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De vereniging heeft ten doel het zonder winstoogmerk behartigen van de belangen van haar leden 

op het gebied van de huidige of toekomstige eigen woning, alles in de ruimste zin (art 2.1 statuten).
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Dit bijzondere jaar vroeg 
om een vereniging die op 

allerlei fronten op de bres 
springt voor haar leden



Voorwoord bestuurder

VERENIGING EIGEN HUIS HEEFT, CONFORM ARTIKEL 2 VAN HAAR STATUTEN, TEN DOEL HET ZONDER WINSTOOGMERK BEHARTIGEN VAN DE BELANGEN VAN HAAR LEDEN 

OP HET GEBIED VAN DE HUIDIGE OF TOEKOMSTIGE EIGEN WONING, ALLES IN DE RUIMSTE ZIN. DE VERENIGING IS OPGERICHT OP 1 MEI 1974. DIT JAARVERSLAG GAAT OVER 

HET 48E JAAR VAN HAAR BESTAAN, DAT LOOPT VAN 1 MEI 2021 TOT 1 MEI 2022.

Het 48e boekjaar van de vereniging was een bewogen jaar. Het begon op 1 mei 2021 in 

lockdown, als gevolg van de derde golf van de coronapandemie. De lockdowns vormden 

op allerlei manieren een uitdaging voor de medewerkers van de vereniging, maar we zijn 

erin geslaagd om onze dienstverlening en belangenbehartiging op volle kracht door te laten 

draaien. Daarvoor is een dankbetuiging op zijn plaats. 

In dit boekjaar werd door de vereniging een recordaantal hypotheken afgesloten, gedreven 

door de lage hypotheekrente die veel mensen aangrepen om hun hypotheek over te sluiten. 

Ook het aantal hypotheekverhogingen was ongekend hoog: veel mensen verbouwden en/of 

verduurzaamden hun woning. Daarmee was in de hypotheekmarkt voor het eerst de niet-

kopersmarkt (oversluitingen en ophogingen) groter dan de kopersmarkt. Dat wijst meteen 

naar een andere bijzonderheid dit boekjaar: de droogkokende woningmarkt. Die zorgde 

en zorgt voor schrijnende taferelen over de hele linie, maar met name starters en ouderen 

zitten in de hoek waar de meeste klappen vallen. Senioren blijven door gebrek aan passende 

alternatieven noodgedwongen zitten, veelal in gezinswoningen die niet meer aansluiten 

bij hun woonwensen. Het gevolg is dat de doorstroming stokt. 

Jonge mensen van ver in de dertig wonen soms nog bij hun 

ouders en stellen belangrijke levensbeslissingen steeds verder 

uit omdat zij geen passende woning kunnen krijgen.

De oververhitte markt leidt tot allerlei uitwassen. Eén daarvan is het gedrag van sommige 

makelaars, waarover leden de vereniging inlichtten. De vereniging richtte een meldpunt in 

waar leden oneerlijke biedingspraktijken van makelaars kunnen melden. Daarop kwamen 

ruim achthonderd meldingen binnen. Met die gegevens heeft de vereniging het gesprek 

gezocht met het ministerie van Binnenlandse Zaken en de makelaarsorganisaties om te 

pleiten voor meer transparantie in het koopproces. En met succes: er zijn harde afspraken 

vastgelegd in een convenant, dat met ingang van 2022 wordt geïmplementeerd door 

de makelaardij.

Gezien de noodsituatie op de woningmarkt is het goed 

nieuws dat het nieuwe kabinet een minister van Wonen 

in de gelederen heeft. De vereniging pleitte al langer voor 

centrale regie in het aanpakken van de vele problemen op 

de woningmarkt en ziet haar wens nu ingelost. 

Onder de ambities die de minister na zijn aantreden bekendmaakte, zijn veel punten waar 

de vereniging zich de afgelopen tijd voor heeft hardgemaakt. Het is een goede zaak dat de 

minister zich verbindt aan concrete doelen en harde streefcijfers, zowel op het terrein van 

de bouwopgave als op het gebied van verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. 

Dat biedt duidelijkheid en een stip op de horizon. De vereniging blijft de uitwerking van deze 

plannen kritisch volgen vanuit de positie van de (toekomstige) huiseigenaar.

Het verduurzamingsvraagstuk is dit boekjaar dubbel actueel geworden. De gevolgen van 

klimaatverandering en dus de noodzaak om die tegen te gaan worden jaar op jaar meer 

zichtbaar; nog dichter bij huis is echter de exorbitante stijging van de energieprijzen als 

gevolg van de aantrekkende economie, post-covid en de oorlog in Oekraïne. Consumenten 

voelen dit in hun portemonnee. De energiecrisis heeft het afgelopen boekjaar geleid tot 

faillissement van meerdere energieleveranciers, waarbij de klanten van de betre¢ende onder-

nemingen betaalde voorschotten en welkomstpremies kwijtraakten en zich genoodzaakt 
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zagen om bij een andere leverancier een veel duurder contract af te sluiten. Hierin schiet de 

bescherming van consumenten duidelijk tekort. Bovendien zijn leveranciers terughoudend 

met het aanbieden van langjarige contracten. Ook daarvan zijn consumenten de dupe: na 

het aflopen van eventuele lopende contracten zullen zij zijn overgeleverd aan de extreme 

prijsstijgingen op de markt. 

Geen wonder dus dat de vraag naar energiebesparende 

maatregelen en duurzame energieopwekking snel groeit. 

De tekorten aan materialen, apparatuur en arbeidskrachten 

gooien echter in toenemende mate roet in het eten. 

Consumenten moeten vaak maanden wachten voor hun apparaten worden geleverd of 

kunnen worden geplaatst. Dat doet twijfels rijzen over de haalbaarheid van de plannen van 

de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: er is een forse inhaalslag nodig 

om de randvoorwaarden te scheppen die de energietransitie mogelijk maken.

Dit bijzondere jaar vroeg om een vereniging die scherp aan de wind zeilt en op allerlei fronten 

op de bres springt voor haar leden. Wat de vereniging daarbij helpt is het voortgaande pro-

gramma voor gepersonaliseerde informatievoorziening aan de leden, dat in het afgelopen 

boekjaar van start is gegaan. Achter de schermen is hard gewerkt aan nieuwe techniek om 

leden nog veel beter te bedienen; in de komende jaren zal de uitwerking daarvan zichtbaar 

worden. En tot slot is er een nieuwe loot aan de stam van ons dienstenportfolio in de vorm 

van de Eigen Huis Spoedklusservice, die voorziet in spoedonderhoud zoals het vervangen 

van sloten en het ontstoppen van rioleringen. In zekere zin zijn deze twee ontwikkelingen 

symbolisch voor de opgave waar de vereniging zich anno 2022 voor gesteld ziet: dicht bij de 

leden en altijd paraat in een snel veranderende wereld – persoonlijk, alert en doortastend. 

Ik hoop dan ook dat dit de indruk is die achterblijft na het lezen van dit jaarverslag.

Drs. ing. Cindy Kremer MSRE

Algemeen directeur



Vereniging Eigen Huis
versterkt de positie  
van de huiseigenaar
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Verslag van de raad van toezicht

OOK DIT KEER KAN DE RAAD VAN TOEZICHT TERUGZIEN OP EEN SUCCESVOL JAAR. 

HET LEDENAANTAL HEEFT ZICH OP HET HOGE NIVEAU VAN ROND 800 DUIZEND 

GEHANDHAAFD, ONDANKS HET FEIT DAT HET GENEREREN VAN NIEUWE INSTROOM 

MOEILIJKER IS GEWORDEN DOOR HET TERUGVALLEN VAN DE COLLECTIEVE INKOOP 

ENERGIE. DE POSITIE VAN VERENIGING EIGEN HUIS ALS BELANGENBEHARTIGER IS 

ONGEWIJZIGD ROBUUST EN DE DIENSTVERLENING AAN DE LEDEN SCOORT HOGE 

WAARDERINGEN. AL MET AL IS HET AFGELOPEN JAAR VOOR DE VERENIGING 

POSITIEF EN VOORSPOEDIG GEWEEST.

DEELNAME AAN VERGADERINGEN EN COMMISSIES

Om haar rol volgens de maatschappelijke verwachtingen te kunnen vervullen is het essen-

tieel dat de raad van toezicht van goede informatie wordt voorzien. Informatievoorziening 

vindt in eerste instantie plaats met de toelichting op en de verantwoording over het gevoerde 

beleid door de bestuurder. Dit gebeurt zowel schriftelijk als mondeling tijdens reguliere 

vergaderingen. Jaarlijks in januari wordt het concept jaarplan besproken, zodat de raad van 

toezicht de bestuurder hierover kan bevragen, alvorens het in de vergadering van maart ter 

goedkeuring wordt voorgelegd.

In december 2021 heeft de ledenraad in groepjes meegedacht en input geleverd voor het 

jaarplan 49. Het jaarplan is vervolgens ook in de januarivergadering van de raad van toezicht 

besproken. Daarnaast hebben de leden van de raad met enige regelmaat contact met 

medewerkers van de organisatie, waardoor het beeld over de gang van zaken ook buiten de 

vergaderingen van de raad om verder wordt ingekleurd.

In totaal heeft de raad van toezicht dit verenigingsjaar vier keer regulier vergaderd. Aanvul-

lend heeft de raad in november een zelfevaluatie gedaan, voorafgaand aan een tweedaagse 

van de directie en de raad van toezicht gezamenlijk. Dit keer vond dat plaats in Eindho-

ven, waar onder andere een interessante gedachtewisseling plaats heeft gevonden met 

oud-staatssecretaris Van Geel (VROM) en een bezoek is gebracht aan Strijp-S, het oude 

industriegebied van Philips dat is ontwikkeld tot woongebied.

Het voltallige managementteam van Vereniging Eigen Huis heeft tijdens een reguliere verga-

dering het jaarplan van de vereniging met de raad van toezicht besproken. De leden van de 

raad hebben tevens zitting in diverse commissies waaraan ook leden van de ledenraad en/of 

medewerkers van de organisatie deelnemen. In deze commissies worden verschillende onder-

werpen voorbereid voor besluitvorming, nader verdiept of uitgewerkt. Ook zijn de leden van de 

raad van toezicht aanwezig bij vergaderingen en overige bijeenkomsten van de ledenraad.

EVALUATIE BESTUURDER

De raad van toezicht heeft met tevredenheid geconstateerd dat alle doelstellingen die voor 

het afgelopen boekjaar waren geformuleerd, zijn behaald. Dit resultaat is mede te danken 

aan de uitstekende wijze waarop de bestuurder heeft gefunctioneerd, waarvoor de raad zijn 

waardering en complimenten heeft uitgesproken.

AUDITCOMMISSIE

De auditcommissie, waarin twee leden van de raad van toezicht zitting hebben, heeft dit 

verenigingsjaar tweemaal vergaderd in aanwezigheid van de externe accountant. In de 

auditcommissie komt de gehele financiële verslagleggingscyclus aan de orde, waaronder de 

managementletter, de jaarrekening en het accountantsverslag. Verder houdt de commissie 

zich bezig met de interne controle en risicobeheersing en de relatie van de vereniging met de 

externe accountant. In het afgelopen boekjaar zijn onder andere het weerstandsvermogen, 

het kostprijsmodel en verslaggevingsvraagstukken besproken.

BELEGGINGSCOMMISSIE

De beleggingscommissie ziet toe op de naleving van het beleggingsbeleid en op de nale-

ving van het mandaat van de vermogensbeheerder (Rabobank). De beleggingscommissie 

adviseert de bestuurder over een eventuele aanpassing van het gevoerde beleid of het aan-

passen van het mandaat. De commissie bestaat uit twee leden van de raad van toezicht, de 

sectormanager bedrijfsvoering onder verantwoordelijkheid van de bestuurder en optioneel 

een - door de beleggingscommissie te benoemen - extern adviseur en wordt voorgezeten 

door het lid van de raad van toezicht die tevens voorzitter is van de auditcommissie. De 

beleggingscommissie heeft in het verslagjaar vier keer vergaderd in aanwezigheid van een 



vertegenwoordiging van de vermogensbeheerder. Tijdens deze vergaderingen wordt de ont-

wikkeling van de e¢ectenportefeuille besproken, de motivatie voor het eventueel innemen of 

afstoten van posities en de verwachtingen voor de economie en de beurzen.

COMMISSIE (HER)BENOEMING LID RAAD VAN TOEZICHT

De commissie die de ledenraad adviseert over benoemingen en herbenoemingen van leden 

van de raad van toezicht is het verslagjaar tweemaal bijeen geweest voor de benoeming van 

een nieuw lid van de raad van toezicht. In de ledenraadsvergadering van oktober is de heer 

Van Beek voorgedragen en door de ledenraad benoemd.

COMMISSIE LEDENRAADSVERKIEZINGEN

Ook voor de Commissie ledenraadsverkiezingen is er geen aanleiding geweest om bijeen te 

komen, aangezien de ledenraad pas over enkele jaren opnieuw zal worden verkozen.

COMMISSIE JAARREKENING 

In het najaar van 2021 heeft de commissie jaarrekening de doorgeleiding van de jaarrekening 

naar de ledenraad verzorgd. De commissie jaarrekening wordt technisch voorgezeten door 

de voorzitter van de auditcommissie. De ledenraad heeft de jaarrekening van het 47e 

verenigingsjaar, voorzien van een goedkeurende controleverklaring en een positief preadvies 

van de raad van toezicht, vastgesteld. Ook heeft zij de bestuurder en de leden van de raad 

van toezicht décharge verleend voor het 47e verenigingsjaar.

LEDENRAADSVERGADERING

De voorzitter van de raad van toezicht is tevens technisch voorzitter van de ledenraadsver-

gaderingen. De ledenraad heeft dit verslagjaar tweemaal vergaderd: eenmaal in oktober en 

eenmaal in april. Beide vergaderingen hebben sinds lange tijd weer fysiek kunnen plaatsvin-

den. De vergadering in april was onderdeel van een tweedaagse bijeenkomst van de leden-

raad die eenmaal in de vier jaar wordt gehouden. Er werd aan de hand van stellingen over 

thema’s als energietransitie, startersproblematiek en makelaardij gediscussieerd en er was 

gelegenheid om onder leiding van specialisten dieper op deze vraagstukken in te gaan.

AANWEZIGHEID 

In onderstaand schema is de frequentie van en deelname van leden van de raad van 

toezicht aan vergaderingen van de raad, commissies en ledenraad weergeven:

RAAD VAN 

TOEZICHT 

(inclusief zelfevaluatie)

AUDITCOMMISSIE BELEGGINGS-

COMMISSIE

COMMISSIE 

LEDENRAADS-

VERKIEZINGEN

COMMISSIE (HER) 

BENOEMING RVT- 

LEDEN 

COMMISSIE 

JAARREKENING

LEDENRAAD

Totaal aantal vergaderingen 
in verslagjaar

5 2 4 nvt 2 1 2

De heer Hennink 5 2 2

Mevrouw Bouma 5 2 4 nvt 1 0

Mevrouw Koelemeijer 5 2 1

De heer Van den Heuvel 5 2 4 nvt 2 2

De heer Van Beek 
(sinds benoeming in oktober 2021)

2 2
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In de vergaderingen van de raad van toezicht is standaard de gang van zaken binnen de ver-

eniging besproken aan de hand van schriftelijke kwartaalrapportages. Waarin de bestuurder 

verantwoording aflegt over de voortgang en de mate waarin en de wijze waarop ambities 

zoals vastgelegd in het jaarplan zijn gerealiseerd. Ook werden aan de woningmarkt gerela-

teerde onderwerpen besproken. In de septembervergadering van de raad van toezicht is in 

aanwezigheid van de externe accountant de jaarrekening van het 47e verenigingsjaar (2019-

2020) besproken en voorzien van een goedkeurende controleverklaring. De ledenraad heeft 

de jaarrekening van het 47e verenigingsjaar in oktober 2021 vastgesteld. Het jaarplan voor 

het 49e verenigingsjaar (2021-2022) ‘Bouwen aan duurzaam wonen (2)’ is door de raad van 

toezicht besproken. De bijbehorende begroting is goedgekeurd in maart 2022.

ONAFHANKELIJKHEID EN ZELFEVALUATIE

Voortdurend wordt bewaakt dat de raad van toezicht in het geval van nieuwe benoemingen 

en/of opdrachten om toestemming wordt gevraagd. Hierbij wordt getoetst of er geen sprake 

is van conflicterende belangen zoals beschreven in het reglement van de raad van toezicht. 

Via het reglement wordt ook de onafhankelijkheid van leden van de raad van toezicht geborgd. 

In boekjaar 48 heeft tevens een zelfevaluatie van de raad van toezicht plaatsgevonden.

RISICOMANAGEMENT

De belangrijkste risico’s voor de vereniging worden periodiek besproken aan de hand van 

een overzicht waarin impact, acties ter voorkoming, controle en correctie van risico’s 

worden aangegeven. In de kwartaalrapportages van de bestuurder aan de raad van toezicht 

komen ook eventuele actuele risico’s expliciet naar voren. De vereniging is op deze manier 

alert en kan in voorkomende gevallen snel actie ondernemen. Gegeven de omvang van de 

organisatie is geen interne accountantsdienst ingericht. Wel heeft de vereniging een security 

& privacy oªcer en een functionaris gegevensbescherming aangesteld, die eenmaal per 

jaar samen met de sectormanager bedrijfsvoering toelichting geven op het gevoerde risico-

managementbeleid van de vereniging.

PREADVIES AAN DE LEDENRAAD

Ingevolge artikel 19 van de statuten wordt de jaarrekening ter vaststelling door de ledenraad 

voorzien van een preadvies van de raad van toezicht. De raad van toezicht heeft tijdens zijn 

vergadering van 15 september 2022 de geconsolideerde jaarrekening van Vereniging Eigen 

Huis over het 48e verenigingsjaar (2021-2022) met de bestuurder besproken in aanwezigheid 

van de externe accountant. De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende controlever-

klaring. Gelet op de volledige en transparante wijze waarop verantwoording wordt afgelegd, 

adviseert de raad van toezicht aan de ledenraad deze jaarrekening vast te stellen.

TOT SLOT

De raad van toezicht heeft veel waardering voor de inzet van de bestuurder en medewerkers 

van de vereniging en de daarmee bereikte resultaten in dit verslagjaar. Met genoegen kijkt zij 

terug op een jaar waarin de vereniging in alle opzichten in blakende gezondheid was. Tevens 

spreekt de raad haar dank uit voor de wijze waarop Vereniging Eigen Huis in het verslagjaar 

de belangen heeft behartigd van huidige en toekomstige huiseigenaren in Nederland, meer 

in het bijzonder die van haar 800 duizend leden.

Namens de raad van toezicht,

Mr. drs. Lodi Hennink

Voorzitter raad van toezicht
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1. Relatie met de leden

1.1  Ledengroei
In het 48e boekjaar is het ledenaantal gestabiliseerd rond de 800 duizend. Deze stabilisatie is 

vooral het gevolg van een lagere instroom van nieuwe leden als gevolg van de energiecrisis.

1.2  Ledentevredenheid
Het advies en de diensten van Vereniging Eigen Huis moeten aansluiten bij de wensen en 

behoeften van leden. Daarom wordt aan een steekproef van gebruikers van diensten en 

advies gedurende het jaar gevraagd naar het enthousiasme over de diensten waar door leden 

gebruik van is gemaakt. Op een schaal van 0 t/m 10 geven zij aan hoe enthousiast zij zijn 

hierover. Door te kijken naar leden die zeer enthousiast zijn (zij die een 9 of 10 geven) en daar 

het percentage leden af te trekken dat niet enthousiast is (zij die een 0 t/m 6 geven) wordt de 

NES (Netto Enthousiasme Score) berekend. Deze score laat zien welk deel van de leden per 

saldo een uitmuntende ervaring heeft gehad.

In het volgende overzicht staan de resultaten van tien kernactiviteiten en de waardering in 

boekjaar 48. Naast de NES wordt ook de gemiddelde score getoond. 

DIENST     NES GEMIDDELDE SCORE 

Bouwtechnische keuring   49 8,5 

Opleveringskeuring   46 8,4 

Eigen Huis Hypotheekadvies   37 8,1 

Eigen Huis Verzekeren   25 8,0 

Informatie & Adviescentrum   35 8,2 

Eigenhuis.nl    5 7,5 

Eigen Huis Magazine   -6 7,3 

Collectieve Inkoop Zonnepanelen 30 8,1 

Collectieve Inkoop Energie   28 8,0 

Eigen Huis Schilderservice   15 7,6 

800.000
MET RUIM

LEDEN

STAAN 
WE STERK



In de toelichtingen die leden geven blijkt dat de hoge scores in de meeste gevallen 

bepaald worden door enerzijds de onafhankelijkheid en deskundigheid van de vereniging 

en anderzijds het persoonlijk contact met het Informatie & Adviescentrum, de bouwkundige, 

de hypotheekadviseur of de schilder.

1.3  Ledenraad
De ledenraad van Vereniging Eigen Huis bestaat uit maximaal vijftig leden en heeft als taken 

het benoemen van de leden van de raad van toezicht en het vaststellen van de jaarrekening. 

Belangrijke taken binnen een vereniging, maar de kracht van dit instituut ligt vooral in de 

diverse samenstelling: de vijftig raadsleden fungeren als klankbord voor de bestuurder en de 

organisatie van Vereniging Eigen Huis. De verschillende achtergronden en de ongebonden-

heid van deze raadsleden maakt dat zij zich vrijuit kunnen uitspreken over de thema’s waar de 

vereniging zich mee bezighoudt – of in hun ogen zou moeten bezighouden. Dat zorgt voor 

inspiratie en dialoog waar de professionele organisatie haar voordeel mee kan doen bij het 

behartigen van de belangen van de huiseigenaren in Nederland. 

