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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2017 van 
Woningstichting Barneveld, met daarin 
opgenomen het volkshuisvestingsverslag 
en de jaarrekening. Met dit jaarverslag 
willen wij alle belanghebbenden van  
Woningstichting Barneveld inzicht  
geven in de geleverde prestaties en ons 
verantwoorden over het gevoerde beleid. 
Ook nemen wij u graag mee in de wereld 
achter onze zichtbare activiteiten.
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Deel 1 
Jaarverslag



1.1   
Verslag van de Raad van Commissarissen

1.1.1  Goed ondernemingsbestuur

De Governancecode woningcorporaties 2015 is in 2017 niet 
aangepast en blijft onverkort van kracht. De governancecode 
is niet vrijblijvend. Leden van Aedes (vereniging van woning-
corporaties) en de Vereniging van Toezichthouders in 
Woningcorporaties (VTW) zijn verplicht de Governancecode 
te volgen. Op 1 juli 2017 is de Woningwet opnieuw aange-
past. Eén van de wijzigingen is de benaming van het toezicht-
houdend orgaan: raad van toezicht is vervangen door raad 

van commissarissen. 
Door deze en andere aanpassingen van de Woningwet 
moeten wij vóór 1 januari 2019 onze statuten en reglementen 
aanpassen. In 2017 hebben wij volgens voorschrift middels 
een addendum de wijziging van het reglement financieel 
beheer en beleid ter goedkeuring aangeboden bij de 
Autoriteit Woningcorporaties. Wij hebben de goedkeuring in 
december 2017 ontvangen. 

1.1.2  Governancestructuur

Bestuur
De directeur-bestuurder vormt het bestuur van Woningstich-
ting Barneveld en is belast met de leiding van de werkzaam-
heden van de woningstichting. In de wet, de statuten en de 
reglementen staat beschreven wat de taken en bevoegd-
heden van de directeur-bestuurder zijn. De directeur-
bestuurder wordt benoemd door de raad van commissarissen 
voor de periode van vier jaar en kan worden herbenoemd, 
steeds voor een periode van vier jaar. De directeur-
bestuurder is benoemd in 2016 en legt verantwoording af 
aan de raad van commissarissen. In 2017 is geen sprake 
geweest van mogelijk tegenstrijdige belangen van de 
directeur bestuurder en Woningstichting Barneveld. 

Raad van commissarissen
De raad van commissarissen vormt het toezichthoudend 
orgaan en is belast met het houden van toezicht op het beleid 
van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen 
Woningstichting Barneveld. De raad van commissarissen 
bestaat uit vijf leden. In de wet, de statuten en de regle-
menten staat beschreven wat de taken en bevoegdheden van 
de raad van commissarissen zijn. De raad van commissarissen 
benoemt zijn eigen leden. Een lid van de raad van commissa-
rissen wordt benoemd voor maximaal vier jaar en kan 
éénmaal worden herbenoemd voor een periode van hoog-
stens vier jaar. Leden van de raad moeten ten opzichte van 
elkaar en van het bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen 
opereren. De raad van commissarissen dient pluriform te zijn 

samengesteld en moet beschikken over voldoende deskun-
digheid op bestuurlijk en maatschappelijk terrein. Tenminste 
éénderde van de leden van de raad van commissarissen wordt 
benoemd op voordracht van Huurdersvereniging Barneveld. 
De raad van commissarissen wijst uit zijn midden een 
voorzitter en een vicevoorzitter aan. De raad van commissa-
rissen bespreekt tenminste éénmaal per jaar het eigen 
functioneren en dat van de individuele leden van de raad. 
Eens per twee jaar beoordeelt de raad van commissarissen 
het eigen functioneren onder begeleiding van een of meer 
externe, deskundigen. Deze begeleiders zijn onafhankelijk 
van zowel Woningstichting Barneveld als van de raad. De 
zelfevaluatie over 2016 vond plaats begin 2017. In december 
2017 werd de zelfevaluatie over 2017 (onder externe 
begeleiding) uitgevoerd. In 2017 was geen sprake van 
mogelijk tegenstrijdige belangen van de leden van de raad 
van commissarissen en Woningstichting Barneveld. De raad 
van commissarissen heeft twee commissies ingesteld: de 
auditcommissie en de remuneratiecommissie.   

Auditcommissie
De auditcommissie bestaat uit tenminste twee leden, die de 
raad van commissarissen uit zijn midden benoemt. Tenminste 
één van de leden van de auditcommissie heeft relevante 
kennis van en ervaring met financiële bedrijfsvoering 
(financieel expert). De voorzitter van de auditcommissie mag 
geen voorzitter van de raad van commissarissen zijn en geen 
(voormalig) lid van het bestuur. In het Reglement auditcom-
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missie staan de taken van de auditcommissie beschreven. 
In 2017 bestond de auditcommissie uit twee leden; de 
voorzitter van de auditcommissie was lid van de raad van 
commissarissen. De auditcommissie heeft in 2017 negen 
vergaderingen gehouden. De vergaderingen zijn bijgewoond 
door de directeur-bestuurder, de manager bedrijfsvoering en 
– na indiensttreding – de intern controller. De verslagen van 
iedere bijeenkomst zijn in de eerstvolgende vergadering van 
de raad van commissarissen besproken. De auditcommissie 
heeft zich in 2017 onder andere beziggehouden met de 
jaarrekening 2016, besprekingen met de accountant (jaarre-
kening 2016 en voorbereiding jaarrekening 2017), de interne 
controlfunctie, reglementen, de begroting 2018 en de 
meerjarenbegroting, het auditplan 2018 en investeringspro-
jecten (nieuwbouw). 

Remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie bestaat uit tenminste twee leden, 
die de raad van commissarissen uit zijn midden heeft 
benoemd. Tenminste één van de leden van de remuneratie-
commissie beschikt over relevante kennis en ervaring op 
juridisch gebied en/of HR. De voorzitter van de remuneratie-
commissie mag geen voorzitter van de raad van commissa-
rissen zijn. In 2017 bestond de remuneratiecommissie uit 
twee leden; de voorzitter van de remuneratiecommissie was 
lid van de raad van commissarissen. 
In het Reglement remuneratiecommissie staan de taken van 
de remuneratiecommissie beschreven. De remuneratiecom-
missie hield in 2017 drie vergaderingen. De onderwerpen van 
gesprek zijn genoemd in de volgende paragraaf.

1.1.3  Remuneratierapport

Bezoldigingsstructuur bestuur
Op grond van de ‘Regeling bezoldigingsmaxima topfunctio-
narissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2014’ is de 
functie van de directeur-bestuurder ingedeeld in klasse E. 
Woningstichting Barneveld wordt bestuurd door één 
directeur-bestuurder. Sinds 1 december 2016 is mevrouw mr. 
L. Brouwer-de Jong in dienst als directeur-bestuurder. 

In 2017 heeft de remuneratiecommissie van de raad van 
commissarissen aan het begin van het jaar een planningsge-
sprek gevoerd met de directeur-bestuurder. In juli vond een 
voortgangsgesprek plaats en in december is het beoorde-
lingsgesprek gevoerd. Het planningsgesprek voor 2018 heeft 
in februari 2018 plaatsgevonden. 

De arbeidsvoorwaarden en beloning van de directeur-
bestuurder zijn in overeenstemming met de ‘Wet normering 
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector’ (WNT). Er is geen variabele beloning afgesproken. De 
directeur-bestuurder heeft een bedrijfsauto tot haar 
beschikking. De overige secundaire arbeidsvoorwaarden 
voor de directeur-bestuurder zijn geheel conform de CAO 
Woondiensten. In de CAO Woondiensten zijn onder andere 
de vakantiedagen, het bijzonder verlof, vergoeding van de 
premie zorgverzekering en de premies voor de pensioenrege-
ling opgenomen. Op grond van de CAO Woondiensten is de 
pensioenregeling van de directeur-bestuurder onderge-
bracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioen-
fonds voor de Woningcorporaties (SPW). 

Specificatie bezoldiging directeur-bestuurder in 2017 L. Brouwer – de Jong

Functie Directeur-bestuurder

Duur dienstverband gedurende het boekjaar 01-01-2017 tot en met 31-12-2017

Deeltijdfactor (percentage) gedurende het boekjaar 100%

Brutoloon (inclusief vakantiegeld) € 102.232

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering € 635

Beloningen betaalbaar op termijn (zoals pensioenlasten en VUT) € 18.658

Gedeclareerde bezoldiging (indien niet in dienstbetrekking Niet van toepassing

Totaal bezoldiging in het kader van de WNT € 121.525

Jaarverslag 2017     7



Bezoldigingsstructuur raad van commissarissen
De bezoldiging van de leden van de raad van commissarissen 
is vastgesteld met inachtneming van de ‘Honoreringscode 
commissarissen van de Vereniging van Toezichthouders in 
Woningcorporaties’ (VTW) en het door de VTW afgegeven 
advies tot matiging. De bezoldiging van de leden van de raad 
van commissarissen is niet afhankelijk van de resultaten van 
Woningstichting Barneveld. Er worden geen persoonlijke 
leningen of garanties aan de leden van de raad van commis-
sarissen verstrekt. In de toelichting op de jaarrekening staat 
een specificatie van de bezoldiging van de leden van de raad 
van commissarissen.  

De honorering van de leden van de raad van commissarissen 
bedraagt in het verslagjaar in totaal € 55.905 exclusief btw. 
De remuneratiecommissie heeft in 2017 de werving en 

selectie van twee leden van de raad van commissarissen 
voorbereid en uitgevoerd. De twee nieuwe leden van de raad 
van commissarissen zijn in december 2017 benoemd en 
treden in 2018 in functie. Dit gebeurde na ontvangst van de 
positieve zienswijze geschiktheid en betrouwbaarheid van de 
Autoriteit woningcorporaties (Aw). Eén lid van de raad van 
commissarissen is geworven op voordracht van Huurdersver-
eniging Barneveld ter vervanging van een per 31 december 
2017 aftredend lid. Het andere nieuwe lid van de raad van 
commissarissen is specifiek geworven met de expertise 
vastgoed. De raad van commissarissen bestaat hierdoor in 
2018 tijdelijk uit zes leden. In 2018 treden twee leden van de 
raad van commissarissen af, waaronder een lid dat op 
voordracht van de huurdersvereniging is benoemd. Voor dit 
laatste lid wordt in 2018 een nieuw lid geworven, waarna de 
raad van commissarissen eind 2018 weer uit vijf leden 
bestaat.

1.1.4  De controle van de financiële verslaglegging

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de kwali-
teit en de volledigheid van de openbaar gemaakte (finan-
ciële) informatie. De raad van commissarissen ziet erop toe 
dat de directeur-bestuurder deze verantwoordelijkheid naar 
behoren vervult en stelt de jaarstukken vast. 

De raad van commissarissen benoemt de externe accountant. 
De externe accountant – in de persoon van de tekenbe-
voegde partner – woont de vergadering van de raad van 
commissarissen bij waarin over de vaststelling van de 
jaarstukken wordt besloten. De externe accountant rappor-
teert zijn bevindingen over het onderzoek van de jaarreke-
ning aan de directeur-bestuurder en de raad van commissa-
rissen. De externe accountant heeft over de jaarrekening 
voorafgaand aan de vaststelling overleg gehad met de raad 
van commissarissen zonder de aanwezigheid van de direc-
teur-bestuurder. De jaarrekening van het boekjaar 2016 is op 
18 juli 2017 definitief vastgesteld. 

Met ingang van de controle over het boekjaar 2011 is BDO 
Audit & Assurance B.V. benoemd tot accountant. In de 
Governancecode is bepaald dat het bestuur en de auditcom-
missie van de raad van commissarissen ten minste éénmaal in 
de vier jaar een grondige beoordeling maken van het 
functioneren van de externe accountant. Het bestuur en de 
auditcommissie van de raad van commissarissen hebben deze 
beoordeling in april 2016 uitgevoerd. Op 30 oktober 2017 
heeft de raad van commissarissen besloten BDO Audit & 
Assurance B.V. opdracht te geven tot het controleren van de 
jaarrekening 2017, het toetsen van het jaarverslag 2017 en 
het toetsen van de verantwoordingsgegevens in het volks-
huisvestingsverslag 2017. Met ingang van de controle over 

het boekjaar 2017 wordt een andere partner van BDO Audit 
& Assurance B.V. ingezet. 

Toezicht op verbindingen
Op 31 december 2017 heeft Woningstichting Barneveld geen 
deelnemingen meer. Op 6 december 2017 is de akte van 
overdracht van het belang van 27% in de vennootschap 
Muziek Theater Barneveld B.V (MTB) bij de notaris gepas-
seerd. Woningstichting Barneveld heeft haar belang voor het 
symbolische bedrag van € 1 verkocht aan de gemeente 
Barneveld, onder kwijtschelding van alle verplichtingen. Ook 
is de administratie van Muziek Theater Barneveld B.V. in 
december 2017 overgedragen aan een administratiekantoor. 

Afwijking van de code 
In 2017 is geen sprake geweest van afwijking van de Gover-
nancecode woningcorporaties 2015.

Klachten
De regionale Geschillencommissie Woningcorporaties 
Valleigebied behandelt geschillen van Woningstichting 
Leusden, Woningstichting Barneveld, stichting De Goede 
Woning (Nijkerkerveen), Woningstichting Nijkerk, Vallei 
Wonen (Woudenberg) en Eemland Wonen (Baarn - met 
ingang van 1 januari 2017). De commissie buigt zich over 
geschillen tussen (kandidaat-)huurders en de aangesloten 
woningcorporaties. De commissie heeft drie leden en werkt 
onafhankelijk van de woningcorporaties. Uitspraken van de 
commissie zijn voor beide partijen bindend. De commissie 
kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de afzonder-
lijke besturen van de woningcorporaties naar aanleiding van 
de door haar behandelde klachten. In 2017 zijn twee klachten 
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1.1.5  Informatie over de raad van commissarissen

Volgens de statutaire bepalingen voert de raad van commissarissen het interne toezicht over Woningstichting Barneveld. Per 31 
december 2017 hebben de volgende personen zitting in de raad van commissarissen. In verband met het voorgenomen aftreden 
van mevrouw H. Jager in 2017 en mevrouw M.C.E. van der Vleuten en de heer W. Moggré in 2018, is de remuneratiecommissie in 
2017 begonnen met het werven van twee nieuwe commissarissen, waarvan één op voordracht van de huurdersvereniging. Op 

ingediend bij de regionale geschillencommissie. Eén klacht is 
niet ontvankelijk verklaard omdat de procedure niet was 
doorlopen. De klacht had betrekking op geluidsoverlast. Eén 

klacht is ontvankelijk verklaard en daarvoor heeft de 
commissie advies uitgebracht. De klacht had betrekking op 
herstel van de inschrijving op huiswaarts.nu. 

Per 31 december 2017 bestaat de Geschillencommissie 
Woningcorporaties Valleigebied uit de volgende personen:

Naam Functie Aftredend

E. Douma voorzitter 2020 (herbenoemd op 01-01-2017)

Mr. M.P.H. van Wezel secretaris 2021 (herbenoemd op 01-01-2018)

Ing. N. Groeneveld lid 2019 (herbenoemd op 01-01-2016)

Naam M/V Geboorte-
jaar

Jaar 
benoe-
ming

Jaar 
aftreden

Hoofd- en nevenfuncties

M.C.E. van der Vleuten 
(op voordracht van 
Huurdersvereniging 
Barneveld): per 19 april 
2017 vicevoorzitter 
RvC

v 1968 2010 2018 eigenaar Van der Vleuten interim & project 
support; onderzoeker rechtswetenschap-
pen aan de OUNL;
secretaris juristenvereniging apparte-
mentsrecht; voorzitter investeringscomité 
Duurzaamheidsfonds VvE’s Den Haag C.V.

W. Moggré  
(voorzitter remunera-
tiecommissie)

m 1962 2012 2018 directeur-bestuurder woningstichting  
Cothen; voorzitter woningbouw
vereniging ’t Goede Woonhuys te 
Hilversum; voorzitter diaconaal netwerk 
Barneveld; eigenaar Wim Moggré advies

H. Jager  
(op voordracht van 
Huurdersvereniging 
Barneveld)

v 1959 2014 2017  
(aftredend)

directeur-bestuurder woonstichting en 
zorgstichting ’t Heem te Tilburg/Haaren

J. Borren  
(voorzitter RvC, lid 
auditcommissie, lid 
remuneratiecommissie)

m 1959 2015 2019 directeur-bestuurder Berg Toys BV te 
Ede; voorzitter diaconie gereformeerde 
kerk PKN Voorthuizen; voorzitter bestuur 
stichting Perron 16

H.H. Teiken  
(voorzitter  
auditcommissie)

m 1961 2016 2020 interim treasurer   
Teiken Consulting B.V.
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deze wijze wordt voldoende kennis en ervaring geborgd.
Statutair bestaat de raad van commissarissen uit tenminste 
drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen. In 2017 
bestond de raad van commissarissen uit vijf leden, waarvan 
twee benoemd zijn op voordracht van Huurdersvereniging 
Barneveld. 
De raad van commissarissen streeft ernaar dat alle voor 
Woningstichting Barneveld relevante deskundigheden – 
financieel-economisch, volkshuisvestelijk en/of sociaaleco-
nomisch en juridisch - zijn vertegenwoordigd. De leden van 
de raad van commissarissen zijn onafhankelijk; geen van de 
leden is of was in het verleden in dienst van Woningstichting 
Barneveld en er bestaan geen directe of indirecte banden 
met toeleveranciers of afnemers van Woningstichting 
Barneveld. 

Permanente educatie (PE)
Toezichthouders en bestuurders van woningcorporaties zijn 
verplicht tot permanente educatie. Doel is dat zij zich blijven 
ontwikkelen voor een goede uitvoering van hun taak. Bij 
permanente educatie gaat het om alle vakkennis, beroeps-
vaardigheden, houding en gedrag die nodig zijn om de 
verantwoordelijkheden en taken effectief uit te kunnen 
voeren. De PE-punten zijn gebaseerd op tien studiebelas-
tingsuren, zoals vastgesteld door de geaccrediteerde 
opleidingsaanbieder. Toezichthouders die lid zijn van de 
Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties 
(VTW) moeten in twee jaar tijd tien PE-punten behalen. 

De directeur-bestuurder moet in drie jaar tijd 108 punten 
behalen en moet de PE-punten registeren in een digitale 
omgeving van Aedes. 

Activiteiten van de raad van commissarissen
De raad van commissarissen heeft in het verslagjaar zes 
reguliere vergaderingen met vooroverleg gehad. Daarnaast 
zijn verkorte vergaderingen in verband met de jaarstukken 
en de benoeming van nieuwe leden van de raad van commis-
sarissen gehouden. De directeur-bestuurder heeft de 
reguliere vergaderingen, met uitzondering van het voor-
overleg, bijgewoond. De raad van commissarissen heeft 
voorafgaand aan het vaststellen van de jaarstukken met de 
accountant gesproken zonder aanwezigheid van de direc-
teur-bestuurder of werknemers van Woningstichting 
Barneveld. 
Samen met de directie en het managementteam heeft de 
raad van commissarissen een strategie dag gehouden. Op de 
strategie dag is gesproken over het concept-strategisch plan 
en het strategisch sturen met het DrieKamerModel. In de 
middag bezocht het gezelschap nieuwbouwprojecten in 
aanbouw en opgeleverde nieuwbouwprojecten in Zwarte-
broek, Voorthuizen (Holzenbosch en Wikselaarse Eng) en 
Barneveld (Veller en Eilanden-Oost). 

In het verslagjaar voerde de raad van commissarissen 
informeel overleg met het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Barneveld. Een afvaardiging 

Naam toezichthouder
Aantal behaalde PE-punten  
in 2015

Aantal behaalde PE-punten  
in 2016

Aantal behaalde PE-punten  
in 2017

M.C.E. van der Vleuten 15 4 10

W. Moggré
8 8 6

H. Jager
10 29 17

J. Borren
23,5 35 17

H.H. Teiken (benoemd 
per 1 oktober 2016)

0 3 20

Naam directeur-bestuurder
Aantal behaalde PE-punten  

in 2017

L. Brouwer – de Jong 36
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van de raad van commissarissen heeft overlegd met de Ondernemingsraad (OR). De voorzitter van de raad van commissarissen 
voerde individuele gesprekken met de leden  van het managementteam. De beide leden van de raad van commissarissen die op 
voordracht van de huurdersvereniging zijn benoemd, overlegden met het bestuur van Huurdersvereniging Barneveld. Diverse 
leden van de raad van commissarissen hebben de jaarvergadering van de Huurdersvereniging Barneveld bijgewoond. 
Ook woonde de raad van commissarissen de stakeholderbijeenkomst van Woningstichting Barneveld bij. Tijdens deze bijeen-
komst bespraken we met de stakeholders de strategie voor de komende jaren.

De belangrijkste punten op de agenda –  
in willekeurige volgorde - van de reguliere  
vergaderingen van de raad van  
commissarissen waren:

• huurbeleid
• bod op de woonvisie 2018
• normenkader voor investeringen
• investeringsprojecten (nieuwbouw)
• jaarrekening en jaarverslag 2016
• evaluatie accountant en pre-auditgesprek
• opdrachtverstrekking accountant 2017
• voortgangrapportages 
• begroting 2018 en meerjarenbegroting
•  prestatieafspraken 2018 met gemeente Barneveld 

en Huurdersvereniging Barneveld
• strategisch plan 2018-2022
• definitief scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB
•  overdracht aandelen Muziek Theater  

Barneveld B.V.
• inrichting interne controlfunctie
• auditplan 
• visie op toezicht en besturen
• verbindingenstatuut
• sloopreglement
• procuratieregeling
• projectontwikkelstatuut
• addendum reglement financieel beleid en beheer
• risicomanagement en frauderisico’s
• verslagen auditcommissie
• werving nieuwe commissarissen
• bespreken managementletter 2016.

De belangrijkste besluiten –  
in willekeurige volgorde -  
van de raad van commissarissen:

• goedkeuring voorgenomen bestuursbesluiten 
• goedkeuring investeringskader
•  goedkeuring van reglementen, regelingen en sta-

tuten
•  toestemming verleend voor indienen  

scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB
•  overdracht aandelen Muziek Theater  

Barneveld B.V.
• vaststelling jaarstukken 2016
• benoeming nieuwe commissarissen
• opdrachtverstrekking accountant 
• goedkeuring strategisch plan 2018-2022
•  goedkeuring begroting 2018 inclusief kader  

huurverhoging
•  goedkeuring prestatieafspraken 2018 met de 

gemeente Barneveld en Huurdersvereniging Bar-
neveld

• goedkeuring auditplan 2018
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1.1.6  Preadvies van de raad van commissarissen

In dit jaarverslag nemen we het door de directeur-bestuurder 
opgemaakte volkshuisvestingsverslag 2017 op. Daarnaast 
nemen we de jaarrekening 2017 op, met daarin de balans, de 
winst- en verliesrekening, het kasstroomoverzicht en de 
bijbehorende toelichtingen. 

De jaarrekening is door BDO Audit & Assurance B.V. gecon-
troleerd en goedgekeurd, zoals blijkt uit de controleverkla-
ring die in dit verslag is opgenomen. 

De raad van commissarissen heeft de jaarrekening, het 
jaarverslag, het interne beheersingssysteem en het accoun-
tantsverslag met de verantwoordelijk partner van BDO Audit 
& Assurance B.V. besproken. De raad van commissarissen 
stelt , conform de wet- en regelgeving, de voorliggende 
jaarrekening 2017 vast en verleent hiermee décharge aan de 
directeur-bestuurder. Het positieve resultaat na belastingen 

Barneveld, 1 juni 2018

w.g. de heer J. Borren (voorzitter) ................................................................................................................................................................................................................

w.g. mevrouw M.C.E. van der Vleuten (vicevoorzitter) ...................................................................................................................................................................

w.g. de heer W.J. Moggré (lid)........................................................................................................................................................................................................................

w.g. de heer H.H. Teiken (lid) ..........................................................................................................................................................................................................................

w.g. mevrouw M.T.G. van der Ploeg (lid) ..................................................................................................................................................................................................

w.g. de heer J.M. Kooistra (lid) .......................................................................................................................................................................................................................

over het verslagjaar 2017 bedraagt € 10.342.509. 
In de statuten van Woningstichting Barneveld zijn geen 
bepalingen opgenomen inzake de resultaatbestemming. De 
directeur-bestuurder stelt aan de raad van commissarissen 
voor het resultaat van boekjaar 2017 aan het eigen vermogen 
toe te voegen. De niet-gerealiseerde waardeverandering van 
het vastgoed naar de herwaarderingsreserve en de overige 
resultaten naar de overige reserves. Dit voorstel is, vooruitlo-
pend op de vaststelling daarvan, in deze jaarrekening 
verwerkt.

De raad van commissarissen wil de directeur-bestuurder, het 
management, de medewerkers, de ondernemingsraad en 
Huurdersvereniging Barneveld bedanken voor hun bijdragen 
in 2017 en complimenteren met de goede resultaten.
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Dit is het verslag van het boekjaar 2017 (1 januari tot en met 31 december) van Woningstichting Barneveld, 
gevestigd aan de Parmentierstraat 1, 3772 MS, Barneveld. Woningstichting Barneveld is bij Koninklijk besluit 
toegelaten op 28 december 1994 onder nummer IGE-20 D94012. Woningstichting Barneveld is een regionaal 
toegelaten instelling met als werkgebied de gemeente Barneveld. De woningstichting staat ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09086671. De statuten van Woningstichting 
Barneveld zijn het laatst gewijzigd op 21 december 2016.

1.2.1 Organisatie

1.2     
Verslag van de werkzaamheden

Organogram

raad van commissarissen

directeur / bestuurder

personeelsadviseur

B E D R I J F S V O E R I N G

manager bedrijfsvoering

O N T W I K K E L I N G  &  T E C H N I E K

manager ontwikkeling & techniek

sociaal  
investeren verhuurverkoop staf secretariaatfinance &  

control bedrijfsbureau interne  
aannemerijnieuwbouw

teamleider verhuur

verkoopcoördinator

directiesecretaresse
teamleider 

finance & control
hoofd bedrijfsbureau

hoofd interne 

aannemerij

consulent leefbaarheid

wijkbeheerder

medew. woondiensten

opzichter

techn. adm. medewerker

jr. techn. adm. medew.

communicatieadviseur

managementassistent

ict beheerder

secretaresse

medew. secretariaat

medew. controlling

medew. financial  
planning & control

medew. finance

medew. bedr.bureau a

medew. bedr.bureau b

projectleider beheer

allround vakman

W O O N D I E N S T E N 

manager wonen

projectontwikkelaar

projectmanager

senior projectleider

intern controller
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Bestuur
Het bestuur van Woningstichting Barneveld berust bij de 
directeur-bestuurder. In 2017 is deze functie vervuld door 
mevrouw Liesbeth Brouwer-de Jong. Het managementteam 
bestaat uit de directeur-bestuurder met de afdelingsmana-
gers ontwikkeling & techniek, woondiensten en bedrijfsvoe-
ring. Met ingang van juli 2017 is de intern controller toege-

voegd aan het managementteam. De directeur-bestuurder 
neemt de bestuursbesluiten. Voor een aantal bestuursbe-
sluiten is voorafgaande toestemming nodig van de raad van 
commissarissen. 

1.2.2 Risico’s en risicobeheersing

In het Reglement bestuur is opgenomen dat de directeur-
bestuurder de risico’s die verband houden met de activi-
teiten van Woningstichting Barneveld in kaart brengt en een 
inzichtelijk beleid hanteert voor het beheersen van die 
risico’s. Uit de monitoring door de raad van commissarissen 
moet blijken dat de directeur-bestuurder de risico’s voor de 
komende periode voorziet en daarop handelt. In het Regle-
ment raad van commissarissen staat dat de raad van commis-
sarissen toezicht houdt op alle inspanningen om risico’s 
inzichtelijk te maken en te beheersen; de raad van commis-
sarissen vergadert ten minste éénmaal per jaar over de 
risico’s verbonden aan de onderneming, in het bijzonder over 
frauderisico’s. In zijn vergadering van 30 oktober 2017 heeft 
de raad van commissarissen, aan de hand van een memo van 
de intern controller, met de directeur-bestuurder van 
gedachten gewisseld over hoe risico’s op dat moment en in 
de toekomst geïnventariseerd en gerapporteerd worden. 

Het (meerjaren)beleidsplan is onze leidraad bij het bepalen 
van relevante risico’s voor Woningstichting Barneveld. Het is 
van belang dat alle medewerkers, managers, de directeur-
bestuurder en de raad van commissarissen zich bewust zijn 
van risico’s en maatregelen nemen om ze te beheersen. In 
2017 hebben we in de viermaandelijkse voortgangsrappor-
tages de risico’s en de beheersmaatregelen benoemd. 

Naast de risico’s die ontstaan als doelstellingen uit ons 
beleidsplan niet worden gehaald, zijn er nog enkele risicoca-
tegorieën te benoemen: politiek (nationaal en internatio-
naal), economisch, gewone bedrijfsuitoefening, treasury, 
(nieuw)bouwprojecten, markt en intern/organisatiegerela-
teerd. 

De belangrijkste bestuursbesluiten in 2017 zijn (in willekeurige volgorde):

•  bouwfasebesluiten Eilanden-Oost, Holzenbosch, Veller II, Wikselaarse Eng, Julianaplein, Paulus Potterstraat, Catharijnesteeg
• pilot ontwikkelen bijna energie neutrale woningen (BENG)
• vaststellen faseplannen ICT projecten en hun financiële kaders
• tijdelijke uitbreiding afdeling woondiensten
• instemmen met grondnota gemeente Barneveld
• afschaffen terugkoopverplichting eigenaren project De Geluksvogels
• instemmen met maatregelen duurzaamheid
• vaststellen plan van aanpak prettig en veilig wonen
• opstellen jaarstukken 2016
• vaststellen bod op de woonvisie
• vaststellen huurverhoging
• vaststellen sloopreglement
• vaststellen huurbeleid kleine kernen
• vaststellen normenkader nieuwbouwprojecten
• terug leveren van grond aan de Wildzoom aan de gemeente Barneveld
• vaststellen strategisch plan 2018-2022 
• vaststellen begroting 2018 en meerjarenbegroting 2018-2022
• vaststellen prestatieafspraken 2018-2022
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De hoogte van de verhuurderheffing heeft grote consequen-
ties voor de ruimte die wij hebben om te investeren in 
nieuwbouw en duurzaamheid. De heffing is gebaseerd op de 
WOZ-waarde van onze huurwoningen. De kans dat de 
WOZ-waarde de komende jaren stijgt, is groot. In 2017 
hebben wij ruim 250 nieuwbouwwoningen aangemeld voor 
de regeling vermindering verhuurderheffing. Wij hebben de 
voorlopige toekenning in de vorm van investeringsverkla-
ringen in december 2017 ontvangen. 

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) kan per 
jaar de heffing saneringssteun opleggen. Dit heeft ook grote 
consequenties voor onze investeringsruimte. Hetzelfde geldt 
voor de obligoverplichting van het WSW. 

Voor zowel de directeur-bestuurder en leden van de het 
managementteam als voor de leden van de raad van commis-
sarissen is het van groot belang om het landelijke, regionale 
en lokale beleid nauwlettend te volgen. In dit verband is 
periodiek overleg met collega-corporaties (BLNW, Food-
Valley) en lidmaatschap van de branchevereniging (Aedes) 
van toegevoegde waarde.  

Woningstichting Barneveld heeft een grote nieuwbouwop-
gave. Daar waar wij tegen de grenzen van het financiële 
normenkader aanlopen, moeten wij afwegen en grondig 
onderbouwen wat het zwaarst weegt: uitbreiding van het 

Politieke risico’s zijn niet of nauwelijks te beïnvloeden, 
maar kunnen wel een grote impact op onze organisatie 
hebben. Voorbeelden zijn:

• verhuurderheffing 
• heffing saneringssteun 
•  obligoverplichting Waarborgfonds  

Sociale Woningbouw 
• ingrepen in het huurbeleid 
• financiering van de huurtoeslag
• financiering niet-DAEB activiteiten
• fiscale regelgeving 
• beleid op het gebied van (passend) toewijzen

Onze bedrijfsuitoefening brengt risico’s met zich mee 
op het gebied van:

• huurmarktontwikkeling
• technische staat van het bezit
• nakomen verplichtingen leveranciers
• fraude en integriteit
• afhankelijkheid van de verkoop van bestaand bezit
• terugkoop Koopgarant-woningen

Ook economische risico’s zijn niet of nauwelijks te 
beïnvloeden. Het gaat hier om:

• stijging van de bouwkosten (nieuwbouw niet mogelijk 
binnen de financiële randvoorwaarden),
• krapte op de woningmarkt 
• krapte op de arbeidsmarkt 

aantal te verhuren woningen of het normenkader. Eén van de 
mogelijkheden die wij onderzoeken om de bouwkosten te 
beheersen, is het gebruik van gestandaardiseerde woningen  
(cataloguswoningen). 

Woningstichting Barneveld opereert in een sterke woning-
markt, met weinig risico op leegstand. Wij gaan voor 
betaalbaarheid van onze woningen binnen de door de 
overheid bepaalde voorwaarden. Door vroege signalering en 
persoonlijk contact proberen wij huurachterstanden te 
beperken. Onze woningen verkeren over het algemeen in een 
goede staat. Dat wordt bevestigd in benchmarks en huurder-
tevredenheidsonderzoeken. Ons vastgoed is tegen herbouw-
waarde verzekerd. Wij verlenen opdrachten op basis van 
standaard voorwaarden (garantie, nakomingsbepalingen), 
die we regelmatig actualiseren en juridisch laten toetsen.  
Wij streven naar langdurige relaties met leveranciers. 
Fraude en integriteit bespreken we regelmatig intern. In 
2017 waren er geen indicaties dat frauduleus is gehandeld. 

Op grond van de nieuwe Woningwet hebben wij ons vast-
goed administratief moeten verdelen in diensten van 
algemeen economisch belang (DAEB) en diensten die dat niet 
zijn (niet-DAEB). Wij hebben besloten om uitsluitend nog 
woningen vanuit ons niet-DAEB bezit voor verkoop in 
aanmerking te laten komen. Voor dit deel van ons bezit 
hebben wij een jaarlijkse verkoopdoelstelling begroot. 
Wat blijft bestaan, is het terugkooprisico van woningen die 
we onder de Koopgarant-regeling hebben verkocht. Als wij in 
korte tijd veel van dit soort woningen voor terugkoop krijgen 
aangeboden én het ons niet lukt om deze woningen aanslui-
tend weer te verkopen kan er liquiditeitsrisico ontstaan. Wij 
voorzien de komende jaren geen grote problemen met het 
doorverkopen van teruggekochte Koopgarant-woningen. 
Bovendien kunnen we de woningen eventueel inzetten als 
huurwoning. 
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Om de renterisico’s te beperken, werken wij volgens de 
voorwaarden van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
(WSW). Jaarlijks zetten wij het renterisicovolume af tegen 
het rentedragend vreemd vermogen, waarbij het renterisico-
volume is gemaximeerd op 15%. Woningstichting Barneveld 
heeft een treasurystatuut en treasuryjaarplan. Ons beleid is 
gericht op minimaliseren van de rentekosten en optimali-
seren van de vervalkalender. In BLNW-verband hebben wij 
een treasurycommissie. Deze commissie kwam in 2017 
viermaal bijeen. Woningstichting Barneveld had in 2017 geen 
derivaten in portefeuille.

Nieuwbouwprojecten zijn complex en hebben een lange 
looptijd. In 2017 hebben wij ons nieuwe projectontwikkelsta-
tuut vastgesteld. In dit statuut hebben we de kaders voor 
nieuwbouwprojecten vastgelegd, waaronder de (financiële) 
normen waaraan we onze projecten toetsen. Daarnaast staan 
het risicomanagement, interne controlemaatregelen en 
rapportages erin beschreven. Met ingang van de tweede 
helft van 2017 voorziet de intern controller nieuwe projecten 
van een control statement. Hierin wordt getoetst of het 
projectontwikkelstatuut is gevolgd. Voor nieuwbouw op 
bestaande locaties (inbreiding) moeten wij steeds meer 
rekening houden met weerstand van omwonenden. 
Wanneer Woningstichting Barneveld kwalificeert als 
eigenbouwer stellen we het gebruik van de verleggingsrege-
ling voor de omzetbelasting en de G-rekening verplicht. Wij 
sluiten zelf een Construction Allrisk (CAR) verzekering. 
Het risico dat de marktpositie van Woningstichting Barne-
veld verslechtert, met als gevolg derving van inkomsten, is 
niet groot. Wij monitoren jaarlijks onze vastgoedportefeuille 
en houden daarbij de vraag van onze huurders in het oog. 
Door de krapte op de woningmarkt verwachten we de 
komende jaren overloop van woningzoekenden vanuit 
stedelijk gebied naar Barneveld.

(Nieuw)bouwprojecten brengen risico’s met zich mee op 
het gebied van:

• tussentijdse wijziging van (bouw)regelgeving
• de wet Ketenaansprakelijkheid
• procesverloop en informatievoorziening

Voorbeelden van interne, organisatiegerichte risico’s 
zijn:  

• foutief of ongewenst menselijk handelen
• kwaliteit van de data
• beschikbaarheid van de informatiesystemen

In 2017 hebben wij, in lijn met onze ICT-visie, verdere 
stappen gezet op het gebied van digitalisering. We hebben 
de outsourcing en herinrichting van de gehele ICT-omgeving 
en het ICT-beheer voorbereid. In 2018 ronden wij de 
implementatie af. Met deze stap hebben wij de continuïteit 
van onze organisatie nog beter gewaarborgd. Het digitale 
reparatieproces is in 2017 afgerond. Projecten om te komen 
tot digitale factuurverwerking en een klantvolgsysteem – 
inclusief een interactieve website - zijn opgestart. Wij willen 
met verdere digitalisering voldoen aan de vraag van huurders 
om hen ook buiten kantoortijden van dienst te kunnen zijn. 
Digitalisering geeft bovendien onze medewerkers ruimte om 
meer tijd te besteden aan (potentiële) huurders die persoon-
lijk contact nodig hebben of wensen.  

Alle aangescherpte regelgeving en een snel veranderende 
omgeving leggen grote druk op onze interne organisatie. We 
moeten meer en meer gedetailleerde informatie aanleveren 
bij externe toezicht- en belanghouders Mede vanuit de 
digitalisering gaan we zaakgericht werken en gaan we 
bedrijfsprocessen opnieuw beschrijven. In dit kader zullen 
we in 2018 de autorisaties van alle medewerkers waar nodig 
herzien. Wij zien meer kwetsbare huurders en huurders met 
problematiek in onze wijken, die meer persoonlijke aandacht 
vragen. In 2017 hebben we – meer dan voorheen – onze 
prioriteiten moeten bijstellen, waardoor een uitloop naar 
2018 is ontstaan. Een deel van onze medewerkers ervaart 
hoge werkdruk. In 2017 hebben wij daarom besloten tot 
tijdelijke extra inhuur van medewerkers. 

Onze risicobeheersingsmaatregelen zijn gebaseerd op een 
combinatie van administratieve organisatie en interne 
controle. Maandelijks wordt aan de directeur-bestuurder en 
de leden van het managementteam gerapporteerd over 
financiële en overige ontwikkelingen, afgezet tegen de 
begroting. Waar nodig stellen we het beleid bij. Elke vier 
maanden wordt de rapportage met de raad van commissa-
rissen besproken, waarbij de directeur-bestuurder en de 
intern controller hun reflectie geven. In oktober is met de 
raad van commissarissen uitgebreid gesproken over risicoma-
nagement en frauderisico’s. Ook op de strategie dag in 2018 
komt risicomanagement weer als onderwerp op de agenda.

Treasury kent de volgende risico’s:

• rente
• herfinanciering
• derivaten
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Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw heeft eind 2017 
het borgingsplafond tot en met 2019 vastgesteld, conform 
de begrotingsinformatie die wij indienden. In 2017 hebben 
wij aan de eisen van het Waarborgfonds Sociale Woning-
bouw voldaan. In augustus 2017 hadden de directeur-
bestuurder, de manager bedrijfsvoering en de intern 
controller het jaarlijkse beoordelingsgesprek met de 
accountmanager van het Waarborgfonds Sociale Woning-
bouw. Dit heeft geleid tot een positief oordeel met enkele 
aanbevelingen waarmee wij in 2018 aan de slag gaan.

Toezicht Autoriteit woningcorporaties
In oktober 2017 heeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw)
het definitieve scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB goedge-
keurd. In december 2017 keurde de Aw het door Woning-
stichting Barneveld ingediende addendum op het Reglement 
financieel beleid en beheer goed. Hierbij is voldaan aan de eis 
dat het aan de Veegwet aangepaste Reglement financieel 
beleid en beheer vóór 1 januari 2018 moet zijn goedgekeurd. 
Onze begroting is op tijd goedgekeurd en ingediend bij de 
Aw. 

1.2.3 Personeel

Arbo
In maart 2017 evalueerden wij de dienstverlening van de 
arbodienst en bedrijfsarts. Vanuit BLNW-verband kwam een 
aantal actiepunten naar voren, die we hebben opgevolgd. 
Onderdeel hiervan zijn een voorstel ter verbetering van de 
administratieve organisatie en een training in het voeren van 
verzuimgesprekken voor leidinggevenden. De rol van 
vertrouwenspersoon is volledig belegd bij Arbo Unie en de 
rol van preventiemedewerker is ondergebracht bij de 
personeelsadviseur. In 2017 waren er vanuit Woningstichting 
Barneveld twee meldingen aan de vertrouwenspersoon.

Jaarlijkse functioneringsgesprekken, beoordeling en 
beloning
De medewerkers van Woningstichting Barneveld hebben dit 
jaar nagedacht over de eigen ontwikkelbehoefte en duur-
zame inzetbaarheid. De beoordelings- en startgesprekken 
zijn gevoerd. Deze gesprekken worden tegelijk gehouden om 
na een terugblik (beoordeling) heldere resultaatsafspraken 
(start) te maken voor het komende jaar. Ook opleiding en 
ontwikkeling staan in deze gesprekken op de agenda. Vóór 
de zomer hebben medewerkers en leidinggevenden tijdens 
het voorgangsgesprek hun wederzijdse wensen en 
aandachtspunten op het gebied van opleiding en ontwikke-
ling besproken. In 2017 kregen de meeste medewerkers een 
periodieke salarisverhoging, voor zover zij hun schaaleinde 
nog niet hebben bereikt en goed functioneerden. Een enkele 
medewerker ontving een extra waardering voor bijzondere 
prestaties.

Opleiding en ontwikkeling
Woningstichting Barneveld stelt haar medewerkers elk jaar in 
de gelegenheid om cursussen en trainingen te volgen. 
Hiervoor was in 2017 een budget van € 80.000 beschikbaar. 
Hiervan is € 67.408 ingezet. Stichting Samenwerking 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft Woningstichting 
Barneveld in 2017 erkend als leerbedrijf om de komende 

jaren mbo-studenten op te leiden in de praktijk. De kwalifica-
ties zijn die van metselaar, schilder, stukadoor, tegelzetter en 
timmerman. In 2018 wordt een aantal vaklieden getraind tot 
leermeester. De leden van de ondernemingsraad volgden in 
BLNW-verband een opfriscursus over de rol en mogelijk-
heden van de ondernemingsraad bij veranderingen in de 
organisatie.

Vanuit de regionale personeel & organisatie samenwerking 
hebben we gebruik gemaakt van subsidie vanuit het Fonds 
Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW). Met de 
subsidie startte we vanaf maart 2017 een mobiliteitscentrum 
op met de naam KLIMMR. Onder andere op de website 
www.klimmr.nl worden vacatures, opleidingen, ontwikke-
lingsmogelijkheden en het delen van kennis gecentraliseerd 
binnen de corporaties in de regio. In 2017 sloten zeventien 
corporaties uit de regio zich aan. Voor de medewerkers van 
de aangesloten corporaties werden verschillende bijeenkom-
sten en activiteiten gehouden. Deze waren gericht op de 
eigen regie in mobiliteit en loopbaanontwikkeling. Een 
voorbeeld is de stage tiendaagse waarbij ruim tachtig 
collega’s kennis deelden met een collega van een andere 
aangesloten corporatie. 

FLOW lanceerde in mei 2017 een website 
(www.kansenportaal.nl) waarop alle medewerkers van 
woningcorporaties in Nederland kennis en kunde beschik-
baar kunnen stellen. Kansen, in de vorm van vacatures, 
stages, inspiratieplekken en tijdelijke opdrachten, worden 
op de website gedeeld. In de loop van 2017 zijn 134 
vacatures via het kansenportaal gedeeld. 

De ontwikkeling van onze medewerkers blijft de komende 
jaren van groot belang. Een deel van de (routinematige) 
werkzaamheden van onze medewerkers wordt gedigitali-
seerd. Ook ontstaan er nieuwe werkzaamheden, bijvoor-
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beeld in de vorm van wooncoaches en energiecoaches. We 
verwachten dat de persoonlijke contacten met kwetsbare 
huurders intensiever worden. In de wijken ontstaat meer 
complexe sociale problematiek.  

Ziekteverzuim
In 2017 was het ziekteverzuimpercentage 5,57% exclusief 
zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het streefcijfer voor 
2017 was op maximaal 4% gesteld. In 2016 lag het ziektever-
zuim op 4,1%.  In 2017 is de meldingsfrequentie 1,18. Het 
streefcijfer was lager dan 1. Voor de berekening van de 
verzuimpercentages maken we gebruik van de verzuimregis-
tratie van Rienks Arbodienst. Het ziekteverzuimpercentage 
wordt berekend op basis van kalenderdagen en er wordt 
rekening gehouden met het aantal contracturen en het 
percentage arbeidsgeschiktheid. 
Alle leidinggevenden hebben in BLNW-verband in het najaar 
2017 deelgenomen aan een verzuimtraining met de focus op 
onze visie op verzuim anno 2017 en het beleid van de 
organisatie.

Ondernemingsraad (OR)
Woningstichting Barneveld heeft een ondernemingsraad, 
bestaande uit drie personen. In de ondernemingsraad zijn 
alle afdelingen (woondiensten, ontwikkeling & techniek en 
bedrijfsvoering) vertegenwoordigd. 

In 2017 voerde de ondernemingsraad vijfmaal regulier 
overleg met de directeur-bestuurder. Bij één overleg was de 
manager bedrijfsvoering aanwezig. 

In 2017 overlegde de ondernemingsraad éénmaal met een 
vertegenwoordiging van de raad van commissarissen. 

In 2017 trad G. van de Beek volgens schema af en werd 
opgevolgd door M. Soldaat. Per 31 december 2017 heeft de 
ondernemingsraad de volgende samenstelling:

De belangrijkste punten op de agenda - in willekeurige 
volgorde - van de reguliere vergaderingen van de 
ondernemingsraad waren:

• de ICT-projecten
•  de stand van zaken van acties uit het medewerkerste-

vredenheidsonderzoek (MTO)
• de werkbelasting bij de afdeling woondiensten
• de eindejaarsuitkering
•  de duurzame inzetbaarheid en mobiliteit van 

 medewerkers
• het strategisch plan 2018-2022

De adviezen - in willekeurige volgorde - van de  
ondernemingsraad:

•  het gelijktijdig intern en extern uitzetten van de 
werving van een intern controller

•  het instemmen met de verplichte collectieve vrije 
dag(en) in 2018

•  de aanpassing van de Klokkenluidersregeling aan de 
nieuwe wet- en regelgeving

•  de voorgenomen benoeming van een nieuw lid van de 
raad van commissarissen

P. van Dam heeft aangegeven vroegtijdig, in 2018, af te 
treden. In november 2017 is de ondernemingsraad begonnen 
met de werving van een nieuw lid. 

Naam Functie Jaar aftreden

W. Hazeleger voorzitter 2018

P. van Dam secretaris 2020

M. Soldaat algemeen lid 2021
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Sociale kengetallen

Formatie
De gemiddelde formatie was in 2017 als volgt in de organisatie verdeeld:

Leeftijdsopbouw
De gemiddelde leeftijd is in 2017 48,6 jaar. We zien de gemiddelde leeftijd de laatste jaren langzaam toenemen. In het kader van 
continuïteit van de organisatie en een goede samenstelling van teams gaan we hier de komende jaren bij het invullen van vaca-
tures op sturen. 

In- en uitstroom
Bij Woningstichting Barneveld werken op 31 december 2017 in totaal 45 personen, tezamen 42,4 FTE (exclusief doorbelas-
ting aan BLNW). Het verlooppercentage bedraagt met vier vertrokken medewerkers 8,9%.
 

Aantal FTE 
1,2

Aantal medewerkers
1,0

Personeel & organisatie

Aantal FTE 
11,2

Aantal medewerkers
12

Woondiensten

Aantal FTE 
43,3

Aantal medewerkers
48

Totaal

Aantal FTE 
1,0

Aantal medewerkers
1,0

Directie

Aantal FTE 
12,6

Aantal medewerkers
16

Bedrijfsvoering

Aantal FTE 
17,3

Aantal medewerkers
18

Ontwikkeling & techniek

Realisatie 2017 Begroting 2017

Aantal fte’s 43,3 
(inclusief uitbesteding BLNW)

44,1 
(inclusief uitbesteding BLNW)

Bruto salariskosten € 2.228.480 € 2.310.000

Inleen kosten € 611.154 € 150.000

Opleidingskosten € 67.408 € 80.000

Ziekteverzuim 

(exclusief zwangerschapsverlof) 5,57% < 4%

Aantal ziekmeldingen 58 niet bepaald

Ziekmeldingsfrequentie 1,18 < 1

Jonger dan 25 jaar 25 – 34 jaar 35 – 44 jaar 45 – 54 jaar 55 jaar en ouder Gemiddelde leeftijd in 2017

0 3 12 18 12 48,6

1dit is inclusief 0,9 FTE die gemiddeld is uitbesteed aan Leusden, Nijkerk en Woudenberg
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1.2.4 Algemeen

Herdefiniëring controlfunctie
In dit verslagjaar hebben we voor 24 uur per week een intern 
controller aangesteld. De Woningwet was aanleiding voor 
een herdefiniëring van de control-taken, waarbij we bewust 
kozen voor een takenpakket dat verder gaat dan de wette-
lijke vereisten. De intern controller heeft zitting in het 
managementteam, is aanwezig bij alle vergaderingen van de 
auditcommissie en bij de vergaderingen van de raad van 
commissarissen wanneer de onderwerpen op de agenda 
daartoe aanleiding geven

Stafdiensten 
Een personeelsadviseur is per 30 april uit dienst getreden. De 
taken die vrijkwamen, worden deels - per expertisegebied - 
op projectmatige basis ingevuld.

Afdeling woondiensten
Binnen de afdeling woondiensten hebben we een beleidsad-
viseur (portefeuillebeleid) en (in het kader van ziektevervan-
ging) een afdelingsmanager ad interim ingehuurd. Vanwege 
de verschillende projecten rondom digitalisering, hadden we 
extra ondersteuning nodig. Daarom huurden we voor de 
periode van één jaar een extra, gedetacheerde parttime 
medewerker woondiensten in. De overeenkomst met de 
technisch administratief medewerker, die is ingehuurd in 
verband met digitalisering van de klantprocessen, hebben we 
verlengd tot 30 mei 2018. Eén consulent leefbaarheid is in 
2017 uit dienst getreden. Deze vacature is met het oog op de 
geplande strategische personeelsplanning (SPP) tijdelijk 
ingevuld met een interim consulent.

Afdeling ontwikkeling & techniek
In het kader van ziektevervanging huurden we een afdelings-
manager ad interim in. 

Afdeling bedrijfsvoering
De assistent systeembeheerder heeft per 31 augustus 2017 
elders een baan aanvaard. 

Stage
Een hbo-student rechten heeft als afstudeeropdracht een 
inventarisatie uitgevoerd met het oog op de invoering van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Na zijn 
afstudeeropdracht, stelden we hem tijdelijk aan voor de 
implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming (AVG). 

Ook in 2017 hebben twee statushouders taalstage bij ons 
gelopen. Een havo-leerling liep een week mee met collega’s 
in het kader van een snuffelstage. 
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1.2.5 Samenwerkingsverbanden

Branchevereniging Aedes adviseert om de regionale samen-
werking in de toekomst te vergroten. Woningcorporaties 
moeten meer doen met minder mensen en minder geld. Dat 
betekent dat we, in meer of mindere mate, allemaal moeten 
werken aan het verkleinen van onze kwetsbaarheid en het 
verminderen van onze bedrijfslasten. Door kennis te delen, 
krijgen we meer professionaliteit in de organisaties met als 
doel het leveren van betere producten/diensten aan onze 
doelgroep.

BLNW
Woningstichting Barneveld werkt samen met Woningstich-
ting Leusden, Woningstichting Nijkerk en Vallei Wonen 
(Woudenberg). We werken in dit BLNW-verband vooral 
samen op het gebied van treasury-activiteiten, 
HR-activiteiten/-beleidsontwikkeling en risicomanagement 
bij projectontwikkeling. Daarnaast delen we kennis op 
gezamenlijke thema’s zoals wonen, communicatie, ICT, 
projectontwikkeling, vastgoedbeheer en nieuwe wet- en 
regelgeving voor de corporatiesector. 

FoodValley
In 2017 zijn we begonnen met het verkennen van verdere 
samenwerking in de regio FoodValley. We maken al enkele 
jaren deel uit van huiswaarts.nu (regionale woonruimtever-
deling met digitaal aanbieden van huurwoningen). Op het 
gebied van volkshuisvestelijk beleid werken we sinds jaren 
samen in het directeurenoverleg. In 2016 kwam de eerste 
samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering tot stand 
onder de noemer Deel-Goed. Er is onder andere gesproken 
over samenwerking bij het invullen van de intern control-
functie en de mogelijkheid om een juridisch loket in te 
richten voor veel voorkomende vragen. We nemen deel aan 
het directeurenoverleg Deel-Goed en aan de werkgroep 
financiën & control. 

Barneveld, 1 juni 2018
namens Woningstichting Barneveld

w.g.  L. Brouwer – de Jong
directeur - bestuurder
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Deel 2 
Volkshuisvestingsverslag



In dit onderdeel van het jaarverslag geven wij inzicht in onze resultaten op volkshuisvestelijk gebied.

In 2017 herstelde de economie zich verder en ontstond grotere druk op ontwikkelaars en bouwers van woningen. In de regio 
Barneveld was in 2017 nog geen sprake van grote prijsstijgingen, maar in grootstedelijke gebieden lag dit anders. We verwachten 
dat we de komende jaren vaker geconfronteerd worden met het dilemma: voldoen aan de nieuwbouwopgave of voldoen aan het 
investeringsnormenkader. 

De 132 woningen die in de kolom 2018 gepland staan, vallen onder de nieuwbouwprojecten die wij per 31 december 2017 
concreet in portefeuille hebben. Mochten zich in 2018 nieuwe mogelijkheden voordoen voor de verwerving van sociale huurwo-
ningen, dan gaan wij deze zeker onderzoeken. 

Nieuwbouw opgeleverd

Aan de Dwarsakker in 
Zwartebroek leverden we 22 
eengezinswoningen op. 

Tot slot zijn er in december in de wijk 
Veller in Barneveld 28 appartementen 
opgeleverd (Wyandotte). 

2.1   
Kwaliteit van de woongelegenheden: 
nieuwbouw, aankoop en sloop

In de wijk Blankensgoed in Voorthuizen 
leverden we vijf eengezinswoningen 
op. Ze werden aansluitend verhuurd. 

Start bouw
2017 

gepland

2018 
gepland

2016 
gerealiseerd

2017 
gerealiseerd

55

97

55

42

Voorbereiding
2017 

gepland

2018 
gepland

2016 
gerealiseerd

97

132

55
2017 

gerealiseerd

97

Oplevering
2017 

gepland

2018 
gepland

2016 
gerealiseerd

55

94

60
2017 

gerealiseerd

55
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Veller Barneveld

Holzenbosch Voorthuizen 

Eilanden-Oost Barneveld

Nieuwbouw in aanbouw

Aantal woningen 30

Soort woningen 20 appartementen 

10 rug-aan-rug woningen:  
een primeur voor Woningstichting Barneveld

Doelgroep primair: 1-2 persoonshuishoudens; huurprijzen € 417 tot € 597

Bouwfase uitvoering

Verwachte oplevering april 2018

Toewijzing de woningen zijn in 2017 passend toegewezen, waarbij 5 tweekamerapparte-
menten zijn verhuurd aan jongeren tot 23 jaar

Aantal woningen 12

Soort woningen 8 eengezinswoningen

4 grondgebonden seniorenwoningen

De woningen worden voorzien van een aantal duurzaamheidsmaatregelen, 
waaronder extra isolatie

Doelgroep primair: 1-2 persoonshuishoudens en senioren; huurprijzen € 597 tot € 640

Bouwfase uitvoering

Verwachte oplevering september 2018

Toewijzing de woningen worden te zijner tijd passend toegewezen

Aantal woningen 6

Soort woningen eengezinswoningen; de woningen worden BENG opgeleverd en voorzien van 
een monitoringsysteem, waarmee de bewoners gedetailleerd inzicht krijgen 
in hun energieverbruik

Doelgroep primair: gezinnen, 1-2 persoonshuishoudens; huurprijzen € 597 tot € 710

Bouwfase uitvoering

Verwachte oplevering december 2018

Toewijzing de woningen worden te zijner tijd passend toegewezen
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Julianaplein Barneveld

Catharijnesteeg Barneveld

Wikselaarse Eng Voorthuizen

Nieuwbouw in voorbereiding

Aantal woningen 40

Soort woningen eengezinswoningen, seniorenwoningen, beneden-/bovenwoningen

Doelgroep primair en secundair: gezinnen, senioren en 1-2 persoonshuishoudens; huur-
prijzen € 597 tot € 710.

Bouwfase uitvoering: het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn in 2017 
onherroepelijk geworden en de sloop is gestart

Verwachte start bouw en oplevering start bouw maart 2018, oplevering december 2018

Toewijzing 25 van de 40 woningen zijn toegewezen aan terugkerende en voorgedragen 
huurders, de overige woningen worden te zijner tijd passend toegewezen

Aantal woningen 12

Soort woningen driekamerappartementen

Doelgroep primair en secundair: 1-2 persoonshuishoudens; huurprijs € 597 - € 699

Bouwfase bouwvoorbereiding: het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn in 
2017 onherroepelijk geworden

Verwachte start bouw en oplevering start bouw maart 2018, oplevering maart 2019

Toewijzing de woningen worden te zijner tijd passend toegewezen

Aantal woningen 53

Soort woningen eengezinswoningen, seniorenwoningen, rug-aan-rug woningen; de woningen 
worden aardgasvrij en BENG opgeleverd

Doelgroep primair: gezinnen, senioren en 1-2 persoonshuishoudens

Bouwfase ontwikkeling: in 2017 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. 

Verwachte start bouw en oplevering start bouw augustus 2018, oplevering vierde kwartaal 2019

Toewijzing de woningen worden te zijner tijd passend toegewezen
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Holzenbosch Voorthuizen

Paulus Potterstraat en Frans Halsstraat 
Voorthuizen

Naast de hierboven genoemde concrete nieuwbouwprojecten 
zetten wij ons actief in voor het werven van nieuwe projecten. 
Zo willen we de nieuwbouwopgave die we onszelf gesteld 
hebben, én die onze belanghouders van ons verwachten, 
waarmaken. Ook verkennen we ontwikkelingen in Barneveld 
(Woudse Erven, noord, Lijsterstraat), Kootwijkerbroek (oost) 
en Voorthuizen (vervolgclusters Holzenbosch). Samen met 
onderwijsinstelling Aeres in Barneveld verkennen wij de 
mogelijkheden voor studentenhuisvesting.

Aangekochte woningen
In 2017 hebben wij buiten de geplande projecten geen 
woningen aangekocht. Wel hebben we een aantal Koopga-
rant-woningen teruggekocht en vervolgens weer verkocht.

Gesloopte woningen
In 2017 sloopten wij de 28 woningen aan het Julianaplein in 
Barneveld, als voorbereiding op vervangende nieuwbouw. 

Vervallen projecten
Voor de ontwikkeling van grondgebonden woningen aan de 
Wildzoom in Barneveld hebben wij in diverse alternatieve 
scenario’s doorgerekend. Eind 2017 moesten wij constateren 
dat het uiteindelijk toegestane, lagere bouwvolume (na 
bezwaren van omwonenden) niet voldoende is om de heront-
wikkeling binnen ons normenkader te realiseren. In goed 
overleg met de gemeente Barneveld hebben wij besloten de 
grond terug te leveren aan de gemeente. De transactie is in 
2017 afgerond.   

In de wijk Veller in Barneveld en de wijk Holzenbosch in 
Voorthuizen hadden wij in 2017 graag turnkey-afname 
overeenkomsten voor een aantal sociale huurwoningen 
afgesloten met de verantwoordelijke projectontwikkelaars. 
Wij hebben helaas geen aanbieding van de projectontwikke-
laars mogen ontvangen. 

Aantal woningen 13

Soort woningen grondgebonden seniorenwoningen

Doelgroep primair: senioren; huurprijs € 475 - € 597

Bouwfase ontwikkeling: in 2017 hebben alle bewoners van de 10 bestaande woningen het sociaal plan 
ondertekend

Verwachte start bouw en 
oplevering

start bouw eerste kwartaal 2019, oplevering eerste kwartaal 2020

Toewijzing de bewoners van de te slopen woningen hebben recht op terugkeer, de overige woningen 
worden te zijner tijd passend toegewezen

Aantal woningen
 

12 eigen ontwikkeling Woningstichting Barneveld 
20 eigen ontwikkeling Woningstichting Barneveld, voor een 
deel voor wonen met zorg
22 turnkey afname
ambitie is om alle woningen BENG op te leveren

Soort woningen eengezinswoningen en appartementen

Doelgroep primair: gezinnen en 1-2 persoonshuishoudens; huurprijs € 
597

Bouwfase haalbaarheid 

Verwachte start bouw en oplevering start bouw vanaf tweede helft 2018, oplevering nog onbe-
kend

Toewijzing de woningen worden te zijner tijd passend toegewezen
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2.2   
Kwaliteit van de woongelegenheden:  
onderhoud

In 2017 gaven we voor alle onderhoud ongeveer evenveel uit als begroot. Wel zien we grote verschuivingen tussen het 
planmatig onderhoud en het dagelijks onderhoud. We vinden het vooral belangrijk om binnen de geplande totale kosten 
voor onderhoud te blijven. Daarom willen we als voorbereiding op de begroting van 2019, de samenhang tussen de 
verschillende soorten onderhoud diepgaand analyseren. Wij willen met name de vraag of de toegenomen kosten voor 
klachtenonderhoud een bijstelling van het planmatig onderhoud vraagt, beantwoord zien. Voorlopig constateren we dat 
in 2017 de overschrijding van de kosten voor klachtenonderhoud een incidenteel karakter heeft. 

Planmatig onderhoud
Voor 2017 hadden we voor planmatig onderhoud  
€ 1.795.000 begroot. We voerden voor een bedrag van  
€ 1.267.256 planmatig onderhoud uit. Het voor 2017 
begrote planmatig onderhoud is in 2017 op hoofdlijnen 
uitgevoerd. Er zijn twee belangrijke redenen waardoor 
er minder voor planmatig onderhoud is uitgegeven dan 
begroot:

1.  het planmatig saneren van asbest overleggen 
we vooraf met de bewoners. In veel gevallen 
kiezen huurders ervoor om de asbestsanering 
niet plaats te laten vinden tijdens hun bewo-
ning; in die gevallen saneren we de woning na 
vertrek van de zittende huurder en voordat de 
nieuwe huurder de woning betrekt. De eisen 
voor asbestverwijdering zijn aangescherpt. Dit 
brengt meer kosten met zich mee; 

2.  bij de definitieve inventarisatie van een 
woning, zien we geregeld dat keukenblokken 
niet vervangen hoeven te worden, omdat 
bewoners zelf een keuken hebben geplaatst. 
En in sommige gevallen hebben wij het 
keukenblok vervangen voordat een nieuwe 
huurder de woning heeft betrokken. Bij een 
woongebouw van 54 woningen bleken de 
keukenblokken nog in zo’n goede staat, dat 
we de vervanging hiervan naar 2021 hebben 
doorgeschoven.

Dagelijks onderhoud
Voor het dagelijks onderhoud in 2017 hadden we  
€ 2.170.000 begroot. We voerden voor € 2.408.215 
dagelijks onderhoud uit. De kostenoverschrijding 
wordt met name veroorzaakt door klachtenonder-
houd. De belangrijkste oorzaken zijn:

1.  op last van de brandweer – op grond van 
verscherpte regelgeving - moest in het 
woongebouw aan de Schoonbeekhof 55 in 
Kootwijkerbroek, de brandbeveiliging 
aangepast worden voor een bedrag van 

  € 154.273; 
2.  in 2017 hebben wij ook € 120.000 aan 

kosten gemaakt voor het verwijderen van 
asbest, het vervangen van keukenblokken, 
het vervangen van dakramen en daken van 
schuren en het oplossen van rioolpro-
blemen; 

3.  in 2017 werd van meer woningen de huur 
opgezegd dan begroot. Niet alleen 
moesten we hierdoor meer woningen 
gereedmaken voor nieuwe huurders. Ook 
bleek een aantal woningen sterk verwaar-
loosd. 
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2.3   
Kwaliteit van de woongelegenheden: 
duurzaamheid en energie labels

Duurzaamheid
In 2017 zetten wij het beleid voort waarbij we voorafgaand 
aan de nieuwe verhuur van een opgezegde woning, bepalen 
of de woning in aanmerking komt voor verbetering op grond 
van ons vastgoedportefeuille- en onderhoudsbeleid. Bij 
vijftien mutatiewoningen hebben wij in 2017 energiebespa-
rende verbeteringen aangebracht. Deze verbeteringen 
kunnen bestaan uit het aanbrengen van dubbele beglazing, 
het plaatsten van een cv-installatie en/of het aanbrengen van 
(spouwmuur-, bodem-, vloer- en dak-) isolatie. Welke 
werkzaamheden we uitvoeren, bepalen we door te kijken 
naar welke renovatiewerkzaamheden we eerder uitvoerden 
bij andere woningen in de straat. 

Wij willen ervaring opdoen met het bouwen van energie 
neutrale (conform de eisen van BENG = Bijna Energie 
Neutraal Gebouw) en aardgasvrije woningen. In 2017 zijn we 
in Voorthuizen begonnen met de bouw van BENG-woningen 
(Holzenbosch). In 2018 starten we de bouw van 53 aardgas-
vrije woningen in de Wikselaarse Eng. Daarnaast hebben we 
bij twee projecten in voorbereiding, extra isolatie van de schil 
opgenomen: het Julianaplein en in Veller (Barneveld). Bij 
diverse projecten in voorbereiding hebben we een duurzame 
ambitie: we bouwen volgens de eisen van BENG, al dan niet 
in combinatie met aardgasvrij.
Wij willen energiezuinig gedrag bij onze huurders stimuleren. 
Dit doen we door te adviseren, extra uitleg te geven over de 
werking en het gebruik van installaties en door inzicht te 
geven in het eigen energieverbruik. We begeleiden huurders 
hierin voor een langere periode. 

Naast het bouwen van energiezuinig(ere) nieuwe woningen, 
willen wij ook onze bestaande huurwoningen 
energiezuinig(er) maken. Hierbij gaan we uit van de Trias 
Energetica: we richten ons eerst op de bouwkundige schil, 
vervolgens op de installaties in de woningen en daarna op het 
gedrag van de huurders. In 2017 hebben wij hiervoor plannen 
gemaakt en de financiële haalbaarheid berekend. Als we een 
woning aanpakken, beginnen we met het isoleren van de 
muren, daken en vloeren en het plaatsen van dubbelglas, 
waar dat nog niet gedaan is. Wij volgen nauwlettend alle 
ontwikkelingen op het gebied van installaties, zoals zonne-
panelen en warmtepompen. En bepalen jaarlijks welke 
woningen we van installaties voorzien.

Energielabeling
In 2017 hebben we 3.869 van de 3.902 woningen van een 
Energie-Index (EI) volgens het Nader Voorschrift voorzien. 
De gemiddelde index is 1,39; dat is vergelijkbaar met 
energielabel B. Hiermee voldoet Woningstichting Barneveld 
nu al aan de afspraak met de minister dat eind 2020 alle 
woningen van corporaties gemiddeld label B moeten 
hebben.
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Bovenstaand overzicht laat zien dat we goed op weg zijn naar onze streefpercentages aan het einde van 2022. De komende vier 
jaar besteden we vooral aan het opdoen van kennis en ervaring, om zo te weten te komen op welke manier wij onze energetische 
doelstellingen richting 2050 het beste kunnen realiseren. We verwachten dat er nieuwe en goedkopere technische oplossingen 
beschikbaar komen. Na de leerperiode van vier jaar, versnellen wij de uitvoering van ons beleid om het lange termijn-doel te 
behalen.   

Energie
label

Energie 
index

Aantal
woningen

Percen-
tage

Gerealiseerd 
percentage 
eind 2017

Streef percen-
tage eind 2022

Streef percen-
tage eind 2027

A++ < 0,60 0,49 %19

G > 2,71 0,98 %38

C 1,41 t/m 1,80 33,76 %1.306

A 0,81 t/m 1,20 33,45 %1.294

E 2,11 t/m 2,40 3,44 %133

A+ 0,61 t/m 0,80 2,82 %109

D 1,81 t/m 2,10 4,55 %176

B 1,21 t/m 140 18,82 %728

F 2,41 t/m 2,70 1,71 %66

55,75 % 75 % 85 %

6,13 % 5 % 5 %

38,3 % 20 % 10 %
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2.4   
Kwaliteit van de woongelegenheden: 
asbestinventarisatie en -verwijdering

Asbestinventarisatie
We rondden de volledige asbestinventarisatie - welke soort asbest is in welk gebouw aanwezig - in 2017 af. Kiwa Compli-
ance voerde de inventarisatie uit. Uit de inventarisatie bleek dat we op veel plekken al asbest hebben verwijderd uit de 
woningen voorafgaand aan nieuwe verhuur. Ook is asbest vaak weggewerkt achter betimmeringen, waardoor het geen 
direct gevaar voor bewoners oplevert. Ons beleid is dat wij asbest in zulke gevallen laten zitten. Dit sluit aan bij de wens 
van bewoners, die opzien tegen de werkzaamheden die bij asbestverwijdering horen. 
In 2018 inventariseren we waar nog bergingen met asbesthoudende daken aanwezig zijn. Direct na deze inventarisatie 
gaan we de asbesthoudende daken planmatig saneren of vervangen. Sinds 1 maart 2017 zijn wij verplicht om asbestinven-
tarisatie en asbestsaneringsprojecten te registreren in het landelijk asbestvolgsysteem LAVS. 

Asbestverwijdering
In 2017 hebben wij zowel planmatig als binnen dagelijks onderhoud asbest verwijderd. De planmatige verwijdering van 
asbest, betrof vooral asbestplaten die gebruikt waren boven binnendeurkozijnen en binnen borstweringen. Bij klachten-
onderhoud verwijderen we asbest op het moment als we dit bij de werkzaamheden tegenkomen. Bij het gereedmaken van 
een woning voor een nieuwe huurder verwijderen we asbest als:
1. bekend is dat zich in de woning of het dak van de berging asbest bevindt of; 
2. sprake is van – op verzoek van de vertrekkende huurder - uitgestelde renovatie. 
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2.5   
Het verhuren van woningen:  
inschrijvingen en woningzoekenden

Wie voor een woning van Woningstichting Barneveld in aanmerking wil komen, moet zich inschrijven als wo-
ningzoekende. De inschrijving moet jaarlijks worden verlengd. Samen met woningcorporaties in de regio maken 
wij hiervoor gebruik van de website huiswaarts.nu. Wij plaatsen de gegevens van onze te verhuren woningen 
(bestaand en nieuwbouw) op huiswaarts.nu. Woningzoekenden die ingeschreven staan, kunnen op de te huur 
aangeboden woningen reageren, maximaal op twee woningen tegelijk. De woningzoekende die het langst staat 
ingeschreven wordt door ons als eerste – digitaal - benaderd. Soms kiezen we ervoor een kandidaat-huurder 
eerst persoonlijk te benaderen, maar in de meeste gevallen verloopt het contact met de kandidaat-huurder tot 
het ondertekenen van de huurovereenkomst digitaal. 

Na een periode van afname, zien we het aantal inge-
schreven woningzoekenden de laatste drie jaar weer 
toenemen. In 2018 willen we overgaan naar een andere 
rapportagevorm over woningzoekenden. Bij de rappor-
tages zijn we steeds uitgegaan van woningzoekenden uit 
de gemeente Barneveld. Analyse heeft uitgewezen dat 
slecht éénderde van de actieve woningzoekenden (de 

kandidaat-huurders die reageren op een woning van 
Woningstichting Barneveld) daadwerkelijk uit de gemeente 
Barneveld komt. Naast kandidaat-huurders uit de 
gemeente Barneveld komt éénderde uit de regio Food-
Valley en éénderde van buiten de regio FoodValley. 
Op 31 december 2017 waren 41.087 woningzoekenden 
ingeschreven op huiswaarts.nu. 

De procentuele verdeling van woningzoekenden over 
jaarinkomen, leeftijd en grootte van het huishouden is in 
2017 vergelijkbaar met die in 2016. Ook het gemiddeld 
aantal reacties op de aangeboden woningen is vergelijkbaar 
met het voorgaande jaar: 59 in 2017 en 60 in 2016. 
In 2017 gebruikten wij dezelfde indeling in huurprijsklassen 

als in 2016: goedkoop, betaalbaar, middelduur en duur. 
Ook het gewenst aandeel per individuele huurklasse is 
niet gewijzigd. In het strategisch plan 2018-2022, dat we 
eind 2017 vaststelden en aan belanghebbenden presen-
teerden, is het gewenst aandeel per huurprijsklasse ook 
ongewijzigd gebleven. 

€ 22.200 
tot € 30.150

€ 30.150 
tot € 36.165

€ 40.349 
of hoger

tot 
€ 22.200 

€ 36.165 
tot € 40.349

64%

€ 22.200 
tot € 30.150

€ 30.150 
tot € 36.165

€ 36.165 
tot € 40.349

tot 
€ 22.200 

65%

Jaarinkomen Jaarinkomen

Woning-
zoekenden 
31-12-2017

Woning-
zoekenden 
31-12-2016

15% 15%
10% 9%

3% 8% 12%

31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2014

Aantal woningzoekenden afkomstig uit de gemeente Barneveld 4.714 4.403 4.280 4.717
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Goedkoop < € 414 10,3 % 10 % 11 %
Betaalbaar > € 414 - € 592/€ 635 75 % 75 % 73,4 %
Middelduur > € 592/€ 635 - € 710 10 % 10 % 10,8 %
Duur > € 710 4,7 % 5 % 4,8 %

Gerealiseerd 
aandeel 2017

Gerealiseerd 
aandeel 2016

Gewenst 
aandeel 2017

23 tot 
55 jaar

55 tot 
65 jaar

65 jaar 
en ouder

tot 
23 jaar

23 tot 
55 jaar

55 tot 
65 jaar

65 jaar 
en ouder

tot 
23 jaar

8% 8%

Leeftijd

Grootte huishouden Grootte huishouden

Leeftijd

Woning-
zoekenden 
31-12-2017

Woning-
zoekenden 
31-12-2017

Woning-
zoekenden 
31-12-2016

Woning-
zoekenden 
31-12-2016

48%

1% 2%

9% 9%

25% 26%

65% 63%

47%

14% 15%

30% 30%

vijf of meer personen vijf of meer personen

drie of vier personen drie of vier personen

twee personen twee personen

één persoon één persoon

Huurprijs-
klassen
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2.6   
Het verhuren van woningen: toewijzing en 
uitvoering woonruimteverdeling

Vanuit onze maatschappelijk opgave om onze huurders passend te huisvesten, kijken we ook naar het type wo-
ningen dat wij in bezit en in ontwikkeling hebben. In 2017 onderzochten we de samenstelling van de doelgroep 
voor onze woningen op basis van de demografische ontwikkelingen voor de komende tien jaar. Hieruit definieer-
den we een gewenste samenstelling van onze DAEB-woningportefeuille. Wij toetsen de gewenste samenstelling 
van onze DAEB-woningportefeuille jaarlijks, zodat we aansluiting houden op de vraag van onze huurders. 

Mutatiegraad
In 2017 zijn 305 woningen 
opgezegd tegenover 308 in 2016. 
De opzeggingen betreffen ook woningen die aanslui-
tend zijn verkocht in plaats van verhuurd. 

Toewijzing volgens wet- en regelgeving
Onze woningen wijzen wij toe in overeenstemming met de 
wet- en regelgeving op het gebied van passend toewijzen en 
de toewijzingsnorm. Dit betekent dat wij kijken naar het 
jaarinkomen van de kandidaat-huurder en de grootte van het 
huishouden. Wij moeten aantoonbaar 95% van de woningen 
die wij verhuren passend toewijzen. Om gebruik te kunnen 
maken van de borgingsfaciliteit van het Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw (WSW), moeten wij aantoonbaar 80% 
van onze woningen toewijzen aan huishoudens met een 
jaarinkomen tot € 36.165. Daarnaast mogen wij 10% van 
onze woningen toewijzen aan huishoudens met een jaarin-
komen tussen € 36.165 en € 40.349 en nog eens 10% van 
onze woningen aan huishoudens met een jaarinkomen van 
€ 40.349 of meer. 

In 2017 hebben wij 295 vrijgekomen en nieuwbouwwoningen 
aan huurders toegewezen. Van passend toewijzen kan alleen 
sprake zijn bij huishoudens met een inkomen onder de 
aftoppingsgrenzen voor de huurtoeslag; de primaire 
doelgroep. Van het totaal aantal toegewezen woningen 
vallen 219 woningen onder de noemer passend toewijzen.

2017

8,0 %
2015

7,7 %
2016

7,9 %
2014

9,4 %

Realisatie 
percentage 

2017

Streef 
percentage 

2022

Streef 
percentage 

2027

Eengezins-
woning

61 59 56

Meergezins-
woning met 

lift

28 30 33

Meerge-
zinswoning 

zonder lift

9 9 9

Onzelfstan-
dige woning

2 2 2
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* Wht: Wet op de huurtoeslag

Eenpersoonshuishoudens Kwaliteits-
kortingsgrens 
€ 414,92

Kwaliteits-kortingsgrens 
– laagste aftoppingsgrens  
€ 414,92 - € 592,55

Laagste aftop-
pingsgrens 
– liberalisatiegrens  
€ 592,55 - € 710,68

Jonger dan 65 jaar en 9 
maanden

inkomen lager of gelijk 
aan inkomensgrens Wht  
€ 22.200

34 68 0

Jonger dan 65 jaar en 9 
maanden

inkomen hoger dan inko-
mensgrens Wht  
 22.200

3 4 22

65 jaar en 9 maanden inkomen lager of gelijk 
aan inkomensgrens Wht  
 22.200

0 25 0

65 jaar en 9 maanden inkomen hoger dan inko-
mensgrens Wht € 22.200

0 5 3

Totaal 37 102 25

Tweepersoonshuishou-
dens

Kwaliteits-kortings-
grens € 414,92

Kwaliteits-kortings-
grens – laagste aftop-
pingsgrens € 414,92 -  
€ 592,55

Laagste aftop-
pingsgrens 
– liberalisatiegrens 
€ 592,55 - € 710,68

Jonger dan 65 jaar en 9 
maanden

inkomen lager of gelijk 
inkomensgrens Wht € 
30.150

3 31 0

Jonger dan 65 jaar en 9 
maanden

inkomen hoger dan inko-
mensgrens Wht € 30.150

1 2 5

65 jaar en 9 maanden inkomen lager of gelijk 
aan inkomensgrens Wht € 
30.175

0 11 0

65 jaar en 9 maanden inkomen hoger dan inko-
mensgrens Wht € 30.175

0 0 8

Totaal 4 44 13

Drie- en meerpersoons-
huishoudens

Kwaliteits-kortings-
grens € 414,92

Kwaliteits-kortings-
grens – laagste aftop-
pingsgrens € 414,92 - 
€ 592,55

Laagste aftop-
pingsgrens 
– liberalisatiegrens 
€ 592,55 - € 710,68

Jonger dan 65 jaar en 9 
maanden

inkomen lager of gelijk 
aan inkomensgrens Wht 
€ 30.150

0 47 0

Jonger dan 65 jaar en 9 
maanden

inkomen hoger dan inko-
mensgrens Wht € 30.150

0 11 3

65 jaar en 9 maanden inkomen lager of gelijk 
aan inkomensgrens Wht 
€ 30.175

0 0 0

65 jaar en 9 maanden inkomen hoger dan inko-
mensgrens Wht € 30.175

0 0 0

Totaal 0 58 3
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Afwijzingen
In 2017 hebben wij 48 kandidaat-huurders op grond van de 
wet- en regelgeving moeten afwijzen voor een woning. 
Daarnaast weigerden woningenzoekenden 744 keer een 
woning; in 2016 was dit nog 465 keer, in 2015 350 keer.

In 2017 hebben we veel vaker dan in voorgaande jaren 
gebruik gemaakt van het peilen van belangstelling. We zien 
dat het aantal woningenzoekenden dat niet reageert op het 
moment dat er vanuit huiswaarts.nu een mail wordt 
verstuurd om de belangstelling te peilen, bijna is verdubbeld. 
Opvallend is ook de verdubbeling van het aantal woningzoe-
kenden dat aangeeft dat de aangeboden woning niet voldoet 
aan hun wensen op het gebied van grootte, prijs/kwaliteit-
verhouding of technische staat. We zijn tevreden over het 
proces, hoewel we het aantal weigering graag wat lager 
zouden zien.

Verhuur vrije sector woningen
In 2017 hebben we tien vrijgekomen vrije sector woningen 
opnieuw verhuurd. Er zijn geen nieuwe vrije sector huurwo-
ningen opgeleverd. De overige negen vrijgekomen vrije 
sectorwoningen hebben we verkocht. Twee hiervan hebben 
we verkocht aan zittende huurders. 

Het weigeren van een aangeboden woning gebeurt om uiteenlopende redenen.

Reden weigering Aantal weigeringen 2017 Aantal weigeringen 2016

Woning niet goed 126 65

Woonomgeving niet goed 58 29

Wil niet 2 0

Persoonlijke omstandigheden 24 29

Reageert niet 447 233

Overig/onbekend 87 109

Totaal 744 465
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2.7   
Het verhuren van woningen:  
bijzondere doelgroepen

In bijna alle gevallen adverteren we een vrijgekomen of nieuwbouwwoning, zodat kandidaat-huurders kunnen 
reageren. Een deel van de woningen bieden wij direct aan woningzoekenden aan. Het gaat dan om woningzoe-
kenden die onder een voorrangsregeling vallen, zoals statushouders of door de gemeente Barneveld toegekende 
urgentie. Wij maken hierover ook afspraken met zorg- en hulpverlenende instanties, zoals Stichting Breder of 
GGz Centraal. 

Statushouders
In 2017 was er een beperkte instroom van nieuwe statushou-
ders; wij hebben alle statushouders woonruimte kunnen 
bieden. Het ging hier vooral om gezinshereniging. Naast 
huisvesting in onze eigen woningen, hebben wij ook namens 
de gemeente Barneveld kamercontracten voor gemeente-
panden afgesloten; het gaat dan om alleenstaande minderja-
rige vreemdelingen (AMV) die een kamer huren. We blijven in 
nauw overleg met de gemeente Barneveld en Vluchtelingen-
werk, zodat we bij wijzigingen in het aantal te huisvesten 
statushouders, snel kunnen anticiperen. Het is een doelgroep 
waaraan wij extra aandacht en begeleiding geven. Met de 
juiste begeleiding hoeven cultuurverschillen geen probleem 
te worden is onze ervaring. In 2017 hebben wij in een 
wooncomplex meer ‘gemengd’ toegewezen, waardoor daar 
niet alleen statushouders wonen, maar ook andere doel-
groepen. Dit heeft geleid tot meer onderlinge contacten en 
snellere inburgering. 

Urgent woningzoekenden
In onze prestatieafspraken met de gemeente Barneveld 
hebben we afgesproken dat maximaal 10% van onze 

toewijzingen via urgentie plaatsvindt. Per 31 december 2016 
stonden er zeven huishoudens met urgentie op de wachtlijst. 
In 2017 konden we twaalf urgent woningzoekenden aan 
passende woonruimte helpen. Op 31 december 2017 hadden 
we nog tien huishoudens met urgentie op de wachtlijst staan. 
Daarnaast begonnen we in 2017 met een pilot bijzondere 
toewijzing. Onder het kopje leefbaarheid lichten we de pilot 
toe. 

Huurders met extra aandacht
In één van onze opgeleverde nieuwbouwprojecten hebben 
wij vier huishoudens (alleenstaande moeders) onder begelei-
ding van Stichting Breder kunnen huisvesten. Nadat we in het 
verleden al eerder met Stichting Breder spraken over 
huisvestingsproblemen voor alleenstaande moeders, vonden 
we in 2017 een oplossing in een van onze nieuwbouwpro-
jecten. De huurders met begeleiding wonen samen in het 
complex Wyandotte met reguliere huurders. 
Daarnaast hebben wij twee woningen verhuurd aan huurders 
die vanuit GGz Centraal de stap naar zelfstandig wonen 
hebben gezet. Met GGz Centraal maakten we afspraken om 
het zelfstandig wonen tot een succes te maken. 
Om een goed beeld te krijgen van de opgave voor het 
huisvesten van doorstromers vanuit maatschappelijke 
opvang, beginnen we in 2018 met de pilot ‘huisvesting 
specifieke doelgroepen en urgenten’. Het doel is om vooraf 
te beoordelen wat er nodig is om het zelfstandig wonen van 
deze groep huurders te laten slagen. 

Woonwagenbewoners
Woningstichting Barneveld heeft tien standplaatsen en één 
woonwagen in bezit. Wanneer de huur voor een standplaats 
wordt opgezegd, vragen wij eerst de overige bewoners om 
een voordracht te doen. Wij toetsten voorgedragen kandi-
daat-huurders op onze algemene toewijzingsregels. In 2017 
waren er geen opzeggingen van standplaatsen. 

Statushouders 26

Mensen die verblijven in een voorziening voor 
tijdelijke opvang vanwege relationele problemen

0

Mantelzorgers en ontvangers van mantelzorg  
(voor zover verhuisd vanwege de mantelzorg)

0

Personen uit de maatschappelijke opvang 2

Personen uit de intramurale GGz 34

Aantal toewijzingen in het verslagjaar van  
bijzondere doelgroepen; het gaat hierbij om  
reguliere woningen

62
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2.8   
Huurprijsbeleid

Huurontwikkeling
In 2017 werd voor het eerst de nieuwe huursombenadering 
van kracht. De huursombenadering houdt in dat gemiddelde 
huursom van zelfstandige woningen van corporaties in een 
kalenderjaar slechts met een beperkt percentage mag 
stijgen. En dat is de inflatie, verhoogd met één procentpunt. 
Zowel de jaarlijks huurverhoging als de wijziging van de 
huurprijs van een woning als deze aan een nieuwe huurder 
wordt toegewezen (huurharmonisatie), valt onder de 
huursom. Inkomensafhankelijke huurverhoging mag vanaf 
2017 alleen nog toegepast worden bij een gezamenlijk 
huishoudensinkomen van € 40.349 of meer. 

In de prestatieafspraken voor 2017 gaven we ons voornemen 
aan voor de invoering van een inflatieneutrale huurverhoging 
voor de inkomens tot € 40.349. Ons uitgewerkte voorstel 
bespraken wij met Huurdersvereniging Barneveld. Per 1 juli 
2017 voerden we geen huurverhoging door aan bijstandsge-
rechtigde huurders. De huurders met een inkomen tot 
€ 40.349 kregen een huurverhoging van 0,3%, huurders met 
een inkomen van € 40.349 of hoger kregen een huurverho-
ging van 3,0%, tenzij in de huurovereenkomst afwijkende 
voorwaarden stonden (niet DAEB-woningen en overig 
vastgoed). 

Huurharmonisatie
In ons DAEB-woningbezit stellen wij de streefhuur op 75% 
van de markthuur. Daarbij streven we ernaar om 85% van 
onze woningen in de goedkope en betaalbare huurklasse te 
verhuren. Wanneer een woning wordt opgezegd, passen wij 
voor de nieuwe huurder de huurprijs aan volgens de richt-
lijnen voor het passend toewijzen. Dit houdt in dat de 
samenstelling van het huishouden en het gezamenlijk 
inkomen uiteindelijk de hoogte van de huurprijs bepalen. In 
bepaalde gevallen kan dit leiden tot een lagere huurprijs voor 
de nieuwe huurder. 
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2.9   
Huurincasso

In 2017 spanden wij ons in om de huurachterstanden zo laag mogelijk te houden en ze terug te dringen ten opzichte van 2016. We 
konden voorkomen dat de huurachterstanden verder opliepen. Onze aanpak van persoonlijke aandacht voor de huurder in een 
vroegtijdig stadium, geeft goede resultaten: ongeveer 95% van de huurders met wie we persoonlijk een betalingsregeling 
afspraken, komt de regeling na. Bij schriftelijk contact ligt dit percentage rond 80%.

We zijn begonnen met het herijken van het convenant schuldhulpverlening/vroeg signalering met de gemeente Barneveld. 
Daarnaast willen wij met meer partijen gaan samenwerken, zoals Elan, Stimenz en Vitens. In 2018 werken we gericht verder aan 
het terugbrengen van de huurachterstanden. 

Huurachterstand 31 december 2017

WSNP: Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

2017

1,30 %
2015

1,23 %
2016

1,34 %
2014

1,09 %

Huurachterstand als percentage van de bruto jaarhuur

-€

Jaar Huurders Achterstand In handen van incasso-
bureau of deurwaarder 
(incl. WSNP)

Zittende huurders  
bij incassobureau of 
deurwaarder

Vertrokken huurders bij  
incassobureau of deurwaarder

aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag 

2017 358 € 374.692 85 € 188.499 56 € 104.416 29 € 84.084

2016 361 € 375.801 86 € 189.108 55 € 112.054 31 € 77.054

2015 337 € 337.362 72 € 141.791 39 € 65.104 33 € 76.687

2014 312 € 284.254 80 € 131.770 48 € 64.446 32 € 67.324
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Omdat het verdwijnen van de papieren acceptgiro is uitge-
steld, hebben wij in 2017 geen verder onderzoek gedaan naar 
alternatieve betalingswijzen. In 2018 gaan wij de mogelijk-
heden onderzoeken om de huurder eenvoudig te onder-
steunen ingeval van betalingsafspraken bij huurachterstand.
 
Ontruiming
Wij willen het aantal ontruimingen zo laag mogelijk houden. 
In 2017 hebben we vier woningen ontruimd. Twee op grond 
van huurachterstand, één omdat er een hennepdrogerij werd 
aangetroffen en één vanwege overlastproblematiek. In 2016 
ontruimden wij vier woningen vanwege huurachterstanden 
en één vanwege een hennepplantage. In 2015 hebben we 
twaalf woningen moeten ontruimen. 
Vooral als het gaat om overlast en huurachterstand als 
ontruimingsreden, is ons doel ontruiming indien mogelijk te 
voorkomen. Voor ontruiming is eerst een vonnis van de 
rechter nodig, die de huurovereenkomst ontbindt. Van de 
twintig vonnissen is het in zestien gevallen gelukt de 
daadwerkelijke ontruiming te voorkomen door goede 
samenwerking met hulp- en dienstverlenende partijen.

Huurderving
We beschouwen huurderving als een onvermijdelijk onder-
deel van onze bedrijfsvoering, omdat woningen vaak – om 
diverse redenen - niet aaneengesloten verhuurd kunnen 
worden. We nemen dan ook een bedrag voor huurderving op 
in de begroting (1% van de huuropbrengsten). Waar we 
kunnen, sturen we aan op een zo kort mogelijke leegstands-
periode. 

Jaar Frictieleegstand  
(gemiddeld aantal dagen);  
de norm is 0 tot enkele dagen

Mutatieleegstand  
(gemiddeld aantal dagen);  
de norm is 7 werkdagen

Totaal aantal leegstaande woningen

2017 10 12 241

2016 12 9 239

2015 7 11 300

2014 16 11 323

2013 20 11 223
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2.10   
Verkoop van woningen

Verkoop bestaande huurwoningen
In 2017 willen wij uitsluitend nog woningen uit ons niet-
DAEB bezit verkopen. Helaas moeten wij, als gevolg hiervan, 
soms huurders die hun woning zouden willen kopen teleur-
stellen. Maar voor ons weegt zwaarder dat we op deze 
manier goedkope en betaalbare sociale huurwoningen 
behouden voor de verhuur. 

Voor 2017 hadden wij begroot om 23 woningen te verkopen 
met een verkoopopbrengst van € 2,7 miljoen. In 2017 
leverden we daadwerkelijk zeventien woningen en één 
bedrijfsruimte. De bedrijfsruimte en twaalf van de woningen, 
waren reguliere verkoop. Vijf van de woningen verkochten 
we onder de Koopgarant-regeling. De opbrengst van de 
reguliere verkopen bedroeg € 2,7 miljoen. In 2017 hebben wij 
ook de verkoopopbrengsten van verkoopontwikkelrechten 
en grondexploitatie (GREX) ter waarde van € 1,1 miljoen 
verantwoord in onze jaarrekening. Voor begin 2018 hebben 
wij nog 5 leveringen van woningen gepland staan. Het gaat 
om 5 appartementen in de complexen De Bijeberg en De 
Harmonie, waarvan in 2017 het koopcontact is getekend.

Voor 2018 is ons doel om 23 woningen te verkopen, met een 
opbrengst van € 2,7 miljoen. Deze opbrengst verwachten we 
te behalen door de verkoop van woningen in de vrije verkoop. 
We verwachten dat we met de verkoop van woningen onder 
de Koopgarant-regeling een negatief resultaat behalen. De 
woningen worden met korting verkocht, maar staan tegen 
marktwaarde in onze boeken. 

Verkoop nieuwbouw
In 2017 leverden we geen nieuwbouw koopwoningen op. 
Wel bereidden we de verkoop voor van twee nieuwbouwwo-
ningen aan twee terugkerende huishoudens op (sloop-nieuw-
bouwlocatie) het Julianaplein in Barneveld. Deze (voorge-
nomen) verkoop viel nog onder gemaakte afspraken van voor 
de invoering van nieuwe Woningwet. Mocht deze verkoop 
niet doorgaan, dan nemen we deze woningen op in het 
DAEB-bezit sociale huurwoningen. De komende jaren 
ontwikkelen of kopen wij geen nieuwbouwwoningen voor de 
verkoop. 

Terugkoop en verkoop MGE- en Koopgarant-woningen
In tegenstelling tot voorgaande jaren, boden relatief veel 
eigenaren van MGE- of Koopgarant-woningen hun woning 
voor terugkoop bij ons aan. Wij hebben veertien woningen 
teruggekocht en dertien woningen verkochten we ook weer 
onder de Koopgarant-regeling. Eén woning – die destijds 
vanuit een oude gemeentelijk kortingsregeling was geleverd 
– hebben wij met ontheffing van de gemeente Barneveld 
tegen markwaarde verkocht. Per 31 december 2017 hadden 
wij geen teruggekochte woningen in portefeuille. 

Bedrijfsonroerendgoed (BOG)
Begin 2017 verhuurden we een leegstaande bedrijfsruimte 
op het De Heus Plein in Barneveld. Een bedrijfsruimte op het 
Oldenbarneveldplein in Barneveld hebben wij verkocht. 
Daarnaast bereidden we in 2017 de verkoop van nog een 
bedrijfsruimte op het Oldenbarneveldplein voor; deze ruimte 
leveren we begin 2018.
In Kootwijkerbroek hebben we de huisartsenpraktijk 
uitgebreid en het huurcontract verlengd. 

Parkeergarage De Heus Plein
Het in eigendom hebben en exploiteren van een parkeerga-
rage is geen primaire activiteit van een woningstichting. 
Daarom hebben wij in 2017 onderzocht of en hoe de parkeer-
garage verkocht kan worden. Ten tijde van het onderzoek 
was de exploitatie verliesgevend. Om de parkeergarage te 
kunnen verkopen, is een winstgevende exploitatie vereist. 
Om dit voor elkaar te krijgen, hebben wij het beheer van de 
parkeergarage aanbesteed. Inmiddels hebben we een 
nieuwe beheerder gevonden, zijn de tarieven aangepast en 
omwonenden en ondernemers benaderd voor een abonne-
ment. Zodra deze maatregelen leiden tot een positieve 
exploitatie, bieden wij de parkeergarage te koop aan 
vastgoedinvesteerders en/of parkeerbeheerders. 
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Vereniging van Eigenaren (VvE) 
Woningstichting Barneveld neemt deel in zes VvE’s. Hieronder een overzicht van de belangrijkste acties per VvE in 2017. 

De verkoop van twee bedrijfsruimten aan het Oldenbarneveldplein in Barneveld heeft tot gevolg dat voor deze complexen VvE’s 
moeten worden opgericht. Dit gebeurt begin 2018.

•  VvE De Vlierbeek: het gevelherstel in het appartementencomplex is afgerond en  
alle algemene ruimten in het complex zijn van ledverlichting voorzien; 

•  VvE De Bijeberg: het complex heeft een schilderbeurt gehad en er zijn acties ondernomen  
om de aanwezigheid van hangjongeren tegen te gaan; 

•  VvE Kruimelstaete: naar aanleiding van een veiligheidskeuring zijn diverse aanpassingen in het  
complex aangebracht. Er was een groot en kostbaar probleem met een afvoer die steeds verstopt  
raakte. Met Woningstichting Barneveld is het gebruik van tien parkeerplaatsen van de VvE voor  
de huurders van het complex ’t Boerenerf besproken; afgesproken is dat het gebruik van de  
parkeerplaatsen voor een periode van vijftig jaar wordt afgekocht; 

•  VvE Sportparkstraat: het parkeren door onbevoegden is aangepakt en er is een opstelplaats voor  
nooddiensten gerealiseerd;

•  VvE Hof van Callenbroeck: huurders en eigenaren zijn aangesproken omdat zij zich niet aan het  
huishoudelijk reglement hielden; 

•  VvE De Schout: geen bijzonderheden.
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2.11   
Leefbaarheid

Beleidsontwikkeling
In de begroting van 2017 namen we € 180.000 op voor 
leefbaarheid (inclusief de loonkosten van de wijkbeheerder). 
We gaven € 128.183 uit (inclusief € 53.000 kosten wijkbe-
heer). In verband met personele ontwikkelingen konden wij 
in het eerste halfjaar niet al onze activiteiten uitvoeren. In het 
tweede halfjaar hebben wij door de inzet van externe 
ondersteuning onze prestatieafspraken met gemeente en 
Huurdersvereniging Barneveld kunnen nakomen. Een aantal 
geplande activiteiten ging niet door vanwege onvoldoende 
belangstelling van bewoners om aan de (organisatie van) de 
activiteit mee te doen. 

Prettig en veilig wonen
In het programma Prettig en veilig wonen ontwikkelen we 
instrumenten om doorstroming te bevorderen maar ook om 
senioren zo lang mogelijk zelfstandig, prettig en veilig te 
kunnen laten wonen in hun huidige woning. Daarnaast 
bestond al langer het project Woonbewust. De deelnemende 
partijen (gemeente Barneveld, Huurdersvereniging Barne-
veld, Welzijn Barneveld, seniorenraden en Woningstichting 
Barneveld) besloten na overleg om Woonbewust in het 
programma Prettig en veilig wonen op te nemen.

In 2017 waren er binnen het programma Prettig en veilig wonen drie pilots actief of in voorbereiding. Dit zijn:  

 Woonbewust
Binnen Woonbewust maken we 
senioren bewust van de eigen 
verantwoordelijkheid om maatre-
gelen te nemen die het mogelijk 
maken zo lang mogelijk zelfstandig 
te blijven wonen. Woonadviseurs 
van Welzijn Barneveld bezoeken 
senioren om met hen hierover te 
praten. Woningstichting Barneveld 
en gemeente stemmen hun beleid 
op elkaar af, zodat dit beleid aansluit 
bij de uitgangspunten van Woonbe-
wust. Woningstichting Barneveld 
stelde in 2017 een budget van € 
17.500 beschikbaar om kleine 
aanpassingen in woningen van 
senioren uit te voeren. In 2017 gaven 
we hier € 19.886 aan uit. Dit 
financieren we uit ons leefbaarheids-
budget. Vanaf 2018 verhogen we 
het budget voor kleine aanpassingen 
naar € 125.000 per jaar en ontwik-
kelen we beleid voor besteding van 
het budget.

Voorrangsregeling
We onderzochten de mogelijkheid 
om senioren die een sociale eenge-
zinshuurwoning achterlaten, met 
voorrang in aanmerking te laten 
komen voor andere, passende 
huisvesting. De voorwaarden en 
uitgangspunten voor een dergelijke 
voorrangsregeling worden in 2018 
uitgewerkt. De pilot hiervoor voeren 
we in 2018 uit.

Senioren in beeld
In 2017 is gestart met het in kaart 
brengen van waar de meeste 
senioren wonen, welke voorzie-
ningen er zijn en waar geschikte 
seniorenwoningen staan. In de eerste 
helft van 2018 ronden we de 
inventarisatie af.
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Brandveiligheid
Kwetsbare ouderen moeten steeds langer zelfstandig kunnen 
blijven wonen. Om dit veilig te kunnen doen, zetten we al in 
2016 in op het creëren van bewustwording bij deze doel-
groep. Vanaf 2017 verzorgen we voor bewoners van onze 
gestapelde seniorencomplexen informatiebijeenkomsten 
brandveiligheid. De samenwerking met de brandweer is 

doorgezet naar 2017. In 2017 bereidden we een voorlich-
tingsbijeenkomst voor het wooncomplex De Gaffel in 
Voorthuizen. Die vond plaats in januari 2018. 
In 2018 versterken we de samenwerking met de brandweer 
verder. Met de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelder-
land-Midden (VGGM) gaan we een intentieverklaring 
ondertekenen. In het kader van het plan ‘Samen Brandveilig’ 
ontwikkelen we een stappenverbeterplan. We hebben dit 
plan binnen BLNW-verband besproken en we trekken hierin 
samen met woningstichting Nijkerk op. Woningstichting 
Nijkerk is projecttrekker. 

Pilot huisvesting bijzondere doelgroepen
In de prestatieafspraken van 2017 hebben wij het maken van 
nieuwe afspraken over de huisvesting van specifieke 
doelgroepen opgenomen. Aanleiding hiervoor is dat 
verschillende instanties Woningstichting Barneveld geregeld 
benaderen met het verzoek om huisvesting te bieden aan 
specifieke en - in de ogen van deze instanties - urgente 
gevallen. Het doel van de pilot is het inzichtelijk maken wie er 
een beroep doen op sociale huisvesting en hoe urgent deze 
aanvragen zijn. In de nieuwe werkwijze gaan we per aanvraag 
met alle betrokken partijen om tafel: de gemeente, de 
woningstichting, de huurder en de betrokken maatschappe-
lijke (zorg)organisatie(s). Zo kunnen we komen tot een 
compleet beeld van de situatie. We noemen dit casuïstiek 
overleg. De gemeente Barneveld bepaalt uiteindelijk of 
iemand in aanmerking komt om met voorrang gehuisvest te 
worden. Door tussentijdse evaluatie, optimaliseren we de 
procedure. 
We beginnen ook met een experiment met tijdelijke huur-
contracten inclusief verplichte begeleidingsovereenkomst. 
Zo willen we stimuleren dat urgent woningzoekenden zich 
bewust zijn van hun eigen verantwoordelijkheid en die 
verantwoordelijkheid ook nemen. De drie wettelijke 
doelgroepen die genoemd worden in de Woningwet (zoals 
statushouders en mantelzorgers/ontvangers van mantelzorg 
of huishoudens die vanwege huiselijk geweld huisvesting 
nodig hebben) zijn geen onderdeel van deze pilot. We 
kunnen 25% van de vrijgekomen woningen via directe 
bemiddeling verhuren (inclusief stadsvernieuwingsur-
genten). In de prestatieafspraken voor 2018 is dit vastgelegd.

Buurtbemiddeling 
Ook in 2017 heeft Woningstichting Barneveld als Stuurgroep 
lid deelgenomen aan het project Buurtbemiddeling. Buurt-
bemiddeling is voor de leefbaarheid in de buurt en wijk 
inmiddels onmisbaar. Zowel gemeente als Woningstichting 
Barneveld dragen bij aan Buurtbemiddeling. 

Wat begint met kleine ergernissen tussen buren, kan 
uiteindelijk leiden tot een aantasting van het prettig wonen. 
Voordat Buurtbemiddeling er was, kwamen geschillen tussen 
of met onze huurders bij Woningstichting Barneveld terecht. 
Onze consulenten leefbaarheid probeerden, eventueel 
samen met de opzichter, geschillen of conflicten op te lossen. 
De vrijwilligers van Buurtbemiddeling zijn voorbereid en 
getraind, waardoor escalatie vaak voorkomen kