de verschillen tussen de fiscale en de commerciële 
waardering van de leningen en voor de voorwaartse 
verliesverrekening zijn actieve belastinglatenties 
opgenomen. Deze latenties zijn opgenomen tegen 
een tarief van 20%. 	 	 	
	    
Mutatie in de actieve belastinglatentie                                                                                                 
voorwaartse verliesverrekening
Verrekening belasting over belastbaar bedrag 
huidig boekjaar  										153.106-	 											129.608-

Herrekening actieve belastinglatentie op grond van 
resultaatverwachting 2014-2017  													23.106		 												119.608	

	 	 	 130.000-	 													10.000-
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Overige gegevens

Statutaire bepalingen inzake winstbestemming

De winstbestemming is – op basis van de thans geldende statuten – geregeld in artikel 30 van de 
statuten van de vennootschap.

1. Uit de winst, die in enig boekjaar is behaald, wordt allereerst, zo mogelijk, op de aandelen uit-
gekeerd vijf procent van de nominale waarde of een zoveel hoger percentage als op grond van 
artikel 5, letter d. van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 toelaatbaar is. Indien de in 
de vorige zin bedoelde winst niet toereikend is om gemeld percentage uit te keren, vinden de 
voorgaande zin en lid 2 van dit artikel eerst toepassing, nadat het tekort is ingehaald.

2. De na toepassing van lid 1 overblijvende winst wordt gereserveerd. 
 De vennootschap kan aan de aandeelhouders slechts uitkeringen doen voor zover haar 
 vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal 

vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden

Winstbestemming

Voorgesteld wordt 5,00% dividend uit te keren aan aandeelhouders.
Vooruitlopend op de goedkeuring door de aandeelhoudersvergadering is de winstbestemming in 
de jaarrekening verwerkt.

	 	 	 2013 2012
	 	 	 	
Resultaat	 	 					705.819		 						652.691	

Toegevoegd aan de overige reserves	 	 					254.674		 				201.546	

Dividend	 	 451.145	 451.145
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Aan: Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V.

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 
2013  van Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V. te 
Utrecht gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de 
balans per 31 december 2013 en de winst- en verliesrekening 
over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een 
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving en andere toelichtingen.  

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor 
het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het 
resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het 
opstellen van het verslag van de directie 2013, beide in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland 
geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is tevens 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als 
het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening 
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang 
als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel 
over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben 
onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands 
recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. 
Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende 
ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig 
plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid 
wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van 
materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden 
ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen 
en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde 
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant 
toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het 
inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking 
van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de 

accountant de interne beheersing in aanmerking die 
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor 
het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten 
van controlewerkzaamheden die passend zijn in de 
omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter 
niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen 
over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren 
van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 
financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door 
het bestuur van de vennootschap gemaakte schattingen, 
alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de 
jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-
informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing 
voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld 
van de grootte en de samenstelling van het vermogen 
van de Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V. 
per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de 
wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij 
dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding 
van het onderzoek of het verslag van de directie 2013, voor 
zover wij kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 
2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b 
tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens 
vermelden wij dat het verslag van de directie 2013, voor 
zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de 
jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.  

Utrecht, 18 april  2014,
Baker Tilly Berk N.V.

G.J. van Luyk    S.F. Jansen
Accountant-Administratieconsulent     Registeraccountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant



Bijlagen

  

37 Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel    Jaarverslag 2013



38 Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel    Jaarverslag 2013

Lijst van aandeelhouders per 31 december 2013

Aandeelhouders met een belang van meer dan 5% aandelen

Coöperatieve Rabobank Utrecht en omstreken UA
ASR Levensverzekering NV
ING Real Estate Vastgoed Fonds Investering BV
F. van Lanschot Bankiers NV
Syntrus Achmea Pensioenbeheer
Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn
Gemeente Utrecht

 
Aandeelhouders met een belang van minder dan 5% aandelen

erven mevrouw M.A. Aghina
Allianz Nederland Schadeverzekering NV 
ASR Deelnemingen NV
de heer drs. G.H. Abrahamse
de heer drs. W. J.A. Ambergen
ASR Deelnemingen NV
Axent Aegon Sparen NV

de heer O. Backer Dirks
Koninklijke BAM Groep NV
Beheermaatschappij Catharijne BV 
de heer mr. W.M.J. Bekkers
de heer H. Bijlsma
Bleijenburg Beheer BV
erven de heer mr E. Bloembergen
Stichting het Boellaard Fonds
erven mevrouw A.C. Bol-Castendijk
de heer mr. Th.J. van Boom
mevrouw M.A. Boumeester-Fentener 
 van Vlissingen
mevrouw B.J. de Brabander
de heer M.Ph.K. de Brabander
de heer R.C.A. de Brabander
Brecheisen Makelaars BV

de heer R.W. ten Cate
mevrouw A.N.C.E. Conijn
de heer Th.A.B.J. Conijn
Core Development Holding BV

Coribel BV
Craenen BV

de heer O. Denneman
Deno Holding BV
mevrouw C.E. Droste
de heer J.H. Droste
de heer K.E. Droste
mevrouw M.C. Stratenus-Droste
de heer mr. W.F. Dutilh

de heer C.M.M. Eijrond
Stichting Elise Mathilde Fonds
de heer dr. R.C. Engelberts

Flevorama BV
FGH Bank NV
de heer mr. K.H.J. Flink

Grontmij De Bilt NV 
mevrouw mr. M. de Groot-Sjenitzer
de heer mr. W.B.J. de Groot

de heer ir. Joh’s Hamel
mevrouw C.M.Th. Heijmerink-Reith
K.F.Hein Stichting
de heer A.P.J. Hendriks
de heer W.J.  Hendriksen
Hemarliet Holding BV

de heer mr. F.M.J. Hermans
de heer ir. G.W. van Hoogevest
de heer J.R. Hoogland
de heer M.G. Hoogland
de heer M.G.S. Houtman 
de heer dr. P. Hoyng
erven  mevrouw N.M. Hufferman-

Swets
de heer drs. H.J. Huidekoper
de heer J.F.J. Hutter
Hylkema Beheer BV

ING Bank NV

de heer Boye Jansen
de heer R.H.B. Jansen
N.Janssen Conseil
de heer dr. F.G.I. Jennekens
mevrouw dr. A. Jennekens-Schinkel
Jonkheer C.L. de Jonge
Jonkvrouwe M.A. de Jonge
de heer H.J. Jurriëns 
Aannemingsbedrijf H.J. Jurriëns BV

Katholieke Caritasinstelling der Stad 
Utrecht

mr. B.F. Keulen
Kieszak Pensioen BV
de heer W. Kleinjan
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Kniestedt Jacobs & Duijs Vastgoed B.V.
de heer R.R.K. Koen
erven mevrouw mr B. Kortenhoff-

Neppérus
Architectenbureau Kraanen BV

de heer G.J. van Laar
Van Laar Beheer BV
de heer W. Landheer
erven de heer mr P.C.J. van der Lelie
de heer mr. H.J. van Lier

mevrouw M.L.C. van der Mars
erven de heer M. van Marwijk Kooy
Mercedes Benz Nederland BV
Fundatie van de Familie Metelerkamp
Stichting Mitros 
mevrouw J.A.J.M. Mol-Swane
Muus en IJzerman Makelaardij

de heer J.W. Nienhuis
mevrouw M.H. Nienhuis
Nieuw Berensteijn Beleggingen en 

Participatie  Mij BV
Bouwbedrijf M.J. de Nijs & Zonen BV
Novubouw Holding BV

OCI Nitrogen BV 
Stichting Oranje Fonds
Vereniging Oud-Utrecht

erven mevrouw J.M. Paasman-Arbous
Makelaarskantoor H.J.C. Pieters & 

Zoon
de heer mr. P.R. Köhler

Provinciaal Utrechts Genootschap van 
Kunsten en Wetenschappen

erven Jonkvrouwe C.J.M. Quarles van 
Ufford

Rabo Vastgoedgroep Holding NV 
de heer D. de Rijke
mevrouw A.M. Robbers-van den Brink
E. van Rossum Beheer BV
Ruijgh beheer BV
 
erven mevrouw R.H. Salet-Korendijk
erven de heer drs. A. Schuitemaker
de heer F. Schumann
Aannemingsbedrijf Slot BV
de heer H.J. van der Sluijs
SNS Reaal Groep NV
SNS Reaal Schadeverzekeringen NV
de heer mr J.W. Spruit
SRLEV NV
mevrouw A.M. Starke-Schipper
mevrouw Th. van Steijn
Stichting Stadsherstel Droste Fonds
Vereniging Molenerf De Ster
Stichting Stevens Fundatie
mevrouw E.S.F.A.M. Swane-Arntz
de heer mr. R.E.G.H.M. Swane
Syntrus Achmea Vastgoed

mr. G.J. Timmer BV
de heer drs. D. Turkenburg

Stichting Het Utrechts Monumenten 
Fonds

Vabe Beheer BV
mevrouw C.C. Verbist-Holland
de heer mr. J.W. Verloop
de heer H.J.A. Verveer
mevrouw C. Verveer-Slijper
de heer M.H. Verveer
mevrouw A.A.E. Vinkhuyzen
de heer A.W.F. Vinkhuyzen
mevrouw J.M. van der Voort
mevrouw drs. M.W.M. Vos-van Gortel
mevrouw E.A.M. Vreeburg                     

de heer J.H.T. Wagenvoort
de heer G.H.J. Wagenvoort
mevrouw L.M.E. Wagenvoort
mevrouw T.H.C. Wagenvoort
de heer mr. N.J. Westdijk
De Winter-Heijnsius Stichting
Koninklijke Woudenberg Ameide BV

Zeddeman en Zoon BV
de heer J.H. Zwart
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Naam	 Bouwjaar	 Restauratiejaar	 Woningen	 Bedrijven	 Architect

Boerderij De Balije ca. 1500	 2011	 	 1	 	 2 Bureau Delfgou
Oudkerkhof 7 ca. 1500	 2010	 	 	 	 1 Stadsherstel
Domplein 24 1879	 2007	 	 	 	 3 Stadsherstel
Brandweerkazerne ca.	1600-1890	 2003-2005	 	 8	 	 3 ir. G.W. van Hoogevest
Domplein 13/15 ca. 1890	 1999-2000	 	 4   Lugten Malschaert
Zeven Steegjes 1842-1867	 1994-1996	 	 126	 	 3 Johan Nust, ir. Karel van Berk
Doelenhuis ca. 1442-1899	 1994-1996	 	 6	 	 21 ir. N.C.G.M. van de Rijt, ir. H. Heine
Oudegracht 187 1310	 1993	 	 5	 	 2 Paul van Dam
Herenstraat 25 1660	 1991	 	 18   ir. G.W. van Hoogevest
Oudegracht 53/55 ca. 1300	 1989	 	 11   A.L. Oosting
Molenerf De Ster 1739	 1988-1999	 	 3	 	 4 Claus en Kaan
Plompetorengracht 18 1370-1813	 1988	 	 10	 	 1 Walter Kramer
Plompetorengracht 24 ca. 1770	 1987	 	 3	 	 1 ir. G.W. van Hoogevest
Pieterskerkhof 1 ca. 1925	 1986	 	 1	 	 1 A.L. Oosting
Metelerkamphof 1844-1851	 1986	 	 8   Anke Colijn
Oudegracht 307 ca. 1300	 1985	 	 11   Paulus van Vliet

Lijst van locaties 
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Merel Waagmeester; Het Utrechts Archief

Ontwerp, opmaak en produktie

Carta communicatie & grafisch ontwerp

Papier

Omslag Zeta Hammer Brilliant 260 gr/m2; 100% recycled – 

PEFC certified product – Zanders GmbH

Binnenwerk Cocoon offset 140 gr/m2; 100% recycled – Antalis

Druk

Prezco

Bindwerk

Binderij Patist
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