VERGADERINGEN 

Op 30 oktober 2021 heeft de ledenraad plenair vergaderd. Na de coronaperiode, de eerste 

vergadering die weer fysiek plaatsvond in Amersfoort. Wel was er de mogelijkheid om via een 

livestream de vergadering bij te wonen. In deze eerste vergadering is de jaarrekening over het 

47e boekjaar van de vereniging besproken en vastgesteld. Ook werd in die bijeenkomst een 

thema gekozen om tijdens de voorjaarsvergadering dieper op in te gaan. De keuze viel op de 

energietransitie. Tevens is in deze vergadering de heer Van Beek benoemd als nieuw lid van 

de raad van toezicht. Hij volgt de heer Sanders op.

Op 13 en 14 januari 2022 hebben dertig ledenraadsleden hun input en visie gegeven voor het 

jaarplan van het 49e boekjaar van de vereniging. Deze gesprekken vonden online plaats en 

werden geleid door het vaste onderzoeksbureau van Vereniging Eigen Huis. 

Op 15 april 2022 vond de voorjaarsvergadering van de vereniging plaats. Deze werd 

gecombineerd met de vierjaarlijkse ledenraad-tweedaagse op 15 en 16 april in Garderen. 

Naast de formele verenigingszaken werd de energietransitie als thema behandeld. 

Tijdens de tweedaagse was er volop ruimte voor discussie en debat. Aan de hand van 

stellingen over relevante thema’s, zoals (opnieuw) de energietransitie, de startersproblematiek 

en gebrek aan transparantie in het koopproces, werd er geanimeerd gediscussieerd. Ook was 

er gelegenheid om onder leiding van specialisten dieper op de vraagstukken in te gaan. 

De tweedaagse kent ook een informeel deel waar ledenraadsleden elkaar beter kunnen 

leren kennen.

COMMISSIES 

In september 2021 en januari 2022 heeft de commissie collectieve belangenbehartiging 

(CLB) vergaderd ter voorbereiding op de ledenraadsvergadering van 15 april en de twee-

daagse van april 2022. 

In september 2021 kwam ook de commissie jaarrekening bijeen ter voorbereiding van de be-

handeling van de jaarrekening van het 47e boekjaar op de vergadering van 30 oktober 2021.

1.4  Informatie & advies
Het Informatie & Adviescentrum (I&AC) van Vereniging Eigen Huis handelde in het 48e 

boekjaar 370 duizend geregistreerde contactmomenten af met leden. Daaronder waren 169 

duizend vragen aan de algemene ledenservice en 93 duizend contacten met het actieteam 

over met name collectieve inkoopacties van de vereniging. Voorts registreerde de vereniging 

bijna 108 duizend contacten over financiële, fiscale, bouwkundige en juridische kwesties. 

Ten opzichte van voorgaande jaren nam het aantal contacten af. Deels is dat het gevolg van 

verbeterde monitoring van contactmomenten via social media, waardoor de telling daarvan 

nauwkeuriger is geworden. Belangrijker is echter de langjarige ontwikkeling dat de vragen die 

leden stellen gemiddeld steeds specialistischer worden. Met de toenemende kwaliteit van de 
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informatie die de vereniging via haar online kanalen aanbiedt, neemt het aantal “eenvoudige” 

vragen op die gebieden af en blijven de complexere vragen over. Waar het I&AC in voorgaande 

jaren veel nieuwe technische oplossingen heeft geïmplementeerd om alle verschillende ka-

nalen vanuit één platform te kunnen bedienen, stond boekjaar 48 vooral in het teken van het 

laten landen van deze nieuwe techniek en het continu verbeteren van processen en planning. 

De focus van het I&AC daarin is kwaliteit, bereikbaarheid en tevredenheid – zowel van leden 

als van medewerkers. Een hoog ziekteverzuim als gevolg van de coronapandemie vormde het 

afgelopen boekjaar een uitdaging in het beschikbaar houden van voldoende capaciteit.

INTERACTIES X 1.000 Q1 Q2 Q3 Q4 T/M Q4 

Call    66 64 70 76 276 

Mail    14 14 13 14 55

Social   12 11 7 9 39

Gemiddelde wachttijd 01:49 02:01 02:15 02:24 02:15 

1.5  Communicatie en publiciteit
COMMUNICATIE

Aan communicatie met leden en relaties besteedt de vereniging veel aandacht. Het uitgangs-

punt daarin is maatwerk, oftewel zoveel mogelijk relevante boodschappen via het juiste 

kanaal communiceren. Een creatieve, doeltre¢ende verpakking van de boodschap – of het 

nou gaat om een onderwerp over de woningmarkt, het verduurzamingsvraagstuk of over het 

aanprijzen van een product of dienst voor leden – is een eerste vereiste aan alle content die 

de vereniging maakt. Daarnaast zorgt de vereniging er steeds meer voor dat de boodschap-

pen en het nieuws via een crossmediale contentstrategie verspreid worden, waarbij er een 

uniform verhaal wordt verteld dat qua vorm is aangepast op het middel. 

Zo versterken de middelen zoals het Eigen Huis Magazine, de website, de social media, 

nieuwsbrieven, maar ook de externe media zoals de dagbladen, elkaar onderling. De ambitie 

van de vereniging is om in haar content voortdurend onderscheidend te zijn op het gebied 

van onafhankelijkheid en deskundigheid.

Vanuit de gedachte dat het ervaren van persoonlijke relevantie door leden bijdraagt aan 

een hogere tevredenheid en loyaliteit aan het lidmaatschap, wil de vereniging data-driven 

gepersonaliseerde communicatie en marketing inzetten. In een intern meerjarenprogramma 

dat luistert naar de naam ‘I love Mijn Eigen Huis’ worden ICT, CRM-ledenmanagement, 

marketing en communicatie op elkaar afgestemd en met elkaar geïntegreerd. Met als doel 

leden en toekomstige leden op het juiste moment, via het juiste middel met een voor hen 

persoonlijk relevante boodschap te bereiken. 

EIGEN HUIS MAGAZINE

Eigen Huis Magazine is een belangrijk medium met een hoog bereik onder de leden dat goed 

gewaardeerd en gelezen wordt. De vereniging houdt haar leden met dit magazine op de 

hoogte van wat er speelt voor huiseigenaren op korte en langere termijn, wat de vereniging 

daarvan vindt en wat zij doet aan collectieve en individuele belangenbehartiging. Dit jaar 

zijn de voorbereidingen getro¢en voor een gerestyled magazine, dat in de vormgeving ook 

appelleert aan een jongere doelgroep en tegelijkertijd rekening houdt met de wensen van 

oudere leden. De sterke bladformule blijft overeind; uit onderzoek blijkt dat de mix van 

achtergrondartikelen en visies, interviews, praktische tips en adviezen en artikelen over 

ervaringen van leden van de vereniging goed worden gewaardeerd. Eigen Huis Magazine 

verschijnt tien keer per jaar.



In content wil  
de vereniging  

onderscheidend zijn  
in onafhankelijkheid  

en deskundigheid
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WEBSITE

De krapte op de woningmarkt en de onrust op de energiemarkt hebben ook gevolgen voor 

het bezoek van de website. De bezoekersaantallen stijgen niet meer, maar zijn gedaald van 

bijna 16 miljoen naar bijna 14 miljoen in het 48e boekjaar. De oorzaak ligt aan de vraagkant; 

door de oververhitte huizenmarkt, zoeken minder mensen naar informatie over kopen. Een 

andere oorzaak is duidelijk de afname van bezoek dat normaliter via de vele marketingacties 

rond de Collectieve Inkoop Energie op de site komt. Er zijn dit jaar minder inkooprondes 

geweest waarin ook nog eens minder deelnemers waren. 

NIEUWSBRIEVEN

De vereniging verstuurde in boekjaar 48 iedere twee weken een algemene nieuwsbrief naar 

haar leden en andere geïnteresseerden. Ook werden er frequent themanieuwsbrieven gericht 

op kopen van nieuwbouw of bestaande bouw, op verduurzaming en onderhoud verstuurd. 

Leden en toekomstige leden kunnen zich hier zelf voor aanmelden. Ook VvE’s kunnen 

zichzelf informeren via een speciale nieuwsbrief, met alleen VvE-gerelateerde berichten. De 

nieuwsbrieven zijn de belangrijkste verkeersbron van de website eigenhuis.nl; maar liefst een 

derde van het sitebezoek komt via dit kanaal. De algemene nieuwsbrief wordt gemiddeld 

door de helft van de ontvangers geopend. 

SOCIAL MEDIA

Vereniging Eigen Huis heeft dit jaar Instagram actief toegevoegd aan het palet social media 

dat ze inzet om haar belangenbehartiging, adviezen, producten en diensten onder een groter 

publiek zichtbaar te maken. Ook is de vereniging actief op Facebook, Twitter en LinkedIn. 

CAMPAGNES

Om haar dienstverlening bij zittende en potentiële leden onder de aandacht te brengen, 

staan de vereniging verschillende middelen ter beschikking: van radio- en tv-commercials, 

online advertising, via advertenties in Eigen Huis Magazine en op de website, tot e-mail-

campagnes en fysieke postzendingen. In het 48e boekjaar introduceerde de vereniging een 

nieuwe algemene merkcampagne, met de slogan ‘Ik sta voor mijn huis’. Deze campagne is 

gericht op naamsbekendheid van Vereniging Eigen Huis, maar is zo ontworpen dat de cam-

pagnes voor producten, diensten en collectieve inkoop er naadloos op kunnen aansluiten. 

WEBINARS

Met webinars kunnen (toekomstige) leden laagdrempelig geïnformeerd worden over onder-

werpen als een huis kopen of verduurzaming. Het is een persoonlijke manier van commu-

nicatie, waarin de deskundigen van de vereniging uitleg en advies geven. Kijkers kunnen via 

de chat vragen stellen en maken daar veelvuldig gebruik van. Gemiddeld nemen er zo’n 250 

mensen deel aan een webinar. Vooral de webinars over zonnepanelen en warmtepompen 

zijn populair. 

PODCASTS

Met een podcast kan de vereniging een breder en jonger publiek trekken. Na het succes van de 

eerste serie ‘Huisbazen’ die ging over nieuwbouw, lanceerde de vereniging dit jaar de tweede 

serie over de woningnood. In journalistieke reportagevorm wordt de luisteraar meegenomen in 

de problematiek die er speelt op de huizenmarkt en met name de moeilijkheid voor starters om 

aan een eigen huis te komen. De podcast is te beluisteren via alle bekende streamingsplatforms 

en via eigenhuis.nl. Twee derde van de luisteraars heeft een leeftijd van 28-44 jaar.

PUBLICITEIT

Kritische, positieve en vooral regelmatige zichtbaarheid in de media is voor Vereniging 

Eigen Huis van groot belang om leden steeds opnieuw te laten ervaren dat de vereniging 

hun actieve, betrokken en doortastende belangenbehartiger is. 

De vereniging reageert alert op actualiteiten, brengt meningen en standpunten in het 

publieke en politieke debat naar buiten via persberichten, social media en heeft frequent 

contact met mediaredacties. Ook met eigen onderzoeken en plannen zoekt de vereniging 

doelgericht podia voor e¢ectieve publiciteit. Hiermee oefent de vereniging invloed uit op 

beleidsmakers, politieke partijen en brancheorganisaties. 



De vereniging heeft een goede reputatie opgebouwd als deskundige partij die complexe 

zaken op heldere wijze uitlegt, scherp commentaar geeft op actuele ontwikkelingen en met 

heldere argumenten de belangen van de consument verwoordt. De vereniging investeert in 

goede contacten met journalisten en redacties van dagbladen, online nieuws- en opinieme-

dia en actualiteitenprogramma’s op radio en televisie en sinds enige tijd ook in podcasts. 

Het ontwikkelen en bewaken van het imago en de deskundigheid van de vereniging op de 

verschillende woondomeinen vergt oplettendheid en aandacht. Variatie in de boodschap en 

vernieuwing in de presentatie zijn belangrijk om voor de grote diversiteit in publieksgroepen 

en voor de pers aantrekkelijk te blijven als begripvolle en toegankelijke consumentenorgani-

satie met een grote natuurlijke autoriteit op het gebied van wonen.

Naast het dagelijks te woord staan van de pers, heeft de vereniging in het 48e boekjaar 27 

persberichten uitgebracht, waar veel publiciteit mee is gegenereerd. Energiebesparing en 

verduurzaming van woningen, de problemen voor starters en senioren op de woningmarkt 

en de vaak discutabele rol die makelaars spelen in het koopproces waren de grote thema’s. 

1.6  Contact met leden
LEDENPANEL

De vereniging peilt de mening van leden over actuele onderwerpen die spelen op de wo-

ningmarkt via het Eigen Huis Ledenpanel. In boekjaar 48 hebben circa vijftig onderzoeken 

plaatsgevonden over verschillende onderwerpen, waaronder de energiecrisis, het belasten 

van eigen vermogen en participatie bij projecten in de woonomgeving. Ook heeft de 

vereniging in het onderzoek Thema’s Belangenbehartiging het ledenpanel bevraagd over 

welke thema’s leven bij de deelnemers en waar Vereniging Eigen Huis zich volgens hen 

mee bezig zou moeten houden.

Het Eigen Huis Ledenpanel heeft een zeer actieve basis en dat is van cruciaal belang voor de 

vereniging. Mede dankzij de input van leden kan de vereniging haar standpunten onderbouwen 

en laten zien dat de thema’s die zij agendeert in de belangenbehartiging en dienstverlening 

daadwerkelijk relevant zijn onder grote delen van de Nederlandse huiseigenaren. 

EIGEN HUIS COMMUNITY

De vereniging heeft een community, waar leden en niet-leden met elkaar over woning gere-

lateerde zaken kunnen discussiëren: community.eigenhuis.nl. Dit boekjaar werden moderatie 

en het beheer van de community geïntensiveerd, met als gevolg een enorme groei van 

bezoekers en bekeken pagina’s, maar vooral een groei van leden die een account aanmaken 

om mee te praten. De community is, naast het ledenpanel, voor de vereniging een belangrijk 

middel om met leden in contact te zijn. 

Het Eigen Huis 
Ledenpanel is van 

cruciaal belang 
om standpunten 
te onderbouwen 50

ONDERZOEKEN
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75%
OPENT DE  
ENERGIE
NIEUWSBRIEF

14.000.000
WEBBEZOEKEN
BJ48



LEDENMANAGEMENT

Een sterke achterban geeft kracht aan de positie van de vereniging in de politieke lobby en aan 

tafel bij bijvoorbeeld banken, toezichthouders, bedrijven en andere marktpartijen. Bovendien 

is een sterk ledenbestand het fundament onder een krachtige organisatie: het verzamelen van 

kennis, betrouwbare data, meningen en ervaringen wordt makkelijker, wat van pas komt bij het 

adviseren van leden en in de argumentatie en bewijsvoering in de lobby. En ten slotte helpt een 

voldoende omvangrijk ledenbestand bij het maken van betere kwaliteitsafspraken met partijen 

als verzekeraars en het regelen van aantrekkelijke kortingen door collectieve inkoopacties. 

Leden van Vereniging Eigen Huis hebben er dus belang bij dat de vereniging zich inspant om 

het ledenaantal op peil te houden door leden aan zich te binden en te behouden.

In ruil voor een betaalbare contributie biedt een vereniging als Vereniging Eigen Huis leden 

waarde in de vorm van voordelige diensten en producten, persoonlijke adviezen en algemene 

informatie op de website en in het Eigen Huis Magazine. Een andere vorm van waarde is de 

belangenbehartiging door de vereniging. Zo leidde de WOZ-petitie die de vereniging dit jaar 

heeft aangeboden in Den Haag op sommige plaatsen tot minder hoge WOZ-waarden en 

voor leden tot een lastenverlichting. Zulke tastbare resultaten verhogen de waarde van het 

lidmaatschap van de vereniging. 

Het eerdergenoemde programma dat de vereniging draait om gepersonaliseerde data-driven 

communicatie en marketing mogelijk te maken, is ook een middel om deze zogenoemde 

‘lidwaarde’ op een hoog niveau te houden. Door bijvoorbeeld op het juiste moment in de 

wooncarrière van een lid een passend advies of dienstaanbod (= lidwaarde) te communice-

ren, wordt zijn keuze voor het lidmaatschap bevestigd. 

Een sterke achterban geeft kracht aan de positie van de 

vereniging in de politieke lobby en aan tafel bij bijvoorbeeld 

banken, toezichthouders, bedrijven en andere marktpartijen.

Vanuit diezelfde gedachte ontvingen nieuwe leden in boekjaar 48 een serie persoonlijke 

mails die hen kennis lieten maken met de voordelen, oftewel de waarde van het lidmaat-

schap. Het resultaat daarvan is goed; meer nieuwe leden hebben hun lidmaatschap aan het 

einde van het eerste jaar verlengd. 
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De oververhitte  
woningmarkt leidt tot  

allerlei uitwassen
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2. Kerncijfers

BOEKJAREN 48E BJ/  21-22 47E BJ/  20-21 46E BJ/  19-20 45E BJ/  18-19 44E BJ/  17-18 43E BJ/  16-17

Leden 

Aantal leden per einde boekjaar  798.675  805.009  795.199  783.717  756.259  744.744 

Netto ledengroei  -6.334  9.810  11.482  27.458  11.515  8.063 

Financieel (bedragen x € 1.000,-) 

Contributie  22.392  21.776  20.858  20.346  19.467  19.021 

Diensten omzet  15.745  17.329  15.761  16.865  15.826  17.115 

Overige opbrengsten  148  56  190  346  11.295  - 

Totaal operationele baten  38.285  39.160  36.809  37.557  46.588  36.136 

Totaal operationele lasten  38.211  38.225  36.639  36.908  35.895  35.875 

Operationeel resultaat *  75  935  170  649  10.693  261 

Financiële en niet-operationele baten en lasten  1.600  880  163  102  121  143 

Resultaat voor belastingen  1.675  1.815  333  751  10.815  404 

Belastingen  375  88  342  240  2.657  93 

Resultaat deelnemingen  128  12  -  -  -  - 

Resultaat na belastingen  1.428  1.739  -9  511  8.158  312 

Resultaat op totale baten (%) ** 3,7% 4,4% 0,0% 1,4% 2,8% 0,9%

Groepsvermogen  33.252  33.539  29.463  29.885  28.961  20.803 

Vreemd vermogen  13.903  12.506  11.382  13.387  13.364  10.197 

Totaal vermogen  47.155  46.045  40.845  43.272  42.325  31.000 

Eigen vermogen op totaal vermogen (%) 71% 73% 72% 69% 68% 67%

  * Het genormaliseerde operationele resultaat over boekjaar 44 bedraagt € 516.000.

** Genormaliseerd m.b.t. boekjaar 44.



BOEKJAREN 48E BJ/  21-22 47E BJ/  20-21 46E BJ/  19-20 45E BJ/  18-19 44E BJ/  17-18 43E BJ/  16-17

Medewerkers 

Aantal fte's per einde boekjaar 180,3 178,4 168,1 149,6 153,2 164,2

Totaal gemiddeld aantal fte's 178,9 172,0 158,2 148,5 155,9 166,1

VEH 142,8 139,4 128,7 126,1 130,0 131,5

EHBA 17,5 16,1 15,5 12,7 12,6 12,1

EHG 18,6 16,5 14,0 9,7 13,2 22,5

Overige 

Zichtbaarheidswaarde (radio, televisie 

en kranten, online nieuwssites)
19.646.000 19.256.000 20.388.000 18.729.000 19.145.000 20.189.000

In het verslagjaar bedroegen de investeringen in materiële en immateriële activa € 1.051.000. Hiervan betreft € 893.000 investeringen in 

ontwikkeling van diensten en software. Door een wijziging in de systematiek vanaf boekjaar 47 van het activeren van deze investeringen, wordt 

een groot deel van de ontwikkeluitgaven in de kosten verantwoord. De totale uitgaven voor ontwikkeling van producten en diensten bedraagt 

€ 2.955.000. De vereniging financierde deze investeringen en ontwikkelkosten uit eigen middelen.

Het eigen vermogen, ook wel aangeduid als weerstandsvermogen, van Vereniging Eigen Huis nam in het verslagjaar af met € 287.000 en 

bedraagt aan het einde van het 48e verenigingsjaar € 33.252.000 (71% van het balanstotaal). Het eigen vermogen van de vereniging wordt 

gevormd door het saldo van de bezittingen en schulden en is een indicatie van de mate waarin de vereniging in staat is om, buiten de 

verplichte wettelijke reserve in verband met de activering van ontwikkelingskosten en beleggingen, de continuïteit van de vereniging te 

waarborgen (continuïteitsreserve), investeringen te kunnen financieren (financieringsfunctie) en (lange termijn) risico’s op te vangen 

(bu¢erfunctie). In de hoofdstukken 6 en verder (Jaarrekening) worden de financiën nader toegelicht.
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Koningin Máxima sprak 
met woningzoekenden 

over hun moeizame 
zoektocht naar een eerste 

of volgende woning

Foto: Hendrik Jan van Beek



3. Toekomstvisie

Het afgelopen boekjaar werd gekenmerkt door volatiliteit en onzekerheid. De koopkracht 

kwam onder druk door inflatie, de hypotheekrente liep op en energieprijzen gingen door het 

dak. Bovendien waren er tekorten op allerlei gebieden. De verwachting is dat deze situatie 

voorlopig aanhoudt. 

Dat raakt Vereniging Eigen Huis direct in een aantal van haar activiteiten. Als gevolg van de 

energiecrisis kan de vereniging niet of nauwelijks energieveilingen organiseren. Er is een 

tekort aan goederen als warmtepompen en zonnepanelen, waardoor de collectieve inkoop-

acties van de vereniging onder druk komen te staan. Bovendien is er een tekort aan goede 

vakmensen, zoals schilders, installateurs en isolatiespecialisten. Dat heeft impact op alle 

fysieke dienstverlening aan huis die de vereniging levert. 

Een belangrijk deel van de dienstverlening van Vereniging Eigen Huis, zoals de Koopcoach, 

Hypotheekadvies en Bouwkundige Keuringen, is afhankelijk van transacties op de woning-

markt. Op die woningmarkt spelen eveneens grote tekorten. Er zijn veel te weinig betaalbare 

woningen voor starters en veel te weinig passende woningen voor senioren. Daardoor stokt 

de doorstroming op de woningmarkt. Het tekort aan woningen zorgt voor stijgende prijzen, 

waarbij de oplopende hypotheekrente de betaalbaarheid verder onder druk zet. Deze situatie 

zal naar verwachting de komende jaren blijven bestaan.

De situatie op de woningmarkt en in de economie raakt de meeste diensten van Vereniging 

Eigen Huis dus direct. Het is onzeker in hoeverre de vereniging haar dienstverlening op 

peil zal kunnen houden, gegeven de beschikbaarheid van producten en vakmensen en de 

terugloop van het aantal transacties op de woningmarkt. Daarom voorziet de vereniging in 

boekjaar 49 een daling in omzet en een daling in de instroom van nieuwe leden.

Met dat vooruitzicht maakt de vereniging bewust 

de keuze om de organisatie op peil te houden en juist 

nu te investeren in de toekomst. 

Een belangrijke investering is de inrichting van een nieuw en toekomstbestendig ICT-land-

schap om leden persoonlijk en op maat te bedienen met informatievoorziening en advies. 

Ook ontwikkelt de vereniging nieuwe diensten op het gebied van langer zelfstandig wonen 

en verduurzaming. En ten slotte blijft de vereniging investeren in haar medewerkers. Juist in 

deze krappe arbeidsmarkt is het essentieel om mensen ontwikkelperspectief te bieden en 

kwaliteit te binden.

In de afgelopen jaren heeft de vereniging een groot weerstandsvermogen opgebouwd. Deze 

bu¢er is bedoeld om schommelingen en onzekerheden als de huidige op te vangen. De ver-

eniging zet de middelen in met het oogmerk de dienstverlening en belangenbehartiging de 

komende jaren zo goed mogelijk op peil te houden, in het belang van de leden.
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4. Activiteiten

4.1  Woningmarktontwikkelingen
In het afgelopen boekjaar werd de woningmarkt opnieuw gekenmerkt door grote krapte 

en scherpe prijsstijgingen, tot wel 20 procent. De vraag naar huizen oversteeg het aanbod 

verre. Met name aan het begin van het boekjaar, in mei 2021, waren er veel berichten dat de 

woningmarkt opdroogde: het aantal huizen in de verkoop nam snel af, terwijl prijzen steeds 

sneller stegen. Bij bezichtigingen bevonden potentiële kopers zich in gezelschap van grote 

groepen belangstellenden, terwijl overbieden in driekwart van de gevallen noodzakelijk was 

om een kans te maken. 

Gemiddeld lag een winnend bod 6 tot 10 procent boven de 

vraagprijs, afhankelijk van de locatie: in steden was de krapte 

groter dan in landelijk gebied.

In mei 2022 bij de start van het boekjaar was de markt nog steeds oververhit, maar net iets 

minder dan aan het begin van het boekjaar. Er zijn signalen dat de huizenprijzen minder snel 

stijgen, dat groepen kijkers minder groot zijn en minder mensen een bod uitbrengen. Nog 

altijd is de vraag veel groter dan het aanbod, maar de discrepantie is iets geslonken. 

HYPOTHEEKRENTE STIJGT, VEEL MENSEN VERHOGEN HUN HYPOTHEEK

De ontwikkeling van de huizenprijzen wordt sterk beïnvloed door de hypotheekrente. Na jaren 

van historisch lage rente is die in de loop van het afgelopen boekjaar langzaam gaan stijgen, 

van 1,2 procent in mei 2021 richting 3 procent voor een hypotheek van 10 jaar met NHG aan 

het eind. Daarmee verdubbelen de rentelasten, wat de leencapaciteit aanzienlijk beperkt. 

Kopers worden daardoor voorzichtiger. Aan de andere kant zorgt de stijgende rente ook voor 

grotere bereidheid om nu te verkopen, om eventuele prijsdalingen en rentestijgingen voor te 

zijn. Hoe groot de invloed van deze verschillende factoren zal zijn op de ontwikkeling van de 

woningmarkt is op dit moment niet te zeggen.

De lage maar stijgende hypotheekrente zorgde er in het afgelopen boekjaar opnieuw voor dat 

mensen massaal hun hypotheken oversloten om zich van een gunstige rente te verzekeren. Aan 

het eind van het boekjaar vond een opvallend fenomeen plaats: voor het eerst waren opgehoog-

de hypotheken de grootste categorie op de hypotheekmarkt, gevolgd door overgesloten hypo-

theken, met nieuwe hypotheken voor de aankoop van een woning als hekkensluiter. Dat geeft 

een tre¢end beeld van de staat van de woningmarkt: omdat er zeer weinig huizen beschikbaar 

zijn, hogen mensen hun hypotheek op om hun huidige woning grootschalig te verbouwen. 

STARTERS DE DUPE VAN RENTESTIJGING

De eerste slachto¢ers van afnemende leencapaciteit bij doorstijgende prijzen zijn starters. 

Onder deze groep neemt het aantal gevallen van maximale financiering snel toe, terwijl grote 

groepen lange tijd vruchteloos zoeken naar een woning. Dat maakt dat de concurrentie om 

goedkope woningen zeer groot is en voortdurend groeit, waardoor de prijzen in dit segment 

ook het hardst stijgen. Starters met vermogende ouders konden de afgelopen jaren een extra 

zetje krijgen via de verruimde schenkingsregeling voor de aanschaf van een woning (de zo-

genoemde ‘ jubelton’), maar in het nieuwe regeerakkoord is afgesproken dat die mogelijkheid 

op korte termijn verdwijnt. 

Een andere groep die in de huidige woningmarkt niet aan haar trekken komt, zijn senioren. 

Deze groep beschikt gemiddeld genomen weliswaar over het vermogen om een andere 

woning te kopen, maar de huizen die zij zoeken (levensloopbestendig en niet te groot) zijn 

nauwelijks beschikbaar, of tegen torenhoge prijzen. Het gevolg is, dat veel senioren in te 

grote woningen blijven zitten, waardoor de doorstroming op de woningmarkt stokt.

NIEUWBOUW BLIJFT OPNIEUW ACHTER

Een belangrijke oorzaak voor het toenemende woningtekort is dat de bevolkingsgroei sneller 

gaat dan de nieuwbouw. De regering heeft zich ten doel gesteld 100 duizend huizen per jaar 

te bouwen. Zelfs als dat aantal gehaald wordt, zal krapte op de woningmarkt de komende 

jaren aanhouden. De verwachting is dat in dat geval vanaf 2025 merkbare verlichting zou 

optreden, hoewel de huidige grote instroom van statushouders en Oekraïense vluchtelingen 

mogelijk ook die stip op de horizon verder doet verschuiven. Bovendien bleef de teller in 

kalenderjaar 2021 steken op 68 duizend nieuwe woningen. Hoopgevend is echter dat de 

stikstofproblematiek stapje voor stapje wordt teruggedrongen. Dat is terug te zien in de 



uitgifte van bouwvergunningen, die gestegen is ten opzichte van vorig boekjaar. Aan het 

einde van dit boekjaar was wel weer een dipje te zien. Overigens is het wenselijk dat de uitgifte 

van vergunningen de komende tijd een hogere vlucht neemt, aangezien het bouwen van 

zoveel mogelijk woningen de enige uitweg is uit de wooncrisis.

BELEGGERS ONTMOEDIGD

De voortdurende prijsstijgingen in de afgelopen jaren maakten woningen een interessant 

beleggingsobject voor zowel institutionele en particuliere beleggers als verhuizende 

bewoners. Dat zorgde voor extra druk op de toch al krappe markt voor koophuizen. De 

overheid heeft in het afgelopen boekjaar meerdere maatregelen getro¢en om huizen minder 

aantrekkelijk te maken voor beleggers. De overdrachtsbelasting voor beleggers is verhoogd 

van 6 naar 8 procent, terwijl mensen die het huis kopen voor eigen bewoning 2 procent 

betalen en starters onder de 35 en onder de NHG-grens 0 procent. Voor nieuwbouw kunnen 

gemeenten een zelfbewoningsplicht inroepen; voor bestaande bouw kunnen gemeenten 

een opkoopbescherming instellen in bepaalde wijken. Sommige gemeenten kiezen ervoor 

om die opkoopbescherming in de hele gemeente in te stellen, om waterbede¢ecten tegen 

te gaan. De e¢ecten van die maatregelen zijn terug te zien in de cijfers van 2021: beleggers 

blijken een stuk minder actief op de woningmarkt. Daar staat tegenover dat zij voor het 

ingaan van de maatregelen extra hebben aangekocht. 

De vereniging juicht de mogelijkheden voor het instellen van zelfbewoningsplicht toe, vanuit 

het standpunt dat woningen bedoeld zijn om te wonen. 

VERTROUWEN IN WONINGMARKT DAALT

Het vertrouwen in de woningmarkt daalt sinds begin 2022. Dat blijkt uit de Eigen Huis Wo-

ningmarktindicator. Aangenomen mag worden, dat de onzekerheden in de economie en de 

oorlog in Oekraïne daarin belangrijke factoren zijn: aan het eind van boekjaar 48 is de inflatie 

ongekend hoog. Veel huishoudens worstelen met de vraag of hun inkomen op termijn nog 

voldoende zal zijn om de boodschappen en energierekening te betalen. Met een onzekere 

toekomst in het verschiet en voorzichtige signalen dat de woningmarkt afkoelt, zijn mensen 

terughoudender met het kopen van een huis. 

4.2  Kopen
BOUWOPGAVE

Nieuw kabinet en minister voor Volkshuisvesting

In boekjaar 48 werd een nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd en een nieuw kabinet gefor-

meerd. Op het bordes stond een minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Het 

instellen van deze ministerspost was een grote wens van Vereniging Eigen Huis en andere 

stakeholders: de aanhoudende crisis op de woningmarkt vraagt centrale regie op het hoogste 

niveau en bindende prestatieafspraken met lagere overheden. De minister presenteerde de Na-

tionale Woon- en Bouwagenda, met daarin onder meer de ambitie om tot 2030 900 duizend 

woningen te bouwen. De vereniging is blij met de agenda en onderschrijft de ambities daarin, 

omdat die verlichting brengen op een markt waar vraag en aanbod ver uit elkaar zijn gegroeid. 

Wel zijn er zorgen over de kosten van de nieuwe woningen: de woningmarkt is alleen geholpen 

als een groot deel van de huizen niet te duur wordt. De minister heeft aangegeven dat twee 

derde van de woningen ‘betaalbaar’ moet zijn. Dat is in lijn met de wens die Vereniging Eigen 

Huis heeft geuit. De definitie van betaalbaar is in de optiek van de vereniging echter zeer ruim 

3% VOOR 10 
JAAR VAST
MET NHG

DE RENTE 
STEEG NAAR

20%
DE HUIZENPRIJZEN 
STEGEN TOT WEL

ve
re

n
ig

in
g

 e
ig

e
n

 h
u

is
 | 

ja
ar

ve
rs

la
g

P
ag

in
a 

2
7

2122



genomen, namelijk de NHG-grens van 355 duizend euro. De vereniging kiest nadrukkelijk 

de kant van de consument en stelt dat dat nog altijd een fors bedrag is. Het is wenselijk om 

concrete afspraken te maken over diversiteit van dit ‘betaalbare’ woningaanbod, zodat er wordt 

gebouwd om aan de daadwerkelijke behoefte van de markt te voorzien.

DOORBEREKENEN PRIJSSTIJGINGEN

Als gevolg van het herstel na corona en de oplopende inflatie ontstaan tekorten en prijsstij-

gingen van bouwmaterialen. Aan het eind van het boekjaar constateerde de vereniging dat 

de bouwsector deze prijzen doorberekend aan de consument. Daar deze prijsstijgingen soms 

fors zijn, kan dat met name bij nieuwbouw zorgen voor grote problemen. De vereniging 

heeft daarom meerdere gesprekken gevoerd met bouwers om aan te geven dat dit een zor-

gelijke ontwikkeling is. Omwille van de bescherming van de consument pleit de vereniging 

ervoor om prijzen zoveel mogelijk vast te zetten. Clausules die bouwers vaak opnemen in 

contracten voor het doorberekenen van prijsstijgingen kunnen leiden tot problemen bij de 

kredietverstrekking; banken zouden financiering kunnen weigeren omdat niet duidelijk is 

welk bedrag uiteindelijk gefinancierd zal worden. De vereniging acht het daarom noodzakelijk 

dat de uitbreiding van dergelijke clausules zoveel mogelijk beperkt blijft en het risico van 

prijsstijgingen zoveel mogelijk bij de bouwsector blijft.

STARTERS

In de Nationale Bouw- en Woonagenda zijn ook extra maatregelen voor starters aangekon-

digd. De vereniging juicht ook deze plannen toe, omdat de positie van starters verder onder 

druk is komen te staan door de stijgende hypotheekrente bij stijgende huizenprijzen. 

WERKBEZOEK MÁXIMA

In het afgelopen boekjaar kreeg de problematiek waar starters mee kampen ook op een 

andere manier aandacht. Op 25 januari 2022 bracht Koningin Máxima een informeel werk-

bezoek aan Vereniging Eigen Huis. Hare Majesteit sprak met drie groepen woningzoekenden 

over hun moeizame zoektocht naar een eerste of volgende woning: starters vastzittende 

doorstromers en senioren. De koningin toonde warme belangstelling voor de problematiek 

die met haar werd gedeeld. 

PILOT DUURHUURDERS

In het afgelopen boekjaar organiseerde Vereniging Eigen Huis met vier geldverstrekkers 

en de Stichting NHG een pilot om maatwerkhypotheken voor duurhuurders mogelijk te 

maken. Duurhuurders zijn mensen die een groot deel van hun inkomen besteden aan huur. 

De vereniging stelt zich op het standpunt dat als mensen in staat en bereid zijn om dergelijke 

hoge huren te betalen, zij ook een hypotheek op maat moeten kunnen krijgen. Voorwaarde 

voor de verstrekking van de hypotheek is wel, dat de betre¢ende consument grondig ge-

screend wordt. Dat vermindert het risico voor zowel de consument als de geldverstrekker. 

Zulk maatwerk mag niet worden opgevat als het oprekken van leennormen. In de optiek van 

de vereniging zijn de leennormen soms te rigide en te zeer gestandaardiseerd; de pilot moet 

uitwijzen of op verantwoorde wijze hypotheken kunnen worden verstrekt op basis van de 

situatie en het bestedingspatroon van individuele consumenten. 

100 DUIZEND 
WONINGEN

PER JAAR TE BOUWEN

30%
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TRANSPARANTIE KOOPPROCES

Omdat de vereniging al geruime tijd signalen opving van oneerlijke biedingspraktijken, is in 

april 2021 een meldpunt geopend waar consumenten dergelijke praktijken kunnen melden. 

Het gehele afgelopen boekjaar zijn daarop meldingen gedaan. Die vormden de basis voor 

een reeks gesprekken die de vereniging met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Ko-

ninkrijksrelaties (BZK) en drie brancheorganisaties van makelaars en taxateurs heeft gevoerd. 

Insteek van de vereniging was daarbij, dat misstanden worden aangepakt. Toenmalig minister 

Ollongren van BZK heeft de Kamer hierover geïnformeerd. Samen met de minister en de make-

laarsorganisaties heeft de vereniging een verbeterplan gemaakt om het koopproces eerlijker 

en transparanter te maken. Dat heeft geleid tot een convenant dat door alle betrokkenen 

is ondertekend. In dit convenant is afgesproken dat makelaars hun gedragsregels moeten 

aanpassen en tuchtrecht moeten organiseren. Ook moeten zij een transparant biedlogboek 

introduceren. De vereniging staat positief tegenover de gemaakte afspraken, omdat deze 

zorgen voor verdere regulering van de branche in het belang van de consument. De vereni-

ging blijft actief betrokken bij de implementatie en uitvoering van het convenant.

BETAALGARANT/DNB-ZAAK GEWONNEN BIJ DE RECHTBANK

De vereniging vroeg DNB (de Nederlandsche Bank) in boekjaar 47 (2020) om op te treden 

tegen de malafide nieuwbouw-garantieverzekeraar Betaalgarant. DNB zei de melding van de 

vereniging serieus te nemen; dit leidde echter niet tot zichtbare actie. Toezichthouders doen 

over het algemeen geen mededelingen over hun handhavingsbeleid. In het maatschappelijk 

belang was duidelijkheid over het wel of niet toestaan van Betaalgarant echter wel gewenst. 

Daarom diende de vereniging een formeel handhavingsverzoek in. DNB gaf daarop aan de 

vereniging niet als belanghebbende te erkennen en wees het handhavingsverzoek af. 

De vereniging is daartegen in bezwaar en beroep gegaan. Het is principieel belangrijk 

voor Vereniging Eigen Huis om in dit soort zaken - in het belang van de leden - wel als 

belanghebbende te worden erkend. De rechter verklaarde het beroep van de vereniging 

volledig gegrond. Het vonnis geeft aan dat de vereniging op zich een vrij algemene statutaire 

doelstelling heeft, maar de rechter erkent de positie van de vereniging als specifieke belan-

genbehartiger vanwege de vele activiteiten in het kader van ‘het waken en tegengaan van 

misstanden op de woningmarkt, waaronder die bij nieuwbouwwoningen.’ De rechter 

benoemt bijvoorbeeld onderhandelingen over modelovereenkomsten, informatie-

verstrekking op de website en artikelen in Eigen Huis Magazine.

DNB is in hoger beroep gegaan tegen het vonnis van de rechtbank omdat het een principiële 

uitspraak wenst over wie als belanghebbende moet worden gezien; uitspraak volgt nog. 

Intussen heeft DNB de vereniging wel betrokken bij de vervolgstappen tegen Betaalgarant. 

De malafide verzekeraar is inmiddels uit de lucht.

DIENSTEN

Koopcoach

In de huidige woningmarkt ervaren koopstarters het koopproces als bijzonder ingewikkeld. 

Daarom biedt de vereniging ondersteuning aan koopstarters met de Koopcoach. Dat is een 

dienst voor leden die een bestaande woning willen kopen. Zij krijgen daarbij hulp van een 

persoonlijk aanspreekpunt bij de vereniging. Na een telefonische kennismaking helpt de 

koopcoach het lid om in elke stap van het koopproces de juiste keuzes te maken. Naast de 

jarenlange ervaring die de koopcoach zelf meebrengt, is hij tevens de toegangspoort tot alle 

kennis, informatie en dienstverlening die de vereniging leden te bieden heeft bij de aankoop 

van een woning. 

Eigen Huis Hypotheekadvies

Vereniging Eigen Huis biedt leden onafhankelijke hypotheekadvisering en -bemiddeling. 

Waar dat voor leden en consumenten in het algemeen relevant is, loopt Eigen Huis Hypo-

theekadvies voorop in de markt. Bijvoorbeeld met de onafhankelijke ‘voorwaarden selector’ 

die Eigen Huis Hypotheekadvies levert voor het maken van de juiste keuze van een hypo-

theek. Die keuze is immers niet alleen afhankelijk van het renteaanbod, maar ook van de 

overige voorwaarden. Daarmee geeft Vereniging Eigen Huis niet alleen het goede voorbeeld 

in de markt, ook kunnen de leden daardoor met voorrang profiteren van nieuwe processen, 

aanbieders en producten.
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Hypotheekwacht

De Hypotheekwacht geeft huiseigenaren op toegankelijke wijze inzicht in de lopende hy-

potheek: past deze nog bij hen, of behoeft de hypotheek aanpassing omdat de persoonlijke 

omstandigheden zijn gewijzigd of de hypotheekrente is veranderd? In de coronacrisis is de 

Hypotheekwacht ingezet om antwoord te geven op de vragen die bij leden kunnen leven, 

zoals: kan ik mijn huis betalen bij werkloosheid of overlijden?

Bouwtechnische keuringen

Vereniging Eigen Huis heeft een lange traditie in het verrichten van opleveringskeuringen

(olk) in de nieuwbouw en bouwtechnische keuringen (btk) in de bestaande bouw. In de 

nieuwbouw wordt niet alleen gekeurd op wettelijk geformuleerde minimumstandaarden, 

maar ook of de aannemer ‘goed en deugdelijk werk’ levert. Daarnaast staat de vereniging VvE’s 

bij door middel van een meerjarenonderhoudsplan (mjop) voor de gezamenlijke delen van 

appartementsgebouwen. In boekjaar 48 is gestart met onderzoek naar dienstverlening rond 

energielabels bij verkoop van de woning en energie- en verduurzamingsadvies in de woonfase.

4.3  Wonen
LANGER ZELFSTANDIG WONEN

Senioren zijn de snelst groeiende bevolkingsgroep in Nederland. Tot 2040 komen er 1,4 

miljoen 65-plussers bij, terwijl de bevolking jonger dan 65 slechts met 300 duizend mensen 

groeit. Senioren hebben andere woonwensen en -behoeftes dan bijvoorbeeld gezinnen: 

senioren willen wat kleiner maar wel gerieflijk wonen. Op dit moment wordt in woningbouw-

programma’s onvoldoende rekening gehouden met de groei van deze groep. Het woning-

aanbod voor senioren is nu al ontoereikend: het tekort wordt becijferd op 350 duizend 

woningen.* Veel senioren die kleiner zouden willen wonen, blijven daardoor noodgedwon-

gen zitten in grote gezinswoningen. Daardoor stokt de doorstroming op de woningmarkt. 

Bovendien zijn zulke gezinswoningen niet altijd levensloopbestendig of levensloopbestendig 

te maken, wat een zeker risico op ongevallen met zich meebrengt. Dat is ongewenst, niet 

alleen voor de senior die het overkomt, maar ook in het licht van de druk op de zorg die de 

vergrijzing met zich meebrengt. 

Redenen voor Vereniging Eigen Huis om in het afgelopen boekjaar veel aandacht te besteden 

aan het thema langer zelfstandig wonen in het eigen huis. De vereniging heeft samen met 

Omroep Max, ouderenorganisatie ANBO en Plus Magazine een breed onderzoek uitgevoerd 

onder leden en andere ouderen naar de woonwensen van senioren. 83 duizend mensen 

deden mee aan het onderzoek. De resultaten zijn aan het begin van het 49e boekjaar 

gepresenteerd aan minister voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge.

De bevindingen uit het onderzoek onderstrepen een aantal standpunten van de vereniging. 

Zo richt de overheid zich in het maken van plannen rond langer zelfstandig wonen vaak op 

verhuurders en zorginstellingen, vanuit het idee dat oudere woningbezitters vermogend zijn 

en dus zelf zorgdragen voor levensloopbestendige keuzes op het vlak van wonen. De realiteit 

is echter, dat er ook voor huiseigenaren aandacht moet zijn. Met name het tekort aan pas-

sende woningen zorgt voor problemen. Daarnaast is ook van belang dat woningbezitters op 

tijd gaan nadenken over hun toekomst: verhuizen naar een levensloopbestendige woning of 

de huidige woning aanpassen? Dat zijn lastige beslissingen die veel mensen liever uitstellen 

of vermijden. Het gevolg is soms, dat er pas actie ondernomen wordt wanneer er een 

ongeluk is gebeurd. 

De vereniging beschouwt alternatieve woonvormen als een kansrijke optie voor het huis-

vesten van de groeiende groep senioren. In de huidige woningmarkt is er voor senioren 

niet veel aanbod tussen eengezinswoningen en verzorgingshuizen. Wel zijn er allerlei klein-

schalige woon/zorgprojecten, vaak door senioren zelf georganiseerd, waarin senioren elkaar 

opzoeken in bepaalde vormen van gemeenschap. Een voorbeeld is het Knarrenhof-concept, 

waarin bewoners kennis en kunde met elkaar delen en elkaar gezelschap bieden. 

In de enquête heeft de vereniging ouderen bevraagd over een aantal verschillende vormen. 

Daaruit blijkt dat onbekend vaak onbemind maakt: 14 procent zegt er wel wat in te zien en 45 

procent twijfelt. In de zoektocht naar wat zou kunnen werken en wat belemmerende facto-

ren zijn, nodigt de vereniging binnenkort leden uit voor rondetafelgesprekken. Zo hoopt 

de vereniging meer zicht te krijgen op de opvattingen en denkwijzen van ouderen. 

Met dergelijke inzichten kan de vereniging zich nog e¢ectiever inzetten om passende 

woonvormen voor ouderen gerealiseerd te krijgen.

* Bron: ABN Amro
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WOONLASTEN

Het thema woonlasten werd gaande het boekjaar nog belangrijker voor veel leden dan 

het al was. Inkomens blijven achter bij stijgende energieprijzen en oplopende inflatie; de 

voortdurende forse stijging van gemeentelijke lasten komt daar nog eens bovenop. Leden 

ervaren het als een uitdaging om de woonlasten binnen de perken te houden. De vereniging 

ondersteunt hen daarin op verschillende manieren.

Gemeentelijke woonlasten

Ook dit boekjaar zijn de gemeentelijke woonlasten weer gestegen. Het jaarlijks woonlasten-

onderzoek van de vereniging laat een gemiddelde stijging van 3,4 procent onroerendezaak-

belasting (ozb) zien. Veel gemeenten geven aan dat de ozb voor hen de enige mogelijkheid 

is om tekorten bij de uitvoering van de Wmo en jeugdzorg te dekken. In het kader van de 

gemeenteraadsverkiezingen heeft de vereniging de stijging van de ozb van de afgelopen vier 

jaren in kaart gebracht. Gemiddeld namen de gemeentelijke woonlasten (de optelsom van 

onroerendezaakbelasting (ozb), afvalsto¢en- en rioolheªng) tussen 2018 en 2022 toe met 

16,7 procent. Een stijging ruim boven de inflatie in deze periode.

WOZ

Diverse belastingen, waaronder de ozb, zijn gebaseerd op de WOZ-waarde van de woning. 

Door de forse stijging van de huizenprijzen is de gemiddelde WOZ-waarde dit jaar 9 procent 

gestegen. Gezien het belang van de waarde adviseert de vereniging haar leden om de ont-

vangen beschikking goed te controleren. Bovendien is er dit jaar sprake van een wijziging 

in de meetsystematiek van woningen waardoor de controle extra belangrijk is. Om leden te 

attenderen op de beschikking heeft de vereniging in diverse kanalen aandacht besteed aan 

dit onderwerp en leden bovendien een online tool aangeboden om de waarde te controle-

ren. De tool is nog steeds vaak gebruikt maar de kans om succesvol bezwaar aan te tekenen 

tegen een te hoge WOZ- waarde is dit jaar afgenomen. Door de krapte op de woningmarkt is 

er vaak wel een woning in de buurt te vinden die voor een hoger bedrag is verkocht dan de 

WOZ-waarde van de eigen woning, waardoor de kans op succesvol bezwaar kleiner wordt.

Om leden te wijzen op het belang van de WOZ-waarde organiseert de vereniging ieder jaar 

de WOZ-campagne. Dit jaar is een radiocampagne als extra kanaal toegevoegd voor niet-le-

den. Dit heeft ertoe geleid dat onze WOZ-check in het totaal bijna 100.000 keer is gebruikt.

Waterschappen

Een andere heªng die gebaseerd is op de WOZ-waarde van de woning is de watersysteem-

heªng die de waterschappen in rekening brengen aan huiseigenaren en bedrijven. Omdat 

de WOZ-waarde van woningen de afgelopen jaren sterk is gestegen, terwijl de waarde van 

bedrijfspanden nauwelijks is gegroeid, brengen huiseigenaren nu circa 80 procent van de 

lasten op, en dat aandeel groeit verder met de stijgende huizenprijzen. Daarom is Vereniging 

Eigen Huis van mening dat er tariefdi¢erentiatie moet komen tussen bedrijfsmatig onroerend 

goed en huizen, zoals die al bestaat bij de vaststelling van de onroerendezaakbelasting. De 

vereniging heeft hier de afgelopen twee jaren een stevige lobby voor gevoerd. Voorjaar 2022 

ligt er een wetsvoorstel klaar om ingediend te worden; vanwege een stevige tegenlobby uit 

ondernemerskringen is deze strijd voorlopig nog niet gestreden.

Een andere wens van de vereniging ten aanzien van waterschappen is afschaªng van 

de geborgde zetels. Dat is het systeem waarin een vast aantal zetels in het bestuur van 

waterschappen is gereserveerd voor vertegenwoordigers uit de categorieën onbebouwd, 

bedrijfsgebouwd en natuur. De vertegenwoordigers van eerste twee categorieën worden 

aangewezen door de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) en de Kamer van Koophandel. 

De zetels voor de bossen en natuurgebieden worden ingevuld door de Vereniging van Bos- 

en Natuurterreineigenaren. Voor de overige zetels wordt tijdens waterschapsverkiezingen 

gestemd. Vereniging Eigen Huis is van mening dat dit systeem geen goede afspiegeling 
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vormt van de verhoudingen in de samenleving. Een initiatiefwetsvoorstel van D66 en 

GroenLinks tot afschaªng is door de vereniging gesteund. Dit voorstel is uiteindelijk in 

aangepaste vorm aangenomen in de Tweede Kamer.

Bouwleges

Door de coronacrisis besteden huiseigenaren meer aandacht aan hun woning en er wordt 

dan ook veel verbouwd in en om de woning. Een verbouwing kan betekenen dat een bouw-

vergunning moet worden aangevraagd bij de gemeente. Het jaarlijkse bouwleges onderzoek 

van de vereniging liet ook dit boekjaar zien dat huiseigenaren soms honderden euro’s meer 

kwijt zijn aan een vergunning voor een kleine verbouwing aan de voor- of zijkant van hun 

huis. Landelijk betaalde een huiseigenaar dit jaar voor een bouwvergunning gemiddeld 3 

procent meer dan in 2020. De vereniging ziet jaar op jaar onverklaarbaar grote legesverschillen 

tussen gemeenten en ook enorme stijgingen en dalingen. Daarom heeft de vereniging het 

kabinet ook dit jaar weer verzocht om de invoering van de nieuwe Omgevingswet op 1 

januari 2023 aan te grijpen om de uitwassen in tarieven tussen gemeenten te bestrijden en 

daarmee een einde te maken aan de enorme onderlinge legesverschillen.

Wet Kwaliteitsborging in de Bouw

De invoering van de Wet Kwaliteitsborging in de Bouw (Wkb) is al diverse malen uitgesteld. 

De beoogde invoeringsdatum is nu 1 januari 2023. De Eerste Kamer heeft bedongen dat er in 

oktober 2022 nog een debat wordt gehouden over het inwerkingtredingsbesluit alvorens hier 

definitief over te beslissen. Vereniging Eigen Huis, Bouwend Nederland, de grote gemeenten 

en Bouwtoezicht NL hebben de nodige zorgen over deze wet. Het bouwtoezicht moet 

grotendeels worden overgeheveld van gemeenten naar private controleurs. De resultaten 

van pilots die tot nog toe zijn uitgevoerd zijn echter niet bemoedigend. Gemeenten moeten 

soms nog ingrijpen en de kosten van het bouwtoezicht bij kleine bouwwerken verdubbelen 

mogelijk. Als er geen betere resultaten kunnen worden gepresenteerd, zal de vereniging de 

invoering niet steunen. 

Hypotheekrenteaftrek

Tijdens de kabinetsonderhandelingen (april 2021 – januari 2022) was de hypotheekrenteaftrek 

een belangrijk thema. In opdracht van Vereniging Eigen Huis heeft onderzoeksbureau SEO 

doorgerekend wat de e¢ecten zijn van verschillende scenario’s rond de hypotheekrenteaftrek. 

Daaruit blijkt dat de huidige situatie, mede als gevolg van de afschaªng van de Wet Hillen (ei-

genwoningforfait) en de overige al ingevoerde beperkingen van de hypotheekrenteaftrek, leidt 

tot een geleidelijke afbouw van de bijdrage van de staat aan eigenwoningbezit, tot rond 2040 

een kantelpunt wordt bereikt en de staat gaat verdienen aan de fiscaliteit van de eigen woning. 

Daarmee zijn veelgehoorde kritiekpunten op de hypotheekrenteaftrek ontkracht: op termijn 

kost de huidige stand van zaken de staat geen geld meer. Bovendien is het argument dat de 

hypotheekrenteaftrek ten goede komt aan mensen die al vermogend zijn niet juist. Oudere 

woningbezitters hebben hun hypotheek vaak volledig afgelost, waardoor zij geen renteaftrek 

genieten maar wel eigenwoningforfait betalen. Deze inkomsten kunnen worden overgeheveld 

naar een toekomstige hypotheekrenteaftrekregeling voor starters. Zo ontstaat een systeem dat 

de staat geen geld kost en starters helpt bij de aankoop van een woning. De vereniging brengt 

deze zienswijze op verschillende manieren onder de aandacht van beleidsmakers.

Strijd voor modelmatige taxaties

Sinds 1 juli 2021 zijn modelmatige taxaties niet langer toegestaan. Tot die tijd maakten 

huiseigenaren daar veelvuldig gebruik van. Het verkrijgen van een waardebepaling voor bij-

voorbeeld het oversluiten van een hypotheek of voor een verbouwing kostte via Calcasa zo’n 

twintig euro. Met het verbod op modelmatige taxaties worden consumenten verplicht om 

een volledig taxatierapport op te laten stellen; dat kost rond de achthonderd euro. Vereniging 

Eigen Huis heeft zich in aanloop naar de afschaªng van modelmatige taxaties ingespannen 

om met een alternatief te komen, waarbij de taxatie nog steeds modelmatig wordt opgesteld 

maar wel door een taxateur wordt getoetst. Met ondersteuning van de vereniging hebben 

Calcasa en ING de desktoptaxatie geïntroduceerd. Daarmee krijgen huiseigenaren voor 

ongeveer zeventig euro een taxatie. In april 2021 ging de eerste proef daarmee van start; 

inmiddels wordt er veelvuldig gebruik van gemaakt. Makelaars en taxateurs zien echter het 

liefst dat taxeren volledig aan hen wordt overgelaten. Vereniging Eigen Huis voert een stevige 

lobby in de Tweede Kamer en elders om tegenwicht te bieden aan de lobby van de makelaars 

en taxateurs, met als belangrijkste argument dat de kosten van een volledig taxatierapport 

buitenproportioneel zijn bij het oversluiten of ophogen van de hypotheek.
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De Eigen Huis  
Spoedklusservice  
helpt leden 24/7



Groningen

Vereniging Eigen Huis peilde ook in het afgelopen boekjaar het vertrouwen van de Groningse 

leden in de aanpak van de problemen als gevolg van de gaswinning. Het is de zevende 

keer dat dit onderzoek werd uitgevoerd. Opnieuw blijkt het vertrouwen gedaald: mensen 

voelen zich geplaagd door bureaucratie en oeverloze processen. Het nieuws uit mei 2021 

dat van elke euro schadevergoeding voor Groningers 56 cent opgaat aan proces- en on-

derzoekskosten**, doet dat vertrouwen geen goed. Hoopgevend is, dat het nieuwe kabinet 

een staatssecretaris van Mijnbouw in de gelederen heeft. De vereniging verwacht dat dat tot 

explicietere en meer gerichte aandacht en aanpak leidt. Onder de Groningse leden leidt het 

instellen van deze post echter niet direct tot nieuw vertrouwen.

Vereniging Eigen Huis heeft eerder met het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodem 

Beweging een handvest opgesteld richting de politiek. Daarin wordt aangegeven welke 

mensgerichte uitgangspunten moeten gelden om de problemen in Groningen per direct aan 

te pakken, om na jaren vertraging het vertrouwen van de bewoners terug te winnen. In het 

afgelopen boekjaar zijn de twaalf uitgangspunten uit dat handvest verder opgepakt en uitge-

werkt. De vereniging blijft er bij de politiek op hameren dat er geen rapporten, onderzoeken 

en verdere bureaucratie meer nodig is, maar dat mensen voorop moeten staan in de aanpak. 

Naar verwachting zal het handvest binnenkort ook door de verantwoordelijke overheidsor-

ganisaties worden ondertekend. 

DIENSTEN

Eigen Huis Verzekeringsservice

De verzekeringspropositie van Vereniging Eigen Huis biedt een uitgebreide dekking 

tegen een zeer scherpe premie en met transparante voorwaarden. Jaarlijks controleert de 

vereniging of de voorwaarden en premies nog steeds het beste aanbod zijn voor de leden.

Eigen Huis Schilderservice

De Schilderservice biedt leden hoogwaardig schilderwerk aan de buitenkant van de woning 

met volledige garantie. In boekjaar 48 is een pilot Binnenschilderwerk succesvol afgerond. 

Eigen Huis Spoedklusservice

In boekjaar 48 is de Eigen Huis Spoedklusservice geïntroduceerd. Leden kunnen 24 uur per 

dag, 7 dagen per week een beroep doen op deze service voor het met spoed uitvoeren van 

een calamiteitenklus zoals het vervangen van sloten en het ontstoppen van de riolering.

4.4  Verduurzaming eigen woning
Vereniging Eigen Huis ziet het als een maatschappelijke verantwoordelijkheid om met haar 

leden bij te dragen aan CO2-reductie. Dat een versnelling van de verduurzaming noodza-

kelijk is blijkt onder andere ook uit het in 2022 verschenen IPCC-rapport dat stelt dat een 

onmiddellijke versnelling nodig is om het doel van het klimaatakkoord van Parijs, het streven 

om de opwarming van de aarde beperkt te houden tot 1,5 graden, alsnog te realiseren.***

Tijdens de coalitieonderhandelingen lag de besluitvorming rond wet- en regelgeving voor 

een groot gedeelte stil. Belangrijke wetsvoorstellen zoals de Wet collectieve warmtevoor-

ziening en de afbouw van de salderingsregeling zijn daardoor uitgesteld. Op het concept 

wetsvoorstel dat het mandaat moet regelen voor gemeenten om binnen de wijkaanpak, 

onder voorwaarden, huiseigenaren van het aardgas af te sluiten, kon de vereniging in boek-

jaar 48 nog wel reageren. De condities waaronder het wettelijk mandaat geregeld wordt zijn 

uitermate vaag. Waarborgen voor huiseigenaren binnen de wijkaanpak, met name rondom de 

betaalbaarheid en zeggenschap, zijn nog onvoldoende concreet. Dat is wel cruciaal om de 

wijkaanpak een kans van slagen te geven. Ook ging veel aandacht van de vereniging uit naar 

Brussel, waar hard wordt gewerkt aan een aantal richtlijnen- en verordeningen, in het kader 

van het pakket ‘Fit for 55’, die de komende jaren veel impact gaan hebben op het Nederlandse 

verduurzamingsbeleid. 

Achter de schermen werd in Den Haag echter hard gewerkt aan nieuw beleid, waarbij Vereni-

ging Eigen Huis veelvuldig betrokken was. In de coalitieonderhandelingen werden de doelen 

en afspraken uit het Klimaatakkoord en de Europese Green Deal met ambities van de coalitie-

partijen samengesmeed tot een beleidsagenda voor de komende jaren. Met het aantreden 

** Bron: Trouw

*** https://www.pbl.nl/nieuws/2022/onmiddellijke-versnelling-mondiale-klimaatactie-nodig-om-doel-1.5-graden-nog-te-kunnen-halen
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van minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is de energietransitie 

voor huiseigenaren in een hogere versnelling gekomen.

MAATREGELEN COALITIEAKKOORD

In de plannen die de minister presenteerde, ziet de vereniging veel van haar pleidooi terug. 

Bijvoorbeeld het Nationaal Isolatieprogramma, dat huiseigenaren actief ondersteunt in het 

nemen van isolerende maatregelen in huis. Onderdeel van het programma is het toeganke-

lijker maken van subsidies en verbeteren van de voorwaarden voor financieringen, die vooral 

veilig en verantwoord moeten zijn. Tegenover de aangekondigde maatregel dat huiseigena-

ren vanaf 2026 bij vervanging van hun cv-ketel verplicht worden om een hybride warmte-

pomp of een beter alternatief aan te scha¢en, staat de vereniging positief kritisch. 

Het kan een mooie stap zijn om het gasverbruik te 

verminderen en te energienota te verlagen. Veel 

huiseigenaren overwegen de aanschaf al. 

Tegelijkertijd zijn niet alle woningen geschikt en zijn er ook veel huiseigenaren die oplopen 

tegen de kosten en de kwaliteit van advies en installatie. De vereniging vindt dan ook dat de 

verplichting voor huiseigenaren samen moet gaan met de verplichting voor de installatiesec-

tor en de overheid om de aanschaf haalbaarder en betaalbaarder te maken. Daarnaast moet 

de verplichting alleen gelden daar waar het technisch en economisch haalbaar is. Ook is aan-

gekondigd dat onderzocht wordt of en hoe huiseigenaren met slecht geïsoleerde woningen 

op termijn kunnen worden verplicht om te verduurzamen. 

Bij alle aangekondigde maatregelen vraagt de vereniging bij voortduring aandacht voor die 

groep die wel wil verduurzamen, maar die tegen allerlei barrières oploopt zoals financiering, 

onvoldoende informatie en het tekort aan installatie capaciteit.

EXTREME STIJGING VAN ENERGIEPRIJZEN 

In de tweede helft van het afgelopen boekjaar stegen de energietarieven sterk, eerst als 

gevolg van de aantrekkende wereldeconomie post-covid, en vervolgens als gevolg van de 

oorlog in Oekraïne. De vereniging heeft regelmatig het gesprek gezocht met ministeries, 

Kamerleden en energieleveranciers, gevoed met data uit onderzoeken onder de leden. Ook 

heeft zij leden aanhoudend geïnformeerd over de stijgende prijzen, de vooruitzichten en 

de laagdrempelige mogelijkheden om energie te besparen. Dat deed de vereniging onder 

andere samen met de overheid in de landelijke bewustwordingscampagne ‘Zet ook de knop 

om’. De stijgende energieprijzen zorgen voor toenemend draagvlak voor de energietransitie. 

Mensen die het kunnen betalen, staan in de rij voor energiebesparende maatregelen en de 

aanschaf van zonnepanelen en warmtepompen. De vereniging pleit voor meer aandacht 

voor met name minder vermogende huiseigenaren. 

TEKORTEN LEIDEN TOT WACHTTIJDEN

Huiseigenaren die willen verduurzamen lopen tegen een aantal problemen aan. Zo is er nu 

al een groot personeelstekort bij installateurs, waardoor het maanden duurt voordat werk-

zaamheden kunnen worden uitgevoerd. Een ander probleem is het tekort aan producten dat 

ontstaat wegens aanhoudende tekorten aan grondsto¢en en hal¢abricaten op de wereld-

markt. De oorlog in Oekraïne, lockdowns in China en logistieke problemen met containers 

en wereldhavens waren hier in boekjaar 48 debet aan. Ook kan het huidige elektriciteitsnet 

de toenemende duurzaam opgewekte stroom niet aan. Met onder andere het gevolg dat 

omvormers van zonnepanelen bij piekbelasting automatisch uitschakelen. De energietran-

sitie piept en kraakt. De vereniging roept de overheid en de markt op om al het mogelijke 

te doen om de problemen te verlichten en de randvoorwaarden te optimaliseren, zodat de 

energietransitie op stoom kan komen. 

TELEFONISCHE VERKOOP AAN BANDEN

Sinds 1 juli 2021 mogen bedrijven consumenten niet langer ongevraagd bellen om producten 

of diensten aan te bieden. Dit is het gevolg van een wijziging in de Telecommunicatiewet die 

consumenten meer bescherming moet bieden. Uit onderzoek van de vereniging van drie jaar 

geleden bleek al dat 96 procent van de leden telefonische verkoop irritant vindt. Ook ergert 

bijna iedereen zich aan verkoop aan de deur. Vooral energieleveranciers waren hier berucht 

om. Het uitgangspunt van dit wetsvoorstel is dat telemarketing aan natuurlijke personen niet 

mag plaatsvinden, tenzij zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven. 



DIENSTEN

De vraag naar diensten die bijdragen aan energiebesparing en de -transitie is zo overweldigend 

dat leveranciers problemen hebben om klanten te kunnen bedienen. Ook hier speelt schaarste 

een grote rol, zowel qua grondsto¢en en onderdelen als installatiecapaciteit.

Isolatie

Vereniging Eigen Huis helpt leden bij het isoleren van de woning door het aanbieden van 

betrouwbaar advies en goede kwaliteit dienstverlening tegen een betaalbaar tarief. Voor veel 

leden is dit de eerste logische stap bij het verduurzamen.

Collectieve Inkoop Zonnepanelen

De dienst Collectieve Inkoop Zonnepanelen is een totaalconcept, waarbij Vereniging Eigen

Huis niet alleen collectief zonnepanelen inkoopt, maar ook zorg draagt dat de installateurs de 

montage van de apparatuur goed uitvoeren op en in de woningen. Enkele duizenden systemen 

zijn dit verenigingsjaar bij de leden geïnstalleerd. Inmiddels is Vereniging Eigen Huis uitgegroeid 

tot één van de grootste collectieven op het gebied van inkoop en plaatsing van zonnepanelen.

De belangstelling voor zonnepanelen is sinds begin 2022 behoorlijk gestegen, met de geste-

gen energieprijzen als belangrijkste aanleiding. 

Collectieve Inkoop Warmtepomp

Warmtepompen zijn een belangrijke schakel in het vormgeven van de energietransitie. 

In boekjaar 47 zijn pilots gedaan met een Collectieve Inkoop Warmtepomp. In boekjaar 

48 is deze dienst beschikbaar gekomen voor alle leden. De opzet was vergelijkbaar met 

de Collectieve Inkoop Zonnepanelen: de vereniging organiseert niet alleen een collectieve 

inkoop, maar draagt ook zorg voor degelijke installatie ervan. Het aanbod is onderscheidend 

vanwege extra lange garanties en onderhoudscontroles. Daarmee neemt de vereniging 

barrières weg en biedt zij haar leden zekerheid. 

Collectieve Inkoop Energie/Energievergelijker

Door de snel stijgende prijzen sinds oktober 2021 is er bij leveranciers grote terughoudend-

heid met betrekking tot het aanbieden van een- en driejarige contracten. De situatie in de 

Oekraïne heeft tot nog grotere onzekerheid geleid in deze markt. Door de grote en regel-

matige fluctuaties is er te weinig stabiliteit voor leveranciers om een aantrekkelijk aanbod te 

doen. In de tweede helft van boekjaar 48 was een zeer beperkt aantal leden dat kon over-

stappen derhalve het maximaal haalbare. Ook op de Energievergelijker bleken aantrekkelijke 

aanbiedingen niet mogelijk. De vereniging blijft de situatie nauwlettend volgen om, zodra het 

weer mogelijk is, een veiling te organiseren.

De belangstelling 
voor zonnepanelen 

is behoorlijk 
gestegen

217.637
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4.5  VvE’s
In boekjaar 48 heeft de vereniging zich op verschillende manieren ingezet om Verenigingen 

van Eigenaars (VvE’s) te ondersteunen. 

De vereniging signaleert dat verduurzaming een heikel punt is binnen veel VvE’s. Zo blijkt 

het besluitvormingsproces een obstakel: het is lastig voldoende neuzen dezelfde kant op 

te krijgen om draagvlak te creëren voor verduurzamingsmaatregelen. Ook de financiering 

van maatregelen is regelmatig een struikelblok. Uitvoerende partijen vinden het bovendien 

ingewikkeld om VvE’s te bedienen. De vereniging beveelt de overheid daarom aan om speci-

fieke aandacht voor VvE’s in de verduurzamingsplannen op te nemen. Zo heeft de vereniging 

in overleggen gepleit voor verbeterde toegang tot subsidies en leningen – ook voor kleine 

VvE’s. Bij gemeenten heeft de vereniging aangedrongen op het oprichten van VvE-hulplo-

ketten, voor de ondersteuning bij bijvoorbeeld het activeren van slapende VvE’s en vragen 

omtrent onderhoud en verduurzaming. 

Om VvE’s op een laagdrempelige manier te informeren 

en te helpen met verduurzaming, is in boekjaar 48 is een 

grote informatiecampagne gevoerd. Zo zijn de financiële, 

bouwtechnische en juridische aspecten van verduurzaming 

toegelicht aan de hand van online krantenartikelen, een 

e-book, webinars en checklists. 

De campagne is afgesloten met een multidisciplinair live webinar voor 300 leden en niet-le-

den. Ook is er campagne gevoerd om slapende VvE’s te activeren. Goed onderhoud en ver-

duurzaming begint immers bij een actieve VvE. Het e-book dat hiervoor is gemaakt, is ruim 

negenhonderd keer gedownload.

In de Commissie Modernisering Appartementsrecht is de vereniging doorlopend betrokken 

bij advisering over nieuwe VvE-wetgeving aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Insteek 

van de vereniging is te zorgen dat wet- en regelgeving eenvoudiger en begrijpelijker wordt. 

Vanuit de overheid is een internetconsultatie gehouden over laadpalen in ondergrondse 

parkeergarages bij VvE’s. 

Een belangrijk punt dat de vereniging daarin maakte, is dat 

er meer aandacht moet komen voor brandveiligheid rond 

laadinfrastructuur in parkeergarages. 

Tijdens de coronapandemie was het niet wenselijk om fysieke VvE-vergaderingen te 

beleggen. In de tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid staat onder meer dat wettelijk 

verplichte vergaderingen van VvE’s inclusief besluitvorming tijdelijk online kunnen worden 

gehouden. De tijdelijke wet is al een aantal keren verlengd; voor iedere verlenging heeft de 

vereniging overlegd met de betrokken ministeries. De vereniging stelt zich op het standpunt 

dat de mogelijkheid om online te vergaderen en te stemmen permanent moet worden 

opgenomen in de wet.

In boekjaar 48 is Vereniging Eigen Huis toegetreden tot het college van deskundigen van 

SKW Certificatie. Het SKW verzorgt onder andere de certificering voor VvE-beheerders. De 

vereniging maakt zich hard voor een branche-brede modelovereenkomst, dito algemene 

voorwaarden en laagdrempelige geschillenbeslechting. Volgens de vereniging zullen deze 

maatregelen het aantal problemen tussen VvE en beheerder aanzienlijk terugbrengen. 



5. Organisatie

5.1  Medewerkers
Vereniging Eigen Huis is volop in beweging. In een steeds veranderende woningmarkt-

omgeving moeten medewerkers zich voortdurend kunnen verplaatsen in de positie van de 

leden. Om de collectieve en individuele belangen van de leden te dienen, zijn de kernwaar-

den persoonlijk, alert en doortastend essentieel. Daar is dit boekjaar door middel van interne 

workshops veel aandacht aan gegeven. Daarnaast zijn er diverse ontwikkelprogramma’s 

opgestart om medewerkers verder te ontwikkelen, zowel vakinhoudelijk als op het 

gebied van samenwerken en persoonlijke ontwikkeling. In het 48e verenigingsjaar 

is ruim 330 duizend euro besteed aan opleidingen. 

MEDEWERKERS PERSONEN FTE’S PARTTIMERS (Minder dan 40 uur per week)

Mannen 82 74,4 42

Vrouwen 138 104,0 125

Totaal 220 178,4 167

OPLEIDING MANNEN VROUWEN TOTAAL

LBO   0 0 0

MBO  19 47 66

HBO  28 63 91

WO   35 28 63

LEEFTIJDSCATEGORIE GEMIDDELDE LEEFTIJD CONTRACTEN

<20    0 Mannen 45 Bepaalde tijd 47

20 tot 30 18 Vrouwen 45 Onbepaalde tijd 173

30 tot 40 57

40 tot 50 61 IN- EN UITSTROOM ZIEKTEVERZUIM

50 tot 60 67 Instroom 26 Percentage 4,4

60 tot 65 15 Uitstroom 30

65>    2

Veel aandacht is dit boekjaar ook uitgegaan aan hybride samenwerken. Genoodzaakt door 

de landelijke coronamaatregelen is geïnvesteerd in goede thuiswerkplekken en ook in een 

veilige terugkeer op kantoor. Inmiddels ervaren medewerkers ruimte om thuiswerken en 

samenwerken op kantoor te kunnen combineren. 

Aan het eind van het verenigingsjaar waren 220 medewerkers (178 fte) in dienst bij de 

vereniging. De totale personeelslasten kwamen in het 48e verenigingsjaar uit op bijna 

17,8 miljoen euro.

De tabel geeft een overzicht van het medewerkersbestand aan het einde van het voorbije 

verenigingsjaar (ziekteverzuim en in- en uitstroom betre¢en het gehele verenigingsjaar).

5.2  MVO
Als maatschappelijk organisatie vindt de vereniging het belangrijk om invulling te geven 

aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Maatschappelijk Impactvol 

Ondernemen (MIO). Vanwege de maatschappelijke rol van de vereniging ligt dit feitelijk al in 

het DNA besloten. Dit boekjaar is gestart met het beter voor het voetlicht brengen van wat 

de vereniging allemaal doet op het gebied van MVO en MIO, zowel voor de medewerkers als 

voor externe stakeholders. Om hier invulling aan te geven heeft de vereniging gekozen voor 

de ISO 26000-normering. Deze richtlijn biedt de vereniging een raamwerk om te 

communiceren over de inspanningen die zij op dit gebied levert. 

Voorbeelden van MVO en MIO uit het afgelopen boekjaar zijn het vervangen van wegwerp-

koªebekers door mokken, maar ook de voortgaande zoektocht naar en implementatie van 

mogelijkheden om de duurzaamheid van het gebouw te vergroten en de CO2-uitstoot te 

reduceren. In het nieuwe boekjaar is ruimte om nieuwe initiatieven en ideeën rond MVO op 

te pakken en uit te werken.
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5.3  Ondernemingsraad
Vereniging Eigen Huis hecht grote waarde aan professioneel ingerichte medezeggenschap van 

medewerkers. Medezeggenschap betrekt werknemers bij de totstandkoming van besluiten 

binnen de vereniging. Via medezeggenschap kunnen medewerkers invloed uitoefenen op 

het beleid en de gang van zaken. Voor de bestuurder betekent het een belangrijke bron van 

informatie over wat leeft op de werkvloer. Daar kan zij haar voordeel mee doen. De leden 

van de ondernemingsraad (OR) tonen grote betrokkenheid bij de uitoefening van deze taak, 

waarbij de belangen van de organisatie en de medewerkers evenwichtig worden gediend. 

De ondernemingsraad overlegt elke zes weken met de bestuurder. 

De ondernemingsraad heeft zich in het verslagjaar gebogen over adviesaanvragen in het ka-

der van kwaliteitsborging van de dienstverlening aan leden. Verder heeft de OR meegedacht 

aan het veilig werken op kantoor en thuis tijdens de coronapandemie en ook in de opstart 

van het hybride werken na de versoepelingen van de coronamaatregelen. De OR is betrokken 

geweest bij de selectie en het monitoren van een nieuwe Arbodienst. Voorts heeft de OR 

meegewerkt aan de invulling van de vacature voor een nieuwe (interne) vertrouwenspersoon. 

De OR is geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de herinrichting van de ICT-

organisatie in de sector Bedrijfsvoering. De keuze om te groeien naar een regieorganisatie 

(zie hoofdstuk 5.4) heeft ook personele consequenties. Een aantal functies zal verdwijnen 

en nieuwe functies ontstaan. De adviesaanvraag is in behandeling bij de OR en zal in 

boekjaar 49 een vervolg krijgen.

5.4  ICT
In het ondersteunen van haar leden op de diverse terreinen waarop zij actief is, leunt 

Vereniging Eigen Huis in toenemende mate op ICT. Het is voor een organisatie met de omvang 

van de vereniging niet mogelijk om alle kennis van alle applicaties in eigen beheer te organise-

ren. De applicaties die nodig zijn om de verscheidenheid aan diensten te ondersteunen worden 

daarom in toenemende mate als dienst afgenomen, in de vorm van SAAS (software as a service). 

De vereniging hecht hierin aan eenduidige architectuurprincipes die ervoor zorgen dat het 

ICT-landschap als één geheel blijft functioneren.

In het 48e verenigingsjaar is een start gemaakt met de inrichting van de nieuwe ledenadmi-

nistratie en de systemen voor gepersonaliseerde data-driven communicatie en marketing die 

de vereniging als SAAS-oplossing zal afnemen. In het boekjaar is voorts een keuze gemaakt 

voor een nieuwe leverancier voor de website. Ook de nieuwe website zal als SAAS-oplossing 

worden afgenomen. Gegeven het belang van de continuïteit van de dienstverlening, zullen 

deze nieuwe oplossingen gefaseerd in gebruik worden genomen. 

Naast de nieuwe mogelijkheden die de vereniging in staat stellen om haar leden beter en 

vooral persoonlijker te bedienen, is ook het wapenen tegen externe dreigingen een be-

langrijk motief voor de samenwerking met externe leveranciers. In het afgelopen boekjaar 

is de vereniging meermaals slachto¢er geweest van een zogenoemde DDoS-aanval. Er zijn 

technische maatregelen getro¢en om deze aanvallen af te weren. Met de komst van nieuwe 

leveranciers breekt voor de IT-organisatie van de vereniging een nieuwe fase aan waarin IT 

zich van uitvoeringsorganisatie naar een regieorganisatie dient te ontwikkelen. 



5.5  Risicomanagement 
ALGEMEEN

Vereniging Eigen Huis is een onafhankelijke consumentenorganisatie die naast het opkomen 

voor de belangen van (toekomstige) huiseigenaren tevens betaalde diensten aan de leden 

aanbiedt. Dat brengt de grote verantwoordelijkheid met zich mee om deze activiteiten in 

alle opzichten integer en transparant vorm te geven en uit te voeren. Eventuele fouten die 

worden gemaakt bij de betaalde dienstverlening worden een consumentenorganisatie hard 

aangerekend. Dat brengt een reputatierisico met zich mee. Dat is in versterkte mate het geval 

voor innovaties en voor de samenwerking met externe partijen. 

RISICOBEREIDHEID

In het risicobeleid van de vereniging is het voorkomen van reputatieschade een belangrijk 

uitgangspunt. Ten aanzien van compliance is de risicobereidheid zero tolerance, waarbij de 

geest van de wet wordt gerespecteerd. Het weloverwogen omgaan met financiële risico’s, 

beschreven in de vorm van koersrisico en het kredietrisico in de beleggingsportefeuille, is 

uitgewerkt in het beleggingsbeleid. De vereniging heeft ten aanzien van haar beleggingen 

een matig defensief risicoprofiel met een lange beleggingshorizon van vijftien jaar. 

ORGANISATIE EN PROCES VAN RISICOMANAGEMENT

De vereniging houdt een risicokaart bij en tenminste elk kwartaal worden deze risico’s op 

actualiteit getoetst bij de verantwoordelijke managers. In het afgelopen boekjaar zijn alle 

risico’s herzien en geactualiseerd. Het opleidings- en bewustwordingsprogramma voor alle 

medewerkers heeft bijgedragen aan het vergroten van het risicobewustzijn en het eigenaar-

schap voor de risico’s van de vereniging.

BELANGRIJKSTE RISICO’S

Strategische risico’s - reputatieschade

Elke vorm van uiting van standpunten, het geven van advies en de samenwerking met externe 

partners die vallen onder het merk Vereniging Eigen Huis en betrekking hebben op de dienst-

verlening aan leden kan leiden tot het schaden van de reputatie van ons als vereniging. De 

vereniging beperkt deze risico’s door middel van contractuele afspraken, interne afstemming, 

het monitoren van klanttevredenheid en adequate opvolging van incidenten. De impact van 

reputatieschade laat zich moeilijk vaststellen, aangezien de praktijk leert dat reputatieschade 

op korte termijn niet altijd een impact op de lange termijn hoeft te hebben. Desalniettemin is 

de vereniging als consumentenorganisatie er alles aan gelegen om reputatieschade te voor-

komen en transparant te zijn in haar doen en laten. 

Als de belangrijkste systemen, zoals de website, tijdelijk niet of verminderd beschikbaar zijn, 

kan het zijn dat de vereniging te maken krijgt met omzetverlies en reputatieschade. Middels 

een strakke sturing op IT-ontwikkelprogramma’s, goede afspraken met en sturing op leveran-

ciers wordt dit risico gemitigeerd. Verder is er veel aandacht voor implementatie en opleidin-

gen. Tot slot wordt expliciet gewerkt vanuit scenario’s waarop nieuwe systemen parallel aan 

oude systemen worden opgebouwd en pas na intensief testen in gebruik worden genomen.

Operationele risico’s – ICT-, security- en privacyrisico’s

Bijna alle diensten worden digitaal aangeboden. Daarnaast beschikt de vereniging over per-

soonsgegevens van de leden. Er worden hoge standaarden gehanteerd om de continuïteit, 

betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid van de door de vereniging geleverde diensten te 

garanderen. Uitvoerende partners, dienen aan dezelfde eisen ten aanzien van security en 

Het aanbieden van 
betaalde diensten dient 
integer en transparant 

te gebeuren
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privacy te voldoen. De vereniging houdt toezicht op de security- en privacy-kwesties en de 

daarmee verbonden risico’s en ziet toe op inzage- en verwijderingsverzoeken van (ex-)leden 

en andere gerelateerde vraagstukken rondom persoonsgegevens. Daarnaast wordt gedu-

rende het hele jaar aandacht besteed aan de bewustwording op het gebied van security en 

privacy middels e-learning, gamificatie, phishing-testen en informatieve bijeenkomsten.

Het vierde kwartaal van boekjaar 48 kenmerkt zich door een aantal rechtstreekse DDoS-

aanvallen (Distributed Denial of Service) op de website van de vereniging. Inmiddels zijn 

passende maatregelen gevonden te zijn om de DDoS-aanvallen af te kunnen weren. 

Financiële risico’s – koersrisico en kredietrisico beleggingen

Met het oog op instandhouding van het vermogen wordt een deel hiervan belegd. Beleggen 

brengt per definitie risico’s, in de vorm van koersrisico en kredietrisico, met zich mee en de 

vereniging hanteert daarbij een gematigd defensief risicoprofiel. De vereniging heeft vanuit 

haar beleggingsbeleid een mandaat opgesteld waarbinnen de vermogensbeheerder dient te 

opereren. De beleggingscommissie, bestaande uit een vertegenwoordiging van het manage-

ment en de raad van toezicht, houdt toezicht op de naleving van het mandaat. 

De vermogensbeheerder rapporteert minimaal elk kwartaal en vaker indien nodig over de 

ontwikkeling van de portefeuille en de mate waarin deze nog voldoet aan de kwantitatieve en 

kwalitatieve (duurzaamheids)criteria in het mandaat. 

Ondernemersrisico - allianties

De vereniging biedt meerdere diensten aan in samenwerking met een alliantiepartner waarbij 

gebruik wordt gemaakt van een veilingmodel. Inherent aan een dergelijke dienst is het risico 

dat een veiling onvoldoende of geen voordelen biedt voor de leden omdat geen of onvol-

doende leveranciers meebieden. Dit risico heeft zich in boekjaar 48 gemanifesteerd, vanwe-

ge de gestegen prijzen op de energiemarkt. Door marketingcampagnes tijdig stil te leggen en 

te experimenteren met alternatieve veilingmodellen, is de impact van het risico beperkt. 

BEDRIJFSCONTINUÏTIEIT

Een onderdeel van de operationele risico’s onder risicomanagement betreft ook de 

bedrijfscontinuïteit. De afhankelijkheid van ICT is in de afgelopen jaren alleen nog maar 

toegenomen en de kans op verstoring in de informatiesystemen dient tot een minimum 

te worden beperkt.

In het bedrijfscontinuïteitsplan is uitgewerkt hoe moet worden voorkomen dat een calamiteit, 

zoals uitval medewerkers (waaronder epidemie en pandemie), uitval IT-netwerk of cyberaan-

val, uitval nutsvoorziening, uitval pand door natuurgeweld, bommelding of datalek, 

uitgroeit tot een bedreiging voor de bedrijfscontinuïteit. Het plan geeft inzicht in de acties 

die moeten worden ondernomen om de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te 

beperken. De schade van een calamiteit wordt beperkt door het volgen van een draaiboek, 

inclusief noodscenario’s.

De herstelmogelijkheden van de ICT-infrastructuur en de 

beschikbaarheid van werkplekken zijn binnen de vereniging 

goed gewaarborgd met de werkplek en infrastructuur in de 

Microsoft Azure-cloud en door de steeds verdere toename 

van applicaties die als dienst (SAAS) worden afgenomen.

FRAUDEMANAGEMENT

De fraudegevoeligheid van de vereniging wordt op een jaarlijkse basis beoordeeld middels het 

doorlopen van de onderkende fraude-indicatoren. Het frauderisico betreft het mogelijke finan-

ciële nadeel dat de vereniging lijdt door opzettelijke, op zelfverrijking gerichte handelingen van 

medewerkers, partners of anderen. Het fraudebeleid is erop gericht om de fraudegevoeligheid 

van de vereniging te minimaliseren door een combinatie van beheersmaatregelen en het cre-

eren van fraudebewustzijn. Daarom zijn de administratieve organisatie en de interne controle 

zodanig ingericht dat de kans op fraude zoveel mogelijk wordt beperkt. Er worden daarnaast 

periodieke controles uitgevoerd. Via voorbeeldgedrag, een algemene gedragscode en de klok-

kenluidersregeling wordt gewerkt aan bewustwording ten aanzien van fraudepreventie.



Actief ondersteunen 
van de leden bij de  

verduurzaming van  
de eigen woning
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7. Jaarrekening geconsolideerd

ZIE § ACTIVA BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Vaste activa 

10.2.1 Immateriële vaste activa

- Kosten van ontwikkeling  1.787.999  2.313.045 

10.2.2 Materiële vaste activa 

- Bedrijfsgebouwen en -terreinen

- Andere vaste bedrijfsmiddelen

 3.116.164 

 308.688 

 3.556.685 

 462.686 

 3.424.852  4.019.372 

10.2.3 Financiële vaste activa 

- Deelnemingen 

- E¢ecten 

- Overige vorderingen

 140.004 

 26.179.470 

 649.000 

 12.128 

 26.836.563 

 45.800 

 26.968.474  26.894.491 

Subtotaal vaste activa  32.181.326  33.226.908 

Vlottende activa 

10.2.4 Debiteuren  3.057.532  2.640.293 

10.2.5 Belastingen  39.386  3.590 

10.2.6 Overige vorderingen  1.242.629  1.092.514 

9 Liquide middelen  10.633.880  9.081.436 

Subtotaal vlottende activa  14.973.427  12.817.833 

Totaal activa  47.154.753  46.044.741 

ZIE § PASSIVA BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Groepsvermogen 

11.3.3 Groepsvermogen  33.252.219  33.539.144 

Subtotaal reserves  33.252.219  33.539.144 

Voorzieningen 

10.3.1 Overige voorzieningen  527.500 -

Subtotaal voorzieningen  527.500 -

Langlopende schulden 

10.3.2 Vooruitontvangen bedragen  1.772.886  1.109.317 

Subtotaal langlopende schulden  1.772.886  1.109.317 

Kortlopende schulden en overlopende passiva 

Crediteuren  2.403.110  2.148.140 

10.3.3 Belastingen en sociale lasten  590.029  697.228 

10.3.4 Overlopende schulden  3.173.225  3.493.304 

10.3.5 Vooruitontvangen bedragen  5.435.784  5.057.608 

Subtotaal schulden op korte termijn  11.602.148  11.396.280 

Totaal passiva  47.154.753  46.044.741 

7. 1 Geconsolideerde balans per 30 april 2022 na voorstel resultaat bestemming
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ZIE § GECONSOLIDEERDE EXPLOITATIEOVERZICHT BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Operationele baten 

10.5.1 Contributie  22.392.281  21.776.015 

10.5.2 Omzet diensten  15.744.735  17.328.520 

10.5.3 Overige opbrengsten  148.423  55.749 

Totaal operationele baten  38.285.439  39.160.284 

Operationele lasten 

Inkoopkosten  9.166.941  9.486.918 

10.6.1 Lonen en salarissen  12.183.434  11.992.907 

10.6.1 Pensioenlasten  1.868.280  1.786.000 

10.6.1 Sociale lasten  1.839.579  1.748.060 

10.6.1 Overige personeelslasten  1.902.379  1.167.056 

10.6.2 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa  2.170.875  2.572.017 

10.6.3 Overige bedrijfskosten  9.079.406  9.472.216 

Totaal operationele lasten  38.210.893  38.225.174 

Operationeel resultaat voor belastingen  74.546  935.110 

10.7.1 Financiële baten en lasten  -67.960  -28.819 

10.8.1 Opbrengst van vorderingen en van waardeveranderingen die tot de vaste activa behoren en van e¢ecten  1.668.063  908.367 

Totaal niet operationele baten en lasten  1.600.103  879.548 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen  1.674.649  1.814.658 

10.9.1 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening  374.720  87.680 

Resultaat uit gewone activiteiten na belastingen  1.299.929  1.726.978 

10.10.1 Resultaat deelnemingen  127.876  12.127 

Resultaat na belastingen  1.427.805  1.739.105 

8. Geconsolideerd exploitatieoverzicht
OVER DE PERIODE 1 MEI 2021 TOT EN MET 30 APRIL 2022



OVER DE PERIODE 1 MEI 2021 TOT EN MET 30 APRIL 2022

ZIE § GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Kasstroom uit operationele activiteiten 

8 Operationeel resultaat voor belastingen  74.546  935.110 

10.6.2 Afschrijvingen (im)materiële vaste activa  2.170.875  2.572.017 

10.3.1 Veranderingen in voorzieningen  527.500  -16.871 

Veranderingen in werkkapitaal 

10.2.4/5/6 Overige vorderingen  -603.150  1.229.724 

Kortlopende schulden  205.868  716.622 

Subtotaal veranderingen werkkapitaal  -397.282  1.946.346 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties  2.375.639  5.436.601 

10.3.2 Mutatie in langlopende schulden  663.569  423.699 

10.7.1 Financiële baten en lasten  -67.960  -28.819 

10.8.1 Opbrengst van vorderingen en van waardeveranderingen die tot de vaste activa behoren en van e¢ecten  1.668.063  908.367 

10.9.1 Vennootschapsbelasting  -406.920  -509.980 

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten  4.232.391  6.229.869 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

10.2.1 Investeringen in immateriële vaste activa  -893.402  -713.918 

10.2.2 Investeringen in materiële vaste activa  -157.908  -135.797 

10.2.3.2 Investeringen in financiële vaste activa  -3.901.667  -7.899.496 

10.2.3.2 Desinvesteringen in financiële vaste activa  2.273.030  2.064.449 

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten  -2.679.946  -6.684.762 

Netto kasstroom  1.552.444  -454.893 

9 Liquide middelen per 1 mei 2021 (2020)  9.081.436  9.536.329 

9 Liquide middelen per 30 april 2022 (2021)  10.633.880  9.081.436 

9. Geconsolideerd kasstroomoverzicht
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In dit boekjaar werd  
door de vereniging  
een recordaantal  

hypotheken afgesloten



10. Grondslagen geconsolideerde balans en exploitatieoverzicht

10.1  Algemeen
Vereniging Eigen Huis werd op 1 mei 1974 opgericht en heeft als doelstelling: “Het zonder 

winstoogmerk behartigen van de belangen van haar leden op het gebied van de huidige 

of toekomstige woning, alles in de ruimste zin.” (art. 2.1. statuten). Vereniging Eigen Huis is 

gevestigd op de Displayweg 1, 3821 BT te Amersfoort. De onderneming staat geregistreerd 

bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40506058.

VERGELIJKING MET VOORGAAND JAAR

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten 

opzichte van het voorgaande jaar. 

GRONDSLAGEN VAN CONSOLIDATIE

In de geconsolideerde jaarrekening worden opgenomen de financiële gegevens van 

Vereniging Eigen Huis en haar groepsmaatschappijen.

Vereniging Eigen Huis bezit een 100% kapitaalbelang in Eigen Huis Holding B.V., gevestigd te 

Amersfoort. In de consolidatie is Eigen Huis Holding B.V. voor 100% opgenomen.

Eigen Huis Holding B.V. bezit 100% kapitaalbelangen in Eigen Huis Geldzaken B.V. en 

Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V., beide gevestigd te Amersfoort. In de consolidatie 

zijn beide B.V.‘s voor 100% opgenomen.

Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden 

tussen groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen 

worden geëlimineerd, voor zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de 

groep zijn gerealiseerd.

SCHATTINGEN

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de 

leiding van Vereniging Eigen Huis zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel 

kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van 

het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en 

schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op 

de desbetre¢ende jaarrekeningposten.

FINANCIËLE INSTRUMENTEN

Financiële instrumenten omvatten de financiële vaste activa, handels- en overige vorderin-

gen, geldmiddelen, handelsschulden en overige te betalen posten. Vereniging Eigen Huis 

heeft geen in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (embedded derivaten). 

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Na de 

eerste opname worden financiële instrumenten op de hiervoor per rubriek beschreven wijze 

gewaardeerd.

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN

Transacties tussen Vereniging Eigen Huis, haar groepsmaatschappijen, leden van de raad 

van toezicht, het bestuur en de key managers worden beschouwd als transacties met 

verbonden partijen. Er hebben zich geen transacties tussen deze partijen voorgedaan op 

niet-zakelijke grondslag.

CONTINUÏTEIT

De jaarrekening is opgesteld uitgaande van continuïteitsveronderstelling. Gezien de 

liquiditeit, het resultaat over de eerste maanden van het nieuwe boekjaar, de begroting 

voor boekjaar 49 alsmede de activiteiten voor het komende boekjaar is er sprake 

continuïteitsveronderstelling.

OPMAKEN JAARREKENING

De jaarrekening is opgemaakt op 14 juli 2022.
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Algemeen

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke 

bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de 

Jaarverslaggeving, specifiek RJ 630 “Commerciële stichtingen en verenigingen”, 

uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- 

of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag 

is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, het exploitatie-

overzicht en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties 

wordt verwezen naar de toelichting.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De waardering van immateriële vaste activa geschiedt op aanschafwaarde, verminderd met 

de afschrijving in drie gelijke jaarlijkse termijnen. Met op balansdatum verwachte bijzondere 

waardeverminderingen wordt rekening gehouden. Als gevolg van verschillen in commerciële 

en fiscale afschrijving is een latentie gevormd.

Kosten van ontwikkeling

Onderzoekskosten worden verwerkt in het exploitatieoverzicht. Uitgaven voor ontwik-

kelingsprojecten worden met ingang van boekjaar 47 geactiveerd als onderdeel van de 

vervaardigingsprijs als dit boven de € 50.000 komt en het geen incrementele verbeteringen 

zijn en het waarschijnlijk is dat het project commercieel en technisch succesvol zal zijn (dat 

wil zeggen: dat het waarschijnlijk is dat economische voordelen zullen worden behaald) en 

de kosten betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Grond

De grond is op aanschafwaarde gewaardeerd en op de grond wordt niet afgeschreven.

Kantoorpand

Het kantoorpand is gewaardeerd op de totale aanschaªngswaarde verminderd met de 

afschrijving, vanaf november 1993 voor het eerste gebouw en vanaf maart 2002 voor het 

tweede gebouw, in jaarlijks gelijke termijnen. De totale afschrijvingstermijn is 30 jaar voor 

de panden en 15 jaar voor de technische installaties. De verbouwing wordt in 10 jaar afge-

schreven. Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is 

geen voorziening voor groot onderhoud gevormd. De kosten van groot onderhoud worden 

verwerkt in de boekwaarde van het actief.

Kantoorinventaris

De waardering van de kantoorinventaris geschiedt op aanschafwaarde, verminderd met de 

afschrijving in vijf gelijke jaarlijkse termijnen.

Kantoorinstallaties

De waardering van de kantoorinstallaties geschiedt op aanschafwaarde, verminderd met 

de afschrijving in drie gelijke jaarlijkse termijnen. Met op balansdatum verwachte bijzondere 

waardeverminderingen wordt rekening gehouden. Als gevolg van verschillen in commerciële 

en fiscale afschrijving is een latentie gevormd.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Deelnemingen

Vereniging Eigen Huis bezit een minderheidsbelang van 29% in Uw Diensten Holding B.V., 

gevestigd te Genemuiden. Uw Diensten Holding B.V. is niet in de consolidatie meegenomen 

omdat niet aan de criteria voor consolidatie wordt voldaan.

De niet-geconsolideerde deelnemingen waarin invloed van betekenis op zakelijke en 

financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de netto-vermogenswaarde, 

doch niet lager dan nihil.

Actieve belastinglatentie

De actieve belastinglatentie heeft betrekking op in de toekomst te verrekenen belasting-



bedragen vanwege verrekenbare verschillen in vaste activa. De actieve belastinglatentie is 

gewaardeerd op nominale waarde. Actieve en passieve belastinglatenties worden gesaldeerd 

op de balans gepresenteerd, voor zover sprake is van simultaan af te wikkelen posities en 

betrekking hebbend op winstbelasting geheven door dezelfde belastingautoriteit of dezelfde 

belastingplichtige rechtspersoon of fiscale eenheid.

E²ecten

De e¢ecten opgenomen onder de financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de 

reële waarde. Ongerealiseerde waardeveranderingen worden rechtstreeks via de herwaar-

deringsreserve gemuteerd. Gerealiseerde koersresultaten worden in het exploitatieoverzicht 

verwerkt. Er wordt voor ongerealiseerde koersresultaten een belastinglatentie tegen 

nominale waarde gevormd.

BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN VAN VASTE ACTIVA

De entiteit beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan 

een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwe-

zig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is 

de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde 

bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort. 

Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is 

dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde 

en de bedrijfswaarde.

DEBITEUREN

De debiteuren zijn gewaardeerd op nominale waarde rekening houdend met de te verwach-

ten mate van oninbaarheid.

LIQUIDE MIDDELEN

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd 

tegen de nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de entiteit.

OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA

De overige activa en passiva zijn in eerste aanleg op reële waarde en daarna geamortiseerde 

kostprijs gewaardeerd. Bij de bepaling van de overige activa wordt rekening gehouden met 

een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid.

EIGEN VERMOGEN

De bestemmingsreserve betreft door de directeur-bestuurder afgezonderd vermogen voor 

specifieke doeleinden.

VOORZIENINGEN

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die nood-

zakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

Overige voorzieningen

De voorziening herinrichting bedrijfsvoering wordt in principe gewaardeerd tegen contante 

waarde, of op nominale waarde indien deze waarde niet materieel afwijkt.

LANGLOPENDE SCHULDEN

De langlopende schulden worden in eerste aanleg gewaardeerd tegen reële waarde en daar-

na tegen geamortiseerde kostprijs dan wel de beste schatting van de bedragen die noodza-

kelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde 

prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden 

verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Baten

Onder operationele baten wordt verstaan de opbrengsten uit de contributie en de opbreng-

sten uit de verkoop van diensten, onder aftrek van over deze omzet geheven belastingen. 
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Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de ge-

leverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding 

tot de in totaal te verrichten diensten.

Overige bedrijfsopbrengsten

Onder overige bedrijfsopbrengsten worden resultaten verantwoord die niet rechtstreeks sa-

menhangen met de levering van goederen of diensten in het kader van de normale, niet-inci-

dentele bedrijfsactiviteiten. De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit verhuuropbrengsten 

en overheidssubsidies. Deze opbrengsten worden toegerekend aan de verslagperiode in 

overeenstemming met de inhoud van de overeenkomst.

Lasten

De operationele lasten worden bepaald op historische basis, rekening houdend met de 

bovengenoemde grondslagen van waardering, en worden toegerekend aan het boekjaar 

waarop deze betrekking hebben.

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Immateriële vaste activa worden vanaf het moment dat met de ontwikkeling is gestart afge-

schreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Materiële vaste activa 

worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomsti-

ge gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven.

Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in 

het exploitatieoverzicht voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Per 1 januari 2017 is 

de DB regeling (defined benefit) omgezet in een DC regeling (defined contribution). De pen-

sioenverplichtingen uit deze regelingen worden gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de 

pensioenuitvoerder benadering’. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te 

betalen premie als last in het exploitatieoverzicht verantwoord. Met betrekking tot de pensi-

oenen zijn er geen andere verplichtingen dan premiebetalingen.

OPERATIONELE LEASING

Bij de entiteit bestaan er leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen 

die aan het eigendom verbonden zijn, niet bij de entiteit ligt. Deze leasecontracten worden 

verantwoord als operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ont-

vangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in het exploitatieoverzicht over 

de looptijd van het contract.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de e¢ec-

tieve rentevoet van de betre¢ende activa en passiva.

Belastingen

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in het 

exploitatieoverzicht, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit 

voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en 

vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt re-

kening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente 

belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

GRONDSLAGEN VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 

kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van 

interest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

RESULTAATBESTEMMING 

Op grond van artikel 19 van de statuten zal de jaarrekening worden voorgelegd aan de raad 

van toezicht, die de jaarrekening van een preadvies zal voorzien. Het batig saldo over het 

boekjaar 2021 - 2022 is vooruitlopend op het besluit toegevoegd aan de algemene reserve.



Toelichting op de geconsolideerde balans

10.2  Activa

10.2.1 IMMATERIËLE VASTE ACTIVA BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Kosten van ontwikkeling  1.787.999  2.313.045 

Boekwaarde 30 april 2022 (2021)  1.787.999  2.313.045 

Overzicht 10.2.1 geeft het totaal van de immateriële activa weer. Het overzicht 10.2.1.1 geeft verbijzonderingen.

10.2.1.1 KOSTEN VAN ONTWIKKELING BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Boekwaarde 1 mei 2021 (2020)  2.313.045  3.413.045 

Investeringen  893.402  713.918 

Afschrijvingen  1.418.447  1.813.918 

Boekwaarde 30 april 2022 (2021)  1.787.999  2.313.045 

Aanschafwaarde  7.241.565  6.330.604 

Desinvesteringen  -  668.900 

Cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen  -  -668.900 

Cumulatieve afschrijvingen  5.453.565  4.017.559 

Boekwaarde 30 april 2022 (2021)  1.787.999  2.313.045 

  Dit betreft kosten gemaakt voor de ontwikkeling van nieuwe diensten en andere investeringsprojecten. De investeringen dit boekjaar betre¢en met name het project I Love Mijn Eigen Huis. 

De waardering van de ontwikkelingskosten geschiedt op aanschafwaarde, verminderd met de afschrijving over 3 jaar.
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10.2.2 MATERIËLE VASTE ACTIVA BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

Kantoorpand  2.639.526  3.080.047 

Grond  476.638  476.638 

 3.116.164  3.556.685 

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Kantoorinventaris  53.544  98.452 

Kantoorinstallaties  255.144  364.234 

 308.688  462.686 

Boekwaarde 30 april 2022 (2021)  3.424.852 4.019.372

Overzicht 10.2.2. geeft het totaal van de materiële vaste activa weer, de overzichten 10.2.2.1 t/m 10.2.2.3 geven verbijzonderingen.

10.2.2.1 KANTOORPAND BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Boekwaarde 1 mei 2021 (2020)  3.080.047  3.492.213 

Investeringen  46.149  67.823 

Afschrijvingen  486.670  479.989 

Boekwaarde 30 april 2022 (2021)  2.639.526  3.080.047 

Aanschafwaarde  11.747.677  11.701.529 

Cumulatieve afschrijvingen  9.108.151  8.621.482 

Boekwaarde 30 april 2022 (2021)  2.639.526  3.080.047 

De totale afschrijvingstermijn is 30 jaar voor het pand. De afschrijvingstermijn van de technische installaties bedraagt 15 jaar. De verbouwing wordt in 10 jaar afgeschreven.



10.2.2.2 KANTOORINVENTARIS BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Boekwaarde 1 mei 2021 (2020)  98.452  165.088 

Investeringen  -  - 

Desinvesteringen  -  506.000 

Cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen  -  -506.000 

Afschrijvingen  44.908  66.636 

Boekwaarde 30 april 2022 (2021)  53.544  98.452 

Aanschafwaarde  548.080  548.080 

Cumulatieve afschrijvingen  494.536  449.628 

Boekwaarde 30 april 2022 (2021) 53.544 98.452

De waardering van de kantoorinventaris geschiedt op aanschafwaarde, verminderd met de afschrijving in 5 jaar. 

10.2.2.3 KANTOORINSTALLATIES BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Boekwaarde 1 mei 2021 (2020)  364.234  507.735 

Investeringen  111.760  67.974 

Desinvesteringen  -  1.094.000 

Cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen  -  -1.094.000 

Afschrijvingen  220.851  211.475 

Boekwaarde 30 april 2022 (2021)  255.144  364.234 

Aanschafwaarde  1.438.515  1.360.835 

Cumulatieve afschrijvingen  1.183.371  996.601 

Boekwaarde 30 april 2022 (2021)  255.144  364.234 

  In het boekjaar is met name geïnvesteerd in nieuwe brandmeldinstallatie en aanpassingen aan de netwerk infrastructuur. De waardering van de kantoorinstallaties geschiedt op gelijke wijze 

als de kantoorinventaris, maar de afschrijving vindt plaats in 3 jaar.
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10.2.3 FINANCIËLE VASTE ACTIVA BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Deelnemingen  140.004  12.128 

E¢ecten  26.179.470  26.836.563 

Actieve belastinglatentie  649.000  45.800 

Boekwaarde 30 april 2022 (2021)  26.968.474  26.894.491 

Overzicht 10.2.3 geeft het totaal van de financiële vaste activa weer, de overzichten 10.2.3.1 tot en met 10.2.3.3 geven verbijzonderingen.

10.2.3.1 DEELNEMINGEN BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Boekwaarde 1 mei 2021 (2020)  12.128  1 

Resultaat deelneming  127.876  12.127 

Boekwaarde 30 april 2022 (2021)  140.004  12.128 

  Op 1 februari 2015 heeft Vereniging Eigen Huis een 30% deelneming verworven in Uw Huismeester Holding B.V., gevestigd te Den Haag. Op 4 januari 2019 is de naam gewijzigd in Uw Diensten Holding 

B.V. en is de statutaire zetel verplaatst naar Genemuiden. Op 23 oktober 2015 is het kapitaalbelang afgenomen naar 29%. Volgens de jaarrekening bedraagt het eigen vermogen per 31 december 2021 van 

Uw Diensten Holding B.V. € 482.771. Voorgaand boekjaar € 41.819. Het resultaat na belastingen over 2021 bedraagt € 440.952. Voorgaand boekjaar € 310.088.

10.2.3.2 EFFECTEN BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Aandelen  12.051.581  13.265.736 

Obligaties  14.127.889  13.570.827 

Boekwaarde 30 april 2022 (2021)  26.179.470  26.836.563 

10.2.3.2 EFFECTEN BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Boekwaarde 1 mei 2021 (2020)  26.836.563  17.885.521 

Investeringen  3.901.667  7.899.496 

Desinvesteringen  -2.273.030  -2.064.449 

Ongerealiseerde waarde mutatie  -2.285.731  3.115.995 

Boekwaarde 30 april 2022 (2021)  26.179.470  26.836.563 

  In de loop van het 45e boekjaar is gestart met de opbouw van de e¢ectenportefeuille. De e¢ecten zijn beursgenoteerd. De verkrijgingsprijs van de e¢ecten bedraagt € 25.349.000. 

De looptijd van de e¢ecten is langer dan een jaar.



10.2.3.3 ACTIEVE BELASTINGLATENTIE BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Stand 1 mei 2021 (2020)  45.800  402.500 

Mutatie latentie vaste activa  32.200  422.300 

Mutatie latentie reserve herwaardering e¢ecten  571.000  -779.000 

Stand 30 april 2022 (2021)  649.000  45.800 

  De latentie heeft betrekking op verschillen in de commerciële en fiscale waardering van materiële vaste activa en de reserve herwaardering e¢ecten. De toename van deze latentie komt 

door de afname van de reserve herwaardering e¢ecten. De latentie is gesaldeerd en bestaat uit een actief en een passief gedeelte. Het actieve deel bestaat uit de nominale waarde van in de 

toekomst te verrekenen belasting met betrekking tot vaste activa van € 450.000 voor de kosten van ontwikkeling en installaties en € 407.000 voor het bedrijfspand. Het passief gedeelte van de 

latentie bestaat uit de nominale waarde van in de toekomst te betalen belasting en vloeit voort uit de reserve herwaardering e¢ecten en bedraagt € 208.000.

10.2.4 DEBITEUREN BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Debiteuren  3.135.232  2.745.493 

Voorziening  -77.700  -105.200 

Boekwaarde 30 april 2022 (2021)  3.057.532  2.640.293 

10.2.5 BELASTINGEN BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Omzetbelasting  39.386  3.590 

Stand 30 april 2022 (2021)  39.386  3.590 

10.2.6 OVERIGE VORDERINGEN BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Waarborgsommen  132.000  131.000 

Vooruitbetaalde verzekeringen  92.633  150.235 

Vooruitbetaalde onderhoud- en servicekosten  651.499  558.549 

Overige kosten  366.498  252.730 

Stand 30 april 2022 (2021) 1.242.629  1.092.514 

De looptijd van de overige vorderingen, met uitzondering van de waarborgsommen, is minder dan een jaar.
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10.3  Passiva

11.3.3 GROEPSVERMOGEN

Het eigen vermogen wordt in de toelichting op de balans onder 10.3.3.1 tot en met 10.3.3.4 in de enkelvoudige jaarrekening nader toegelicht

.

10.3.1 OVERIGE VOORZIENINGEN BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Voorziening herinrichting bedrijfsvoering  527.500  - 

Totaal voorzieningen  527.500  - 

10.3.1.1 VOORZIENING HERINRICHTING BEDRIJFSVOERING BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Stand 1 mei 2021 (2020)  -  - 

Reservering kosten herinrichting  527.500  - 

Stand 30 april 2022 (2021)  527.500  - 

10.3.2 LANGLOPENDE SCHULDEN BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Reservering Collectieve Inkoop Zonnepanelen  563.526  391.707 

Reservering nazorg  1.209.360  717.610 

Stand 30 april 2022 (2021)  1.772.886  1.109.317 

Overzicht 9.3.3. geeft het totaal van de langlopende schulden weer, de overzichten 9.3.3.1 en 9.3.3.2 geven verbijzonderingen.

10.3.2.1 RESERVERING COLLECTIEVE INKOOP ZONNEPANELEN BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Boekwaarde 1 mei 2021 (2020)  391.707  243.198 

Toevoeging  171.819  148.509 

Stand 30 april 2022 (2021)  563.526  391.707 

  Voor toekomstige claims met betrekking tot de dienst Collectieve Inkoop Zonnepanelen is een langlopende verplichting opgenomen. Van de netto omzet wordt van elke acceptant 

na plaatsing € 9 gereserveerd ter dekking van mogelijke juridische kosten en/of compensatie van schrijnende gevallen. Indien 5 jaar na het einde van de installatieperiode een deel van 

de reservering van een CIZ ronde nog onbenut op de balans staat zal er een afrekening plaatsvinden.



10.3.2.2 RESERVERING NAZORG BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Boekwaarde 1 mei 2021 (2020)  797.700  502.700 

Toevoeging  724.800  396.200 

Vrijval ten gunste van het resultaat  -177.000  -101.200 

Totaal reservering nazorg  1.345.500  797.700 

Binnen jaar vervallende verplichting  -136.140  -80.090 

Stand 30 april 2022 (2021)  1.209.360  717.610 

  Voor toekomstige nazorg met betrekking tot de dienst hypotheekbemiddeling is een langlopende verplichting opgenomen. Van de netto omzet uit hypotheekadvies is een deel (€ 100) van de 

bemiddelingsvergoeding aangemerkt als een vergoeding voor toekomstig te verlenen nazorg. In verband met overname van de portefeuille van een externe partij is € 285.800 extra toege-

voegd. De vergoeding voor nazorg zal in 10 jaar tijd vrijvallen en verantwoord worden onder de omzet uit hypotheekadvies.  

10.3.3 BELASTINGEN EN SOCIALE LASTEN BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Vennootschapsbelasting  173.680  303.067 

Loonbelasting  416.349  394.161 

Stand 30 april 2022 (2021)  590.029  697.228 

10.3.4 OVERLOPENDE SCHULDEN BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Reservering nazorg hypotheken  136.140  80.090 

Nog te betalen vakantiedagen  601.400  698.800 

Nog te betalen vakantietoeslag  813.000  785.000 

Nog te betalen overige personeelskosten  647.185  886.592 

Nog te betalen pensioenlasten  614.848  586.599 

Nog te betalen overige kosten  360.652  456.223 

Stand 30 april 2022 (2021)  3.173.225  3.493.304 

De looptijd van de overige schulden is minder dan een jaar.
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10.3.5 VOORUIT ONTVANGEN BEDRAGEN BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Contributie 5.435.784  5.057.608 

Stand 30 april 2022 (2021) 5.435.784  5.057.608 

10.4  Niet in de balans opgenomen verplichtingen

10.4.1 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Voor leaseauto’s zijn per balansdatum verplichtingen aangegaan volgens onderstaande tabel:

Looptijd tot 1 jaar  204.000  273.000 

Looptijd van 1 tot 5 jaar  358.000  544.000 

Looptijd langer dan 5 jaar  nihil  nihil 

Voor lease van de printers zijn per balansdatum verplichtingen aangegaan volgens onderstaande tabel:

Looptijd tot 1 jaar  41.000  44.000 

Looptijd van 1 tot 5 jaar  49.000  89.000 

Looptijd langer dan 5 jaar  nihil  nihil 

Overige garanties:

Bankgaranties i.v.m. huur locaties  10.000  10.000 

Met betrekking tot de pensioenen is er sprake van toekomstige indexaties met een voorwaardelijk karakter welke in het verleden zijn ontstaan voor een bedrag van maximaal € 354.000.
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Toelichting op geconsolideerd exploitatieoverzicht

10.5  Operationele baten

10.5.1 CONTRIBUTIE BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Totaal contributie  22.392.281  21.776.015 

Het aantal leden per 30 april 2022 bedraagt 798.675. Vorig boekjaar 805.009.
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10.5.2 OMZET DIENSTEN BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Bemiddeling keuringen  2.000.341  2.484.839 

Bemiddeling hypotheken  5.295.998  4.896.789 

Bemiddeling overige diensten  7.185.878  8.791.843 

Juridische dienstverlening  507.229  547.099 

Omzet uit advertenties  755.289  607.950 

Totaal omzet diensten  15.744.735  17.328.520 

Tot de bemiddeling overige diensten behoren de opbrengsten uit allianties.

10.5.3 OVERIGE OPBRENGSTEN BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Subsidies  91.901  - 

Verhuuropbrengst  56.522  55.749 

Totaal overige opbrengsten  148.423  55.749 

   De post subsidies betreft een tegemoetkoming in de kosten voor het project VvE’s. 

Het resultaat uit verhuur betreft de exploitatie van het niet-operationele gedeelte van het kantoorpand.

10.6  Operationele lasten

10.6.1 PERSONEELSLASTEN BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Lonen en salarissen  12.183.434  11.992.907 

Pensioenlasten  1.868.280  1.786.000 

Sociale lasten  1.839.579  1.748.060 

Overige personeelslasten  1.902.379  1.167.056 

Totaal personeelslasten  17.793.671  16.694.024 

  De personeelslasten zijn € 1.1 miljoen hoger (7%) dan het voorgaande boekjaar. De lonen en salarissen stijgen met € 0,2 miljoen ten opzichte van het voorgaande boekjaar door toename van het gemiddeld 

aantal fte. Deze toename wordt grotendeels gecompenseerd door lagere variabele beloning als gevolg van het niet behalen van alle doelstellingen en lagere reservering voor vakantiedagen. Gemiddeld waren 

er in het boekjaar 179 fte werkzaam (vorig boekjaar 172 fte). De toename van de overige personeelslasten met € 735.000 is met name het gevolg van kosten i.v.m. de voorgenomen herinrichting van € 527.000.

  In de overige personeelslasten is € 92.000 opgenomen aan vergoedingen voor de toezichthouders. Vorig boekjaar € 82.000. Als gevolg van toename van het aantal fte stijgen de pensioen- en sociale 

lasten met € 174.000.  
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VASTE BELONING DIRECTIE EN SECTORMANAGEMENTTEAM

De beloning van de algemeen directeur wordt vastgesteld door de raad van toezicht 

(presidium), conform artikel 6 Reglement Raad van Toezicht. De beloning van de directeur 

Kennis & Belangenbehartiging wordt vastgesteld door de algemeen directeur en goedgekeurd 

door de raad van toezicht (conform artikel 6 Reglement Raad van Toezicht). De beloning van 

beiden voldoet aan de normen die het presidium hieraan heeft gesteld, is passend in het 

salarisgebouw van Vereniging Eigen Huis en marktconform. Uitgangspunt voor de honorering 

is de bijzondere positie van de organisatie Vereniging Eigen Huis als, aan de ene kant één van 

de grootste consumentenorganisaties van Nederland en aan de andere kant een bedrijf dat, 

ondanks de bijzondere positie, op bedrijfseconomische gronden aangestuurd moet worden. 

De raad van toezicht geeft geclusterd inzicht in de salarissen van de directie en het sector-

managementteam aan de ondernemingsraad conform art. 31 d WOR. De raad van toezicht 

volgt dezelfde methodiek van clustering voor de inzage aan de Ledenraad.

RELATIE TUSSEN BELONING EN PRESTATIES

Naar het oordeel van de raad van toezicht loopt de beloning van de directie (algemeen 

directeur en directeur Belangenbehartiging) en het sectormanagementteam (sectormanager 

Diensten, en sectormanager Bedrijfsvoering) in lijn met de door hen geleverde prestaties. 

Het totaal van de salarissen van directie en sectormanagementteam inclusief vakantietoeslag 

bedraagt € 672.000. Vorig boekjaar € 602.000.

PENSIOENLASTEN EN LEASEKOSTEN DIRECTIE EN SECTORMANAGEMENTTEAM

Het totaal van de pensioenlasten van directie en sectormanagementteam bedraagt € 79.000. 

Vorig boekjaar € 71.000. Het totaal van de leasekosten van directie en sectormanagement-

team bedraagt € 75.000. Vorig boekjaar € 75.000.

PRESTATIEBELONING

In boekjaar 48 is aan de directie en het sectormanagementteam naar aanleiding van de 

resultaten over boekjaar 47 een prestatiebeloning uitgekeerd van € 87.000. Deze prestatie-

beloning is inclusief de verenigingsbonus die geldt voor alle medewerkers. De verenigings-

bonus wordt alleen uitgekeerd indien de verenigingsdoelstellingen zoals vastgesteld in het 

jaarplan worden behaald.

HET TEAM 
BESTAAT UIT

60%



10.6.2 AFSCHRIJVINGEN OP IMMATERIËLE EN MATERIËLE VASTE ACTIVA BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Immateriële vaste activa  1.418.447  1.813.918 

Materiële vaste activa  752.428  758.100 

Totaal afschrijvingen  2.170.875  2.572.017 

De afschrijvingskosten op (im)materiële vaste activa zijn lager doordat projecten uit het verleden volledig zijn afgeschreven.

10.6.3 OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Algemene kosten  5.621.788  5.863.755 

Diensten derden en incidentele krachten  2.864.500  3.001.614 

Overige kosten  593.117  606.847 

Totaal overige bedrijfskosten  9.079.406  9.472.216 

  De overige bedrijfskosten zijn € 393.000 lager dan het voorgaande boekjaar. De afname van de algemene kosten met € 0,2 miljoen wordt voornamelijk verklaard door lagere 

ontwikkelingskosten. De diensten derden en incidentele krachten zijn € 0,1 miljoen lager uitgekomen dan vorig boekjaar door lagere onderzoekskosten.

10.7  Financiële baten en lasten

10.7.1 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Rente  -67.960  -28.819 

Totaal financiële baten en lasten  -67.960  -28.819 

  Het totaal van de financiële baten en lasten is hoger dan vorig boekjaar doordat banken een negatieve rente berekenen over tegoeden. 

Gedurende het boekjaar is de drempel waarover rente wordt berekend verlaagd.

10.8  Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

10.8.1  OPBRENGST VAN VORDERINGEN EN VAN WAARDEVERANDERINGEN 
DIE TOT DE VASTE ACTIVA BEHOREN EN VAN EFFECTEN

BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Resultaat e¢ecten  1.668.063  908.367 

Totaal opbrengst e²ecten  1.668.063  908.367 

Het resultaat e¢ecten bestaat uit een resultaat op dividenden en obligatierente van € 411.000 en gerealiseerd resultaat uit de verkoop van e¢ecten van € 1.257.000.
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10.9  Belastingen

10.9.1 BELASTINGEN RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Vennootschapsbelasting huidig boekjaar  374.720  88.084 

Vennootschapsbelasting voorgaande jaren  -  -404 

Totaal belastingen  374.720  87.680 

  De aanslagen zijn tot en met 2020/2021 definitief opgelegd. De belastingdruk in dit boekjaar bedraagt 22%. Het toepasselijke belastingtarief voor het boekjaar bedraagt 24%.

In het volgende overzicht wordt de belastingdruk nader toegelicht.

BOEKJAAR BELASTINGDRUK

Resultaat voor belastingen  1.674.649 

Vennootschapsbelasting acuut  406.920 24%

Belastinglatentie pand  -59.000 -4%

Belastinglatentie overige activa  26.800 2%

Totaal belastingen  374.720 22%

10.10  Resultaat deelnemingen

10.10.1 RESULTAAT DEELNEMINGEN BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Uw Diensten Holding B.V.  127.876  12.127 

Totaal resultaat deelnemingen  127.876  12.127 
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11. Jaarrekening enkelvoudig
11.1  Balans per 30 april 2022 na voorstel resultaatbestemming

ZIE § ACTIVA BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Vaste activa 

11.3.2.1 Immateriële vaste activa

- Kosten van ontwikkeling 1.238.076 2.313.045

10.2.2 Materiële vaste activa 

- Bedrijfsgebouwen en -terreinen

- Andere vaste bedrijfsmiddelen

3.116.164

308.688

3.556.685

462.686

 3.424.852  4.019.371 

11.3.2.2 Financiële vaste activa 

- Deelnemingen in 

groepsmaatschappijen 

- Andere deelnemingen 

- E¢ecten 

- Actieve belastinglatentie 

 4.979.815 

 140.004 

 26.179.470 

 628.000 

 4.074.640 

12.128

 26.836.563 

 45.800 

 31.927.289  30.969.131 

Subtotaal vaste activa  36.590.217  37.301.547 

Vlottende activa 

Debiteuren  2.980.977  2.564.107 

11.3.2.3 Vorderingen op groepsmaatschappijen  1.598.907  1.514.414 

Belastingen  39.386  3.590 

Overige vorderingen  1.119.599  986.705 

Liquide middelen  9.562.819  7.613.286 

Subtotaal vlottende activa  15.301.688  12.682.103 

Totaal activa  51.891.905  49.983.650 

ZIE § PASSIVA BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Eigen vermogen 

11.3.3.1 Algemene reserve  8.841.957  8.789.104 

11.3.3.2 Wettelijke reserve voor ontwikkeling  1.238.076  2.313.045 

11.3.3.3 Wettelijke reserve deelnemingen 549.922 -

11.3.3.4 Reserve herwaardering e¢ecten  622.264  2.336.995 

11.3.3.5 Bestemmingsreserve voor financieringsfunctie  13.500.000  12.500.000 

11.3.3.6 Bestemmingsreserve voor bu¢erfunctie  8.500.000  7.600.000 

Subtotaal reserves  33.252.219  33.539.144 

Voorzieningen 

10.2.1 Overige voorzieningen  527.500  - 

Subtotaal voorzieningen  527.500  - 

Langlopende schulden 

10.3.1.1 Vooruitontvangen bedragen  563.526  391.707 

Subtotaal langlopende schulden  563.526  391.707 

Schulden op korte termijn

Crediteuren  1.490.549  1.579.247 

11.3.3.6 Schulden aan groepsmaatschappijen  7.240.886  5.683.147 

Belastingen en premies sociale verzekeringen  450.929  501.096 

Overlopende schulden  2.930.511  3.231.701 

Vooruit ontvangen bedragen  5.435.785  5.057.608 

Subtotaal schulden op korte termijn  17.548.660  16.052.799 

Totaal passiva  51.891.905  49.983.650 



11.2  Exploitatieoverzicht over de periode 1 mei 2021 tot en met 30 april 2022

ZIE § EXPLOITATIEOVERZICHT BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Operationele baten 

Contributie  22.392.125  21.775.470 

Omzet diensten  7.796.847  9.535.330 

11.3.4.1 Overige opbrengsten  3.860.460  3.782.933 

Totaal operationele baten  34.049.432  35.093.733 

Operationele lasten 

Inkoopkosten  7.650.767  8.018.470 

Lonen en salarissen  12.116.558  11.892.588 

Pensioenlasten  1.780.150  1.700.485 

Sociale lasten  1.836.383  1.747.362 

Overige personeelslasten  1.764.448  1.046.249 

Afschrijvingen  1.929.650  2.572.017 

11.3.4.2 Overige bedrijfskosten  7.972.697  8.487.714 

Totaal operationele lasten  35.050.652  35.464.885 

Operationeel resultaat voor belastingen  -1.001.220  -371.152 

Financiële baten en lasten  -162.539  -77.077 

Opbrengst van vorderingen en van waardeveranderingen die tot de vaste activa behoren en van e¢ecten  1.668.063  908.367 

 1.505.524  831.290 

Resultaat uit gewone activiteiten voor belastingen  504.304  460.138 

Belastingen  109.550  -231.080 

Resultaat uit gewone activiteiten na belastingen  394.754  691.218 

11.3.4.3 Resultaat deelnemingen  1.033.051  1.047.887 

Resultaat na belasting  1.427.805  1.739.105 
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11.3  Toelichting op de enkelvoudige balans 
en exploitatieoverzicht

11.3.2  Activa11.3.1  Algemeen
In deze toelichting op de enkelvoudige balans wordt volstaan met een beknopte toelichting 

aangezien de geconsolideerde jaarrekening eveneens het vereiste inzicht in de financiële gang 

van zaken van Vereniging Eigen Huis geeft. Voor een nadere toelichting wordt dan ook verwe-

zen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.

EIGEN VERMOGEN EN RESULTAAT

Vereniging Eigen Huis streeft naar een jaarlijks minimaal positief resultaat. Alleen indien zich 

kansen voordoen die de vereniging in het belang van haar leden niet kan missen, zou in een 

boekjaar een negatief operationeel resultaat mogen ontstaan mits dit minimaal gecompen-

seerd wordt door positieve operationele resultaten in toekomstige boekjaren.

Het totale weerstandsvermogen bedraagt € 33,2 miljoen. De wettelijke reserve voor ontwik-

keling bedraagt € 1,2 miljoen, de wettelijke reserve deelnemingen bedraagt € 0,6 miljoen 

en de reserve voor herwaardering van e¢ecten € 0,6 miljoen. Op basis van een uitgebreide 

risicoanalyse is een bu¢erkapitaal ter grootte van € 8,5 miljoen voor toekomstige tegenvallers 

gevormd. Deze bu¢er is samen met de financieringsruimte van € 13,5 miljoen opgenomen 

onder de overige reserves. Het resterende vermogen van € 8,8 miljoen betreft de ‘vrije’ 

ruimte van de vereniging.

   

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Onder de financiële activa zijn opgenomen een 100% deelneming in het kapitaal van Eigen 

Huis Holding B.V., gevestigd te Amersfoort, en een 29% deelneming in het kapitaal van Uw 

Diensten Holding B.V., gevestigd te Genemuiden. De deelnemingen worden gewaardeerd op 

netto-vermogenswaarde. De waarderingsgrondslagen in de enkelvoudige jaarrekening zijn 

gelijk aan de waarderingsgrondslagen in de geconsolideerde jaarrekening. De niet-geconso-

lideerde deelnemingen waarin invloed van betekenis op zakelijke en financiële beleid wordt 

uitgeoefend, worden gewaardeerd op de netto-vermogenswaarde, doch niet lager dan nihil.

11.3.2.1 IMMATERIËLE VASTE ACTIVA BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Kosten van ontwikkeling  1.238.076  2.313.045 

Boekwaarde 30 april 2022 (2021)  1.238.076  2.313.045 

Overzicht 11.3.2.1 geeft het totaal van de immateriële activa weer. Het overzicht 11.3.2.1.1 geeft verbijzonderingen.

11.3.2.1.1 KOSTEN VAN ONTWIKKELING BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Boekwaarde 1 mei 2021 (2020)  2.313.045  3.413.045 

Investeringen  826.904  713.918 

Desinvesteringen  724.650  - 

Afschrijvingen  1.177.223  1.813.918 

Boekwaarde 30 april 2022 (2021)  1.238.076  2.313.045 

Aanschafwaarde  6.450.416  6.330.603 

Desinvesteringen  -  668.900 

Cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen  -  -668.900 

Cumulatieve afschrijvingen  5.212.340  4.017.558 

Boekwaarde 30 april 2022 (2021)  1.238.076  2.313.045 

  Dit betreft kosten gemaakt voor de ontwikkeling van nieuwe diensten en andere investeringsprojecten. De investeringen 

dit boekjaar betre¢en met name het project I Love Mijn Eigen Huis. De desinvestering betreft de bouwkundigen portal die 

in boekjaar 48 is opgenomen bij EHBA. De waardering van de ontwikkelingskosten geschiedt op aanschafwaarde, 

verminderd met de afschrijving over 3 jaar.



