
 

 

 

Toelichting op wijzigingen dVi 2017 in vergelijking met dVi 2016  

Aedes, mei 2018 

 

Inleiding 

De informatie uit de Verantwoordingsinformatie (dVi) vormt de basis voor het prestatieveld 

Beschikbaarheid & betaalbaarheid, het prestatieveld Bedrijfslasten en de instandhoudingskosten 

van prestatieveld Onderhoud & Verbetering van Aedes-benchmark. Aedes ontvangt deze 

informatie van CorpoData. In 2018 (verslagjaar 2017) moet de dVi op een aantal punten anders 

ingevuld worden dan vorig jaar. Het is belangrijk dat corporaties de aangepaste toelichting voor 

het invullen van de dVi opvolgen. Hiermee blijven de benchmarkresultaten vergelijkbaar tussen 

corporaties. Om corporaties hierbij te ondersteunen heeft Aedes de belangrijkste wijzigingen 

inzichtelijk gemaakt.  

 

In de volgende hoofdstukken/paragrafen wijzigingen waargenomen die van invloed (kunnen) 

zijn op de Aedes-benchmark.  

- 2.1 en 2.2A: Onzelfstandige eenheden (dVi/WOZ) 

- 2.2 B2: Verhuurgegevens verslagjaar – Huursom verslagjaar 

- 3.1 A3: Winst- en verliesrekening Functioneel model  

- 5.3: Kwaliteitsbeleid en Onderhoud 

- 5.8.1: Aantal toewijzingen in het verslagjaar 

- 5.8.6: Maandhuurbedragen afgerond op hele euro’s opnemen 

In onderstaande paragrafen zijn de wijzigingen nader uitgewerkt. 

 

2.1 en 2.2A Onzelfstandige eenheden (dVi/WOZ) 

De hoofdstukken 2.1 en 2.2A zijn beperkt gewijzigd (qua indeling) in dVi 2017 ten opzichte van 

dVi2016 waarin een duidelijker onderscheid wordt gemaakt tussen zelfstandige en 

onzelfstandige woongelegenheden. In de dVi-verantwoording 2017 dient in diverse 

hoofdstukken het aantal woongelegenheden ingevuld te worden. Het is de bedoeling om in deze 

hoofdstukken het aantal verhuurbare eenheden in te vullen. Een aandachtspunt hierbij betreffen 

de onzelfstandige woongelegenheden, zoals intramuraal zorgvastgoed. Ongeacht of aan deze 

eenheden specifiek één verhuurcontract ten grondslag ligt, dienen alle onzelfstandige eenheden 

afzonderlijk als eenheid opgenomen te worden in dVi 2017. 

 

2.2 B2 Verhuurgegevens verslagjaar – Huursom verslagjaar 

Tijdens de Aedes-benchmark jaargang 2017 is gebleken dat er enige onduidelijkheid was over 

het type verhuureenheden waarop de Huursom verslagjaar (2.2 B2) betrekking had. In de 

toelichting bij dVi 2016 stond aangegeven dat de uitgevraagde huursom enkel betrekking heeft 

op alle zelfstandige huurwoningen. Een aantal corporaties had de huursommen van de 

onzelfstandige woongelegenheden en niet-woongelegenheden opgeteld bij de huursom van de 

zelfstandige huurwoningen. De huursommen van de onzelfstandige wooneenheden en niet-
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woongelegenheden worden echter sinds dVi 2016 niet meer uitgevraagd. In dVi 2017 model, 

zoals beschikbaar gesteld via de website van CorpoData, is nu duidelijker aangegeven dat de 

uitgevraagde huursom enkel betrekking heeft op de zelfstandige huurwoningen.  

 

In hoofdstuk 2.2 B2 van dVi wordt de totale te ontvangen huur (moet-huur cq geprolongeerde 

huur) gedurende het verslagjaar uitgevraagd. De post heeft betrekking op de “potentiële” 

jaarlijkse huursom. Indien een huurwoongelegenheid in een bepaalde maand in verhuur is, dan 

wordt de dan geldende huurprijs meegeteld in de huursom. Voor leegstaande 

woongelegenheden die tijdelijk niet verhuurd zijn, dient de streefhuur te worden meegeteld. 