11.3.2.2 FINANCIËLE VASTE ACTIVA BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Deelnemingen  5.119.819  4.086.768 

E¢ecten  26.179.470  26.836.563 

Actieve belastinglatentie  628.000  45.800 

Boekwaarde 30 april 2022 (2021)  31.927.289  30.969.131 

DEELNEMINGEN IN GROEPSMAATSCHAPPIJEN BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Boekwaarde per 1 mei 2021 (2020)  4.074.640  3.038.880 

Dividenduitkering  - -

Resultaat deelneming  905.175  1.035.760 

Boekwaarde 30 april 2022 (2021)  4.979.815  4.074.640 

Dit betreft een 100% deelneming in het kapitaal van Eigen Huis Holding B.V. , gevestigd te Amersfoort.

ANDERE DEELNEMINGEN BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Stand per 1 mei 2021 (2020)  12.128  1 

Resultaat deelneming  127.876  12.127 

Boekwaarde 30 april 2022 (2021)  140.004  12.128 

Dit betreft een deelneming in Uw Diensten Holding B.V. De waardering is gebeurd op basis van het continuïteitsbeginsel.

11.3.2.3 VORDERINGEN OP GROEPSMAATSCHAPPIJEN BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Eigen Huis Holding B.V.  1.598.907  1.514.414 

Stand 30 april 2022 (2021)  1.598.907  1.514.414 

Over het gemiddelde saldo in rekening courant is 2% rente berekend. De rente over het boekjaar bedraagt € 30.591. Vorig boekjaar € 33.211.
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De vereniging 
is een krachtige  

organisatie
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11.3.3  Passiva

11.3.3.1 ALGEMENE RESERVE BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Stand 1 mei 2021 (2020)  8.789.104  18.149.999 

Mutatie ten behoeve van wettelijke reserve voor ontwikkeling  1.074.969  1.100.000 

Mutatie ten behoeve van wettelijke reserve deelnemingen -549.022 -

Mutatie ten behoeve van bestemmingsreserve financieringsfunctie  -1.000.000  -12.500.000 

Mutatie ten behoeve van bestemmingsreserve bu¢erfunctie  -900.000  300.000 

Toevoeging uit resultaat na belasting  1.427.805  1.739.105 

Stand 30 april 2022 (2021) 8.841.957  8.789.104 

11.3.3.2 WETTELIJKE RESERVE VOOR ONTWIKKELING BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Stand 1 mei 2021 (2020)  2.313.045  3.413.045 

Mutatie waardering geactiveerde kosten voor ontwikkeling  -1.074.969  -1.100.000 

Stand 30 april 2022 (2021)  1.238.076  2.313.045 

11.3.3.3 WETTELIJKE RESERVE DEELNEMINGEN BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Stand 1 mei 2021 (2020) - -

Mutatie reserve deelnemingen 549.922 -

Stand 30 april 2022 (2021)  549.922 -

In verband met de activering van de ontwikkelingsuitgaven bij Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V. is de reserve gevormd.

11.3.3.4 RESERVE HERWAARDERING EFFECTEN BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Stand 1 mei 2021 (2020) -  - 

Mutatie wijziging reële waarde e¢ecten  -2.285.731  3.115.995 

Mutatie belastinglatentie  571.000  -779.000 

Stand 30 april 2022 (2021)  622.264  2.336.995 

  In verband met de waarde afname van de e¢ecten is de reserve herwaardering e¢ecten afgenomen. Dit betreft de wijziging in de reële waarde van de e¢ecten portefeuille onder aftrek van 

een passieve belastinglatentie. Gerealiseerde waarde veranderingen zijn in de winst- en verliesrekening verwerkt.



11.3.3.5 BESTEMMINGSRESERVE VOOR FINANCIERINGSFUNCTIE BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Stand 1 mei 2021 (2020)  12.500.000  - 

Mutatie algemene reserve  1.000.000  12.500.000 

Stand 30 april 2022 (2021)  13.500.000  12.500.000 

11.3.3.6 BESTEMMINGSRESERVE VOOR BUFFERFUNCTIE BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Stand 1 mei 2021 (2020)  7.600.000  7.900.000 

Mutatie algemene reserve  900.000  -300.000 

Stand 30 april 2022 (2021)  8.500.000  7.600.000 

  Teneinde tegemoet te komen aan hetgeen is vermeld onder eigen vermogen en resultaat heeft Vereniging Eigen Huis uit de algemene reserve bestemmingsreserves 

gevormd die dienst doet om toekomstige investeringen te kunnen financieren (financieringsfunctie) en geïnventariseerde risico’s op te kunnen vangen (bu¢erfunctie).

11.3.3.7 SCHULDEN AAN GROEPSMAATSCHAPPIJEN BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V.  2.574.716  3.238.771 

Eigen Huis Geldzaken B.V.  4.666.170  2.444.376 

Stand 30 april 2022 (2021)  7.240.886  5.683.147 

Over het gemiddelde saldo in rekening-courant is 2% rente berekend. De rente over het boekjaar bedraagt € 32.450. Vorig boekjaar € 84.769.

11.3.3.8 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Voor leaseauto’s zijn per balansdatum verplichtingen aangegaan volgens onderstaande tabel:   

Looptijd tot 1 jaar  204.000  273.000 

Looptijd van 1 tot 5 jaar  358.000  544.000 

Looptijd langer dan 5 jaar  nihil  nihil 

Voor de toelichting op de lease van de printers en pensioenen wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.

FISCALE EENHEID

Vereniging Eigen Huis vormt samen met haar 

groepsmaatschappijen een fiscale eenheid voor 

de omzetbelasting. Voor Eigen Huis Holding B.V., 

Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V. en Eigen Huis 

Geldzaken B.V. bestaat er een fiscale eenheid 

voor de vennootschapsbelasting. De onderlinge 

verrekening van vennootschapsbelasting vindt 

plaats via de rekening-courant.
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Meer nieuwe leden  
hebben hun lidmaatschap 

aan het einde van het  
eerste jaar verlengd



11.3.4.1 OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Doorbelaste algemene kosten  1.032.900  1.299.900 

Doorbelaste salariskosten  2.679.138  2.427.285 

Subsidies  91.901  - 

Verhuuropbrengst  56.521  55.749 

Totaal overige bedrijfsopbrengsten  3.860.460  3.782.933 

  Onder de post doorbelaste algemene kosten zijn doorbelastingen opgenomen aan Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V. 

(€ 220.000), Eigen Huis Geldzaken B.V. (€ 809.000) en Eigen Huis Holding B.V. (€ 3.900). De doorbelaste salariskosten 

hebben betrekking op de fte van Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V. en Eigen Huis Geldzaken B.V. die per 1 januari 2020 

in dienst zijn gekomen bij de vereniging.

11.3.4.2 OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Algemene kosten  4.780.971  5.134.449 

Diensten derden en incidentele krachten  2.747.035  2.881.867 

Diversen  444.691  471.398 

Totaal overige bedrijfskosten  7.972.697  8.487.714 

11.3.4.3 RESULTAAT DEELNEMINGEN BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Uw Diensten Holding B.V.  127.876  12.127 

Eigen Huis Holding B.V.  905.175  1.035.760 

Totaal resultaat deelnemingen  1.033.051  1.047.887 

11.3.4 Exploitatieoverzicht

12. Ondertekening
De algemeen directeur en de leden van de raad van toezicht hebben de jaarrekening onder-

tekend en zo voldaan aan hun statutaire verplichting (art. 19 lid 3 statuten Vereniging Eigen 

Huis). Vergadering raad van toezicht, 15 september 2022.

13. Overige gegevens
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.
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Bijlage 1
Samenstelling raad van toezicht en directie

RAAD VAN TOEZICHT ZITTINGSPERIODE LID VAN COMMISSIES HOOFDFUNCTIE NEVENFUNCTIES

De heer L. (Lodi) Hennink (1957) 

Voorzitter

Nederlandse nationaliteit

2016-2022

1e periode

- Presidium

- Benoemingscommissie

Zelfstandig bestuursadviseur - Vice-voorzitter rvc ASN Beleggingsfondsen

- Voorzitter rvc SHoKo - Samenwerkende Huisartsen 

Organisatie Kempen en Omstreken

- Lid rvt Rosa Spier Huis

- Lid rva Forensisch Medische Maatschappij 

Utrecht (FMMU) en medTzorg

- Secretaris-Rentmeester Evert Zoudenbalch Huis 

(vermogensfonds)

Mevrouw A.E. (Annelies) Bouma (1961) 

Nederlandse nationaliteit 

2019-2025 

2e periode

- Auditcommissie 

(voorzitter)

Bestuurslid Stichting 

Garantiefonds Reisgelden

- Lid rvc De Lage Landen International B.V.

Mevrouw K. (Kitty) Koelemeijer (1963)

Nederlandse nationaliteit

2017-2023

1e periode

- Benoemingscommissie Onderzoeksdirecteur 

Nyenrode Lean Management 

Instituut

- Lid rvc KPN

- Lid rvc Intergamma (vicevoorzitter)

- Lid rvc Brunel International

- Lid rvc B&S Group SA

- Lid rvt Fonds Gehandicaptensport

- Bestuurslid VEDIS Retail Platform

- Bestuurslid Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals

- Lid rva duurzaamheidskeurmerk 

‘Super Supermarkt Keurmerk’(SSK)

De heer F.A.M. (Frank) van den Heuvel (1965)

Vicevoorzitter

Nederlandse nationaliteit

2019-2025

1e periode

- Presidium

- Auditcommissie

- Benoemingscommissie

Directeur/ eigenaar 

Van den Heuvel Corporate 

Counsel

- Voorzitter rvc SNB NV

- Lid rvc coöperatie Vitelia

- Voorzitter rvc afvalbedrijf Saver N.V.

- Lid rvc Uniper Benelux

- Lid rvc Centramed

De heer mr. J.W. (Jan Willem) van Beek (1960)

Nederlandse nationaliteit

2021-2027

1e periode

- Lid Raad van Commissarissen Woonkracht 10

- Voorzitter Raad van Commissarissen Social Finance

- Voorzitter bestuur coöperatie Smartfinance

rvt = raad van toezicht rvc = raad van commissarissen rva = raad van advies



Bijlage 2

Samenstelling Directie

DIRECTIE HOOFDFUNCTIE NEVENFUNCTIES

Mevrouw C.M. (Cindy) Kremer (1972)

Nederlandse nationaliteit

Algemeen directeur - Lid Raad van Commissarissen Coroos International N.V. 

- Extern adviseur vastgoed investeringscommissie Bouwfonds Property Development

- Voorzitter Raad van Toezicht Atlant Zorggroep

De heer K.P. (Karsten) Klein (1977) 

Nederlandse nationaliteit 

Directeur belangenbehartiging - Lid bestuur Stichting Piconfonds

- Lid bestuur Fonds Schiefbaan Hovius

- Lid RvT Trombosestichting Nederland

Juridische structuur Vereniging Eigen Huis

EHH BV
Marketingbeleid

& Onderzoek 
Kennis Finance & Control 

EHBA BV E-business &
Nieuwsredactie 

Belangen-
behartiging

ICT & Ontwikkeling 

I&AC
Segmenten &

Communicatie 

Allianties & 
Juridisch bureau 

Innovatie

Inkoop & FZ

Bedrijfsjuridische
zaken 

Algemeen Directeur 

Directiesecretaresse P&O

Organisatieontwikkeling

Diensten
Marketing &

Communicatie
Kennis &

Belangenbehartiging
Bedrijfsvoering

VEH-Groep

Raad van Toezicht

Vereniging Eigen Huis

Eigen Huis Holding B.V.
100% Aandeelhouder en statuten B.V

Eigen Huis 
Bouwkundig Advies B.V.

100% Aandeelhouder en statuten B.V

Eigen Huis 
Geldzaken B.V.*

100% Aandeelhouder en statuten B.V

Ledenraad

Statuten en directiereglement Vereniging Eigen Huis

* Eigen Huis Hypotheekadvies en Eigen Huis 

Verzekeringsservice zijn handelsnamen van Eigen 

Huis Geldzaken B.V.

Voor alle bestuursfuncties binnen de 

VEH-groep geldt een personele unie via het 

directiereglement Vereniging Eigen Huis.
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Bijlage 3
Overzicht samenwerkingsverbanden

NAAM DIENST PLAATS

Calcasa B.V. Waarde indicatie woning

Desktop Taxatie

Delft

Greenhome B.V. Energiescan Amsterdam

HeatTransformers B.V. Collectieve Inkoop Warmtepomp Woerden

iChoosr B.V. Collectieve Inkoop Energie 

Collectieve Inkoop Zonnepanelen

Energievergelijker

Amsterdam

Intrasurance B.V. Verzekeringsservice (particulier) Den Bosch

Kok Assurantiën B.V. Verzekeringsservice (VvE) Capelle aan den IJssel

Mainplus Calamiteitenservice B.V. Spoedklusservice Rijswijk

Makelaarsalternatief Biedingsindicatie 

Uitbesteden onderhandeling

Eindhoven

Nationale Taxatie Service B.V. (NTS) Taxatieservice Arnhem

Nationale Notaris Holding B.V. en Mobilaris B.V. Notarisservice Utrecht

Pluimers Isolatie B.V. Isoleren met korting Rijssen

Scheidingsexpert Nederland B.V. Mediation bij (echt)scheiding Heerhugowaard

Univé Services B.V. Hypotheekadvies Zwolle

Uw Schilderwerk B.V. Schilderservice Amersfoort

Zorgzaam Scheiden Franchise B.V. Mediation bij (echt)scheiding Twello



Bijlage 4

Bijlage 5

Organisaties met vertegenwoordiging Vereniging Eigen Huis
Vereniging Eigen Huis heeft een vaste vertegenwoordiging in de volgende organisaties, daarnaast is de vereniging betrokken bij divers ander overleg met stakeholders met een tijdelijk karakter.

Erelid
De heer H.J. van Herwijnen

ORGANISATIE FUNCTIE FUNCTIONARIS

Autoriteit Consument en Markt (ACM) Lid maatschappelijk overleg Nico Stolwijk (expertlead Kennis en Belangenbehartiging)

Autoriteit Financiële Markten (AFM) Lid adviserend panel Cindy Kremer (algemeen directeur)

Europese Commissie Lid klankbordgroep (ECCG-subgroup on energy) Maarten Eeke van der Veen (beleidsadviseur)

Kadaster Lid gebruikersraad Steven Wayenberg (beleidsadviseur)

Ministerie BZK Lid overleg Nationale Woon- en Bouwagenda Cindy Kremer (algemeen directeur) 

Karsten Klein (directeur Belangenbehartiging)

Ministerie BZK Lid platform hypotheken Michel Ligtlee (beleidsadviseur)

Ministerie BZK Lid Monitoringgroep Wet Kwaliteitsborging Karsten Klein (directeur Belangenbehartiging)

Monitor koopwoningmarkt - OTB OTB Lid begeleidingscommissie Nico Stolwijk (expertlead Kennis en Belangenbehartiging)

Overleg Platform Bouwregelgeving Lid Steven Wayenberg (beleidsadviseur)

Raad van Arbitrage voor de Bouw Lid adviesraad Frank Dijkslag (advocaat Vereniging Eigen Huis)

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) Lid raad van commissarissen Ron Bavelaar (Coöperatie Univé U.A., benoemd door Vereniging Eigen Huis)

Waarderingskamer Lid klankbordcommissie Michel Ligtlee (beleidsadviseur)

Uitvoeringsoverleg Klimaatakkoord Gebouwde omgeving Lid Cindy Kremer (algemeen directeur)

Stichting Perspectiefverklaring Lid Raad van Advies Nico Stolwijk (expertlead Kennis en Belangenbehartiging)

Stichting Reclame Code Commissie Lid Kolom Consument en Maatschappij Nico Stolwijk (expertlead Kennis en Belangenbehartiging)
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Bijlage 6
Ledenraad

NAAM WOONPLAATS COMMISIE

Sven Andriessen BLARICUM

Jack Apallius de Vos UTRECHT

Taeke Boersma EDE Benoemingscommissie ex artikel 15 lid 2 t.b.v. Raad van Toezicht

Lammert Bos BUNSCHOTEN-SPAKENBURG

Eltje Bos APPINGEDAM

Frits van Bree HOOGLANDERVEEN Commissie ex artikel 18 lid 4 (beroepscommissie ter beoordeling van de onverenigbaarheid van functies)

Andre Broersma GRONINGEN

Wouter Deelen LEIDERDORP

Domien Doggen BERGEN OP ZOOM

Geert Doosje ZWARTSLUIS Commissie ex artikel 8 lid 1 (beroepscommissie bij opzegging of ontzetting uit het lidmaatschap)

Chris Driessen AMERSFOORT

Henk Ebing WEESP

Erik van Eijsden HENDRIK-IDO-AMBACHT

Adrie van Erp LANDSMEER

Theo Feenstra ROTTERDAM Commissie jaarrekening

Peter Giezeman BOSKOOP

Monique Hamersma VOORHOUT

Bert ten Have HEEMSTEDE

Simon van der Heide VELP Commissie thema’s Collectief Ledenbelang

Ben Hoogstad RIDDERKERK

Arjan Hopstaken CULEMBORG Commissie thema’s Collectief Ledenbelang

Monique Horlings ROTTERDAM

Therese van der Horst MONTFOORT

Marja Irrgang-Borsboom EMMEN Commissie jaarrekening



NAAM WOONPLAATS COMMISIE

Geert Jeelof OUD-BEIJERLAND

Jos Jonkman † 18 mei 2022 KOOG AAN DE ZAAN

Frank Kaptein EINDHOVEN

Paul de Keijzer GOIRLE Commissie ex artikel 8 lid 1 (beroepscommissie bij opzegging of ontzetting uit het lidmaatschap)

Liesbeth Kuiper DEN HAAG

Annet Leemans-Koelman AMSTELVEEN

Leo van Lieshout GOUDA

William Maassen HOOGLAND Commissie ex artikel 8 lid 1 (beroepscommissie bij opzegging of ontzetting uit het lidmaatschap)

Commissie ex artikel 18 lid 4 (beroepscommissie ter beoordeling van de onverenigbaarheid van functies)

Liet van Nuland EERSEL Benoemingscommissie ex artikel 15 lid 2 t.b.v. Raad van Toezicht

Paul Postma NOOTDORP

Willem Richter APELDOORN

David Rietveld DEN HAAG

Remsly Riley BREDA

Ary Ritskes HEEMSTEDE

Leo van Sister GOUDA

Aad Stuivenberg NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

Hans Suurmond ELST

Ruud Sweering ZAANDAM Commissie thema’s Collectief Ledenbelang

Nicolaas Veltman TILBURG

Henk Verschuur HEESCH

Raymond Vink STRIJEN

Anne Volkers PIJNACKER Commissie ex artikel 18 lid 4 (beroepscommissie ter beoordeling van de onverenigbaarheid van functies)

Anne-Marie Vreman EDE

Janny de Vries MARGRATEN

Machiel de Vries DEN HAAG

Sytse van der Wal GROU Commissie jaarrekening

Peildatum 1 mei 2021 tot en met 30 april 2022
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de directeur-bestuurder, de ledenraad en de raad van toezicht van Vereniging Eigen Huis

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN JAARREKENING 2021-2022

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2021-2022 van Vereniging Eigen Huis gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld 

van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Vereniging Eigen Huis per 30 april 

2021 en van het resultaat over 2021-2022 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 30 april 2022;

2. de geconsolideerde en enkelvoudige rekening van baten en lasten over 2021-2022; en

3.  de toelichting met 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 Vereniging Eigen Huis, zoals vereist in de Wet toezicht

accountantsorganisaties (Wta), in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accoun-

tants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijk-

heidsregels 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.

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat de jaarstukken andere 

informatie, die bestaat uit:

• het bestuursverslag;

• het verslag van de raad van toezicht.

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

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

• alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.

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

verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 

materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de 

Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 

controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, 

waaronder het bestuursverslag bestaande uit het bestuursverslag (waarin ook het verslag van 

de raad van toezicht is opgenomen) met Titel 9 Boek 2 BW.

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING

Verantwoordelijkheden van de directeur-bestuurder en de raad van toezicht 

voor de jaarrekening

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van 

de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW van het in Nederland geldende 

Burgerlijk Wetboek (BW). In dit kader is de directeur-bestuurder verantwoordelijk voor een 

zodanige interne beheersing die de directeur-bestuurder 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 directeur-bestuurder afwegen of de vereniging 

in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde 

verslaggevingsstelsel moet de directeur-bestuurder de jaarrekening opmaken op basis van 

de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directeur-bestuurder het voornemen heeft om 

de vereniging te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 

realistische alternatief is.

De directeur-bestuurder moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel 

zou kunnen bestaan of de vereniging haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelich-

ten in de jaarrekening.

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

financiële verslaggeving van de vereniging.

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 redelij-

kerwijs 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 e¢ect 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 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 

e¢ectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;

•  het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslag-

geving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directeur-bestuur-

der en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

•  het vaststellen dat de door de directeur-bestuurder gehanteerde continuïteitsveron-

derstelling 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 vereniging haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als 

wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht 

om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde 

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

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

verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen 

of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit 

niet langer kan handhaven;

•  het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin

opgenomen toelichtingen; en

•  het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 

transacties en gebeurtenissen.
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Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de 

aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben 

wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonder-

delen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of 

de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij 

een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten 

noodzakelijk was.

Wij communiceren met de raad van toezicht 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.

Wij bevestigen aan de raad van toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over

onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad over alle relaties 

en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de 

daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Utrecht, 20 september 2022

Mazars Accountants N.V.

Was getekend

drs. J.G. Rauw RA

De vereniging 
peilt de mening van 
leden over actuele 

onderwerpen op 
de woningmarkt
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