Van huurwoongelegenheden die gedurende het jaar zijn toegevoegd (bijvoorbeeld door 

nieuwbouw of aankoop) of zijn onttrokken (bijvoorbeeld door verkoop of sloop) wordt enkel de 

potentiële huursom gedurende de periode dat deze woongelegenheden in bezit zijn 

meegenomen. In het kasstroomoverzicht wordt de feitelijk ontvangen huursom uitgevraagd. Het 

in het kasstroomoverzicht opgegeven huursombedrag van de zelfstandige huurwoningen kan 

nooit hoger zijn dan de huursom in hoofdstuk 2.2 B2. 

 

3.1 A3 Winst- en verliesrekening Functioneel model  

Het model van de winst- en verliesrekening (functioneel model) dat in dVi 2017 dient te 

worden opgenomen, is afgeleid van de jaarrekeningmodellen in het Besluit modellen 

jaarrekening. In ‘Handleiding toepassen functionele indeling winst- en verliesrekening bij 

corporaties verslagjaar 2017’ staat voor alle corporaties beschreven wat de hoofdkaders 

zijn voor toepassing van de functionele indeling, hetgeen de onderlinge vergelijkbaarheid 

ten goede komt.  

 

Hieronder volgt op onderwerp-niveau een opsomming van de relevante aanvullingen 

danwel aanscherpingen (zie dikgedrukte tekst hieronder) met betrekking tot de 

uitgangspunten in ‘Handleiding toepassen functionele indeling winst- en verliesrekening bij 

corporaties verslagjaar 2017’ op basis van wijzigingen in de betreffende handleiding en 

naar aanleiding van overleg met ILT/Aw: 

 

1. Afschrijvingen dienen aan betreffende activiteiten te worden toegerekend w.o. 

Verhuur- en beheeractiviteiten en de Onderhoudsactiviteiten  

Afschrijvingen vastgoed (in exploitatie)  

Bij waardering van het bezit in exploitatie tegen marktwaarde in verhuurde staat wordt niet 

afgeschreven op de actuele waarde van het bezit waardoor een regel afschrijvingen in het 

functionele model achterwege blijft.  
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Desalniettemin zijn er in de balans van een toegelaten instelling wel balansposten waarop wordt 

afgeschreven, te weten:  

• Immateriële vaste activa;  

• Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie.  

 

Let op: De afschrijvingen op deze balansposten die via de winst- en verliesrekening 

worden verantwoord dienen in de dVI 2017 op basis van een kostenverdeelstaat/ 

verdeelsleutels toegerekend te worden aan de afzonderlijke activiteiten in de 

functionele winst-en-verliesrekening en aan de DAEB en de niet-DAEB activiteiten.  

Vervolgens dient de toegelaten instelling bij de toelichting op de afzonderlijke posten in de 

functionele winst-en-verliesrekening de aansluiting te laten zien van de afschrijvingen zoals 

blijkt uit de verloopoverzichten van de Immateriële vaste activa en Onroerende zaken ten 

dienste van de exploitatie naar de toerekening in de afzonderlijke categorieën in de functionele 

winst-en-verliesrekening.  

2. Toerekening ‘Overige bedrijfsopbrengsten’ alleen aan de ‘Overige activiteiten’ als 

deze voortvloeien uit niet-primaire activiteiten anders gewoon aan Verhuur- en 

beheer-, aan Verkoop- of aan Onderhoudsactiviteiten 

Netto resultaat overige activiteiten 

Met overige activiteiten worden de niet-primaire activiteiten bedoeld. Met andere woorden, 

niet gerelateerd aan het exploiteren, het ontwikkelen, of verkopen van vastgoed. 

Voorbeelden van overige activiteiten zijn de bijdragen en kosten voor de warmte- en 

koudeopslaginstallatie (WKO), het beheer (van VvE’s) voor derden, kosten en opbrengsten van 

VoV-activiteiten, de opbrengsten en kosten van overige dienstverlening en incidentele 

opbrengsten.  

Wanneer sprake is van vrijval van eerder verwerkte dotaties aan voorzieningen, dan 

dienen deze kosten niet primair te worden gecorrigeerd onder de overige activiteiten, 

maar op de post waar de correctie betrekking op heeft. Als voorbeeld dient de vrijval 

van de voorziening voor dubieuze huurdebiteuren gecorrigeerd te worden bij de 

huuropbrengsten.  

3. Geen toerekening van Personeelslasten en Overige bedrijfslasten aan de activiteit 

‘Opbrengsten en lasten servicecontracten’.  

Opbrengsten servicecontracten 

Hier worden de opbrengsten opgenomen die worden gegenereerd uit de (op de huurexploitatie) 

afgesloten servicecontracten. Dit zijn zowel de opbrengsten servicecontracten uit de 

exploitatie van het DAEB vastgoed als die uit de exploitatie van het niet-DAEB 
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vastgoed. In de dVi 2017 worden deze opbrengsten gescheiden opgenomen, waarbij 

de opbrengsten op eenheidniveau toerekenbaar zijn. Er wordt geen verdeelsleutel 

toegepast.  

Lasten servicecontracten  

Hier worden de kosten opgenomen die worden gegenereerd uit de (op de 

huurexploitatie) afgesloten servicecontracten. In het functionele model worden deze 

opgenomen onder de subcategorie Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille, direct onder 

de Opbrengsten servicecontracten. Op deze wijze is direct zichtbaar of er een eventuele marge 

wordt behaald op de met de huurders afgesloten servicecontracten, dan wel achterstand is in 

afrekening van servicekosten. Dit betreft zowel de lasten servicecontracten uit de 

exploitatie van het DAEB vastgoed als die uit de exploitatie van het niet-DAEB 

vastgoed. In de dVi 2017 worden deze gescheiden opgenomen, waarbij de lasten op 

eenheidniveau toerekenbaar zijn. Er wordt geen verdeelsleutel toegepast. 

Aanvullende toelichting n.a.v. afstemming met ILT/Aw 

Het is de bedoeling dat de lasten servicecontracten en opbrengsten servicecontracten zuiver 

worden gehouden. Tegenover opbrengsten moeten altijd kosten staan, anders zijn die 

opbrengsten een component van de huuropbrengst. Een negatief saldo Servicecontracten kan 

bijvoorbeeld worden veroorzaakt door leegstand of indien de corporatie servicekosten voor 

eigen rekening neemt.  

 

Indien deze (bovenstaande) nadere afstemming voor uw corporatie niet tijdig is 

gecommuniceerd ten behoeve van verwerking in jaarrekening en dVi 2017, dan dient deze 

definitie-aanscherping nog wel in de portal voor de benchmark over boekjaar 2017 gehanteerd 

te worden.  

Voorbeelden: 

• Personeelskosten en overige bedrijfslasten die betrekking hebben op 

administratiekosten van Servicecontracten mogen worden doorbelast aangezien in de 

opbrengst ook een vergoeding van 5% mag worden opgenomen. 

• Kosten van hoogwerkers mogen niet worden doorbelast 

• Onderhoud en groenonderhoud van eigen grond. Doorbelasten via de servicekosten en 

groot onderhoud aan groen onder Lasten onderhoudsactiviteiten verantwoorden. 

• Leegstand; Servicekosten van leegstaande vhe mogen wettelijk niet meer worden 

verrekend met huurders en zal daarmee tot een negatief saldo Servicecontracten leiden 

en daarmee tot een kostenpost als onderdeel van de GBNB. 

• Afschrijving LED-aanschaf algemene ruimte (voorheen in servicekosten onderdeel 

elektra). 
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• Verschil werkelijke kosten en vooraf ingeschatte vergoeding bij tijdelijke verhuur 

inclusief G/W/E 

• Doorbelaste vergoeding voor zonnepanelen wordt vaak onder opbrengsten 

servicecontracten verwerkt terwijl de kosten veelal in de post ‘waardeverandering 

vastgoedportefeuille’ (onderdeel van de woningwaardering) is opgenomen en daarmee 

geen onderdeel is van de GBNB. Omdat de Opbrengsten Servicecontracten wel 

onderdeel van GBNB is moeten deze indien hier verantwoord voor de Aedes-benchmark 

geherrubriceerd worden door middel van ‘ruisfactor’. 

• Kosten (o.m. die van de huismeesters) welke eerst in lasten servicecontracten waren 

opgenomen en na oprichting van een VvE aan de VvE worden doorbelast. De bedragen 

die de VVE aan de corporatie doorbelast dienen onder Lasten verhuur- en 

beheeractiviteiten respectievelijk onder lasten Onderhoudsactiviteiten voor aandeel 

dotatie groot onderhoud (beiden inclusief BTW) te worden verantwoord. 

 

4. Toerekening werkelijke Personeels- en Overige bedrijfslasten aan 

Onderhoudsactiviteiten van personeel betrokken bij onderhoud 

De lasten verhuur en beheeractiviteiten bevatten zowel directe verhuur- en beheerskosten 

als indirecte kosten. De indirecte kosten zullen veelal met behulp van een verdeelstaat 

worden toegerekend aan de categorie Kosten verhuur en beheeractiviteiten.  

Let op: Personeelskosten alsmede overige personeelskosten van directe en 

indirecte personeelsleden betrokken bij de onderhoudsactiviteiten worden 

toegerekend aan de lasten onderhoudsactiviteiten.  

De lasten verhuur en beheeractiviteiten worden in de dVi 2017 op basis van een 

verdeelsleutel toegerekend aan de DAEB en de niet-DAEB activiteiten.  

 

Lasten onderhoudsactiviteiten  

Hier worden de onderhoudskosten gepresenteerd die zijn gerelateerd aan het vastgoed in 

exploitatie. De Lasten onderhoudsactiviteiten worden in het functionele model verantwoord 

onder de subcategorie Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille. Dit impliceert dat 

alleen onderhoudskosten worden verantwoord die zijn gerelateerd aan het vastgoed in 

exploitatie.  

Personeelskosten alsmede overige personeelskosten van directe en indirecte 

personeelsleden betrokken bij de onderhoudsactiviteiten worden toegerekend aan de lasten 

onderhoudsactiviteiten.  

De onderhoudslasten worden in de dVi 2017 verwerkt onder de DAEB en de niet-DAEB 

activiteiten, waarbij de onderhoudslasten op eenheidniveau toerekenbaar zijn. Er wordt 

alleen verdeelsleutel toegepast bij gemengde complexen. 
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5. Verwerking niet-beïnvloedbare kosten nu allemaal onder dezelfde regel ‘Overige 

directe operationele lasten exploitatie bezit’ 

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit  

Naast deze (veelal) direct aan de subactiviteiten te relateren kosten brengt het vastgoed in 

exploitatie ook andere kosten met zich mee die niet direct te relateren zijn aan de 

subactiviteiten verhuren, beheren en onderhouden. Dit zijn echter wel kosten die worden 

veroorzaakt door het feit dat de corporatie vastgoed heeft.  

 

Voorbeelden (niet limitatief) hiervan zijn:  

· onroerendzaakbelasting;  

· waterschapsbelasting;  

· rioolheffing;  

· verhuurderheffing;  

· saneringsheffing;  

· overige belastingen en heffingen;  

· erfpacht. 

 

6. Verwerking geactiveerde productie (personeels- en overige bedrijfslasten) met 

betrekking tot nieuwbouw t.b.v. verhuur; indien de kosten hoger zijn dan de baten 

uit hoofde van ‘geactiveerde productie eigen bedrijf’ zie hieronder voor de 

voorgestelde wijze van verwerking.  

Er is geconstateerd dat voor het toerekenen van dit nadelig saldo in het functioneel model 

feitelijk geen mogelijkheid is. ILT/Aw heeft aangegeven dat hiervoor volgend jaar een 

aparte regel of in ieder geval in de handleiding bij het functioneel model een toelichting bij 

‘Overige waardeveranderingen’ wordt opgenomen. Toegevoegd wordt dat naast 

geactiveerde kosten voor nieuwbouw van verhuurprojecten ook calculatieverschillen vanuit 

uren of tarieven die niet meer in de geactiveerde productie kunnen worden opgenomen 

(maar wat wel had gemoeten) eenmalig als waardeverandering moeten worden opgenomen. 

Kosten van personeelsleden en bijbehorende overige bedrijfslasten die daar niet onder 

vallen en niet aan andere activiteiten kunnen worden doorberekend, dienen onder ‘Overige 

organisatiekosten’ te worden verantwoord. In de benchmarkportal zal gevraagd worden de 

‘overige organisatiekosten’ conform voorgaande jaren alsnog aan de diverse activiteiten toe 

te rekenen zodat de vergelijkbaarheid met de GBNB van voorgaand jaar kan worden 

gewaarborgd. Kosten die niet voor activering in aanmerking komen en gewoon betrekking 

hebben op de verhuur- en beheeractiviteiten moeten onder de Lasten verhuur- en 

beheeractiviteiten worden verantwoord. 
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Om dit benchmarkjaar tot een verwerking te komen die het beste aansluit bij de huidige 

handleiding van het functioneel model en ook goed aansluit bij de verwerking in de Aedes-

benchmark is het voorstel om deze kosten op te nemen onder de ‘Overige 

waardeveranderingen‘. Zoals uit de toelichting (Handleiding toepassen functionele indeling 

winst- en verliesrekening bij corporaties verslagjaar 2017) blijkt, kunnen daar aanpassingen 

van waarden in worden opgenomen die onderdeel uitmaken van de onrendabele top of 

aanpassingen van grondposities. Je zou immers kunnen stellen dat deze extra kosten die 

niet voor activering in aanmerking komen (zitten namelijk niet in de geactiveerde productie 

eigen bedrijf) vergelijkbaar zijn in het geval je deze kosten wel zou activeren en je deze 

kosten dan als onderdeel van de onrendabele top af zou moeten waarderen. Voor de 

benchmark zijn deze kosten dan gelijk in de juiste rubriek verwerkt en is hiervoor geen 

‘ruisfactor’ meer noodzakelijk. 

Aanvullende toelichting 

Aan de toelichting van Overige waardeveranderingen dient een toevoeging te worden 

gedaan dat naast geactiveerde kosten voor nieuwbouw van verhuurprojecten ook 

calculatieverschillen vanuit uren of tarieven die niet meer in de geactiveerde productie 

kunnen worden opgenomen (maar wat wel had gemoeten), eenmalig als waardeverandering 

moeten worden opgenomen. Kosten van personeelsleden en bijbehorende overige 

bedrijfslasten die daar niet onder vallen en niet aan andere activiteiten kunnen worden 

doorberekend, dienen onder ‘Overige organisatiekosten’ te worden verantwoord. In de 

benchmarkportal zal gevraagd worden de ‘overige organisatiekosten’ conform voorgaande 

jaren alsnog aan de diverse activiteiten toe te rekenen zodat de vergelijkbaarheid met de 

GBNB van voorgaand jaar kan worden gewaarborgd. Kosten die niet voor activering in 

aanmerking komen en gewoon betrekking hebben op de verhuur- en beheeractiviteiten 

moeten onder de Lasten verhuur- en beheeractiviteiten worden verantwoord. 

7. Toerekening van rentelasten aan activiteiten is niet doorgevoerd in de handleiding 

bij het functioneel model omdat de verwerking aansluit bij de wijze van 

verwerking door commerciële beleggers. Afgesproken is dat dit in de Aedes-

benchmark als ruisfactor blijft worden opgevraagd 

8. Geen afzonderlijke vhe-categorie meer voor ‘Bergingen’ in dVi omdat de huidige 

verwerking aansluit bij het handboek marktwaardering. Dit zal voor de benchmark 

d.m.v. ruisfactor worden opgevraagd 

9. Definitie voor ‘Overige organisatiekosten’ in dVi is verruimd en sluit hiermee niet 

meer aan bij de door Aedes-benchmark gehanteerde definitie. In de 

benchmarkportal wordt toerekening van ‘Overige organisatiekosten’ aan 
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activiteiten conform dezelfde (directe) methode als afgelopen jaar uitgevraagd 

met het oog op onderlinge vergelijkbaarheid in de tijd. 

Overige organisatiekosten  

De overige organisatiekosten die niet zijn te classificeren op basis van de overige categorieën 

in de functionele indeling worden opgenomen in de subcategorie overige organisatiekosten. 

Doorgaans zal de categorie overige organisatiekosten van beperktere omvang zijn in relatie 

tot de overige categorieën binnen de functionele indeling.  

 

Een nadere uiteenzetting waaruit deze activiteiten bestaan dient in de toelichting opgenomen 

te worden. Uitgangspunt is om in lijn met commerciële vastgoedbeleggers, de kosten 

adequaat te classificeren naar de verschillende categorieën, teneinde goed inzicht te 

verkrijgen in de verschillende rendementen. Het is belangrijk dat bij het toerekenen rekening 

wordt gehouden met de aard en omvang van de woningcorporatie en organisatie, waarbij 

alleen de kosten voor property management worden toegerekend aan het netto resultaat 

vastgoedportefeuille. Het op voorhand bewust toerekenen kan achteraf veel tijd schelen. Uit 

analyse blijkt bijvoorbeeld dat een aantal corporaties categoriaal niet alle uren van personeel 

had geactiveerd, die zij bij de verdeling van de personeelskosten bij de functionele indeling 

niet meer konden plaatsen. 

 

De kosten dienen in eerste aanleg te worden toegerekend aan de overige activiteiten alvorens 

het restant onder deze regel kan worden opgenomen. 

 

Voorbeelden van overige organisatiekosten zijn – rekening houdend met de aard en omvang 

van de woningcorporatie - kosten op het gebied van:  

· governance en bestuur;  

· portfolio management;  

· asset management;  

· treasury;  

· jaarverslaggeving en control;  

· personeel en organisatie;  

· personeelsvereniging en OR.  

 

De lasten overige organisatiekosten worden op basis van een verdeelsleutel toegerekend aan 

DAEB of niet-DAEB. 
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5.3 Kwaliteitsbeleid en Onderhoud 

De indeling van het hoofdstuk 5.3 is gewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. In dit 

hoofdstuk is het de bedoeling dat de onderhoudslasten van 2017 naar type 

onderhoudsactiviteit worden uitgesplitst. De bedragen die uitgesplitst moeten worden over 

deze drie posten dienen ook inclusief personeelskosten en overige toerekeningen (op basis 

van functioneel model) opgenomen te worden. De onderhoudsposten zijn uitgesplitst in: 

 Klachtenonderhoud: onderhoud dat wordt uitgevoerd naar aanleiding van klachten 

en/of reparatieverzoeken van bewoners of gebruikers; 

 Mutatieonderhoud: onderhoud dat noodzakelijk is om de woongelegenheden na 

mutatie weer verhuurbaar te maken; 

 Planmatig onderhoud: onderhoud dat de corporatie in een 

meerjarenonderhoudsplanning heeft opgenomen, waaronder ook het ‘groot 

onderhoud’, waarbij diverse activiteiten uit de onderhoudsplanning worden 

samengevoegd. 

 

5.8.1 Aantal toewijzingen in het verslagjaar 

In hoofdstuk 5.8.1 van dVi 2017 hebben twee wijzigingen plaatsgevonden ten opzichte van dVi 

2016. Ten eerste worden de toewijzingen van huurwoningen in het huurprijssegment boven de 

liberalisatiegrens niet meer uitgevraagd. In hoofdstuk 5.8.1 van dVi 2017 worden nu enkel de 

toewijzingen van huurwoningen tot en met de kwaliteitskortingsgrens, tussen de 

kwaliteitskortings- en aftoppingsgrens en tussen de aftoppings- en liberalisatiegrens uitgevraagd. 

Ten tweede dienen in dVi 2017 de toewijzingen van onzelfstandige woongelegenheden niet meer 

opgegeven te worden in hoofdstuk 5.8.1.  

De uitvraag binnen dit hoofdstuk heeft als doel om vast te kunnen stellen of een corporatie voldoet 

aan de passendheidsnorm. Huurders van onzelfstandige woongelegenheden hebben in de regel 

geen recht op huurtoeslag1 en de toewijzingen van dit type woongelegenheden worden dan ook 

buiten beschouwing gelaten in hoofdstuk 5.8.1  

 

5.8.6 Maandhuurbedragen afgerond op hele euro’s opnemen 

In de indeling en opzet van hoofdstuk 5.8.6 hebben een aantal wijzigingen plaatsgevonden ten 

opzichte van voorgaand jaar. Een belangrijk aandachtspunt betreffen de numerieke velden met 

                                              
1 Uitzondering op de regel betreft de onzelfstandige woongelegenheden die specifiek zijn aangemerkt om de 

bewoners nog wel in aanmerking te laten komen voor huurtoeslag. De Belastingdienst dient hier goedkeuring voor te 

hebben gegeven.  
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betrekking tot de totale maandhuurbedragen. De maandhuurbedragen dienen onafgerond (in 

hele euro’s) verantwoord te worden. 

 

Let op! Met uitzondering van hoofdstukken 3.4.5 Bezoldigingen en 5.8.6 Huursom dienen de 

geldbedragen in alle overige hoofdstukken in dVi 2017 wel in duizendtallen te worden ingevuld.  

 

 

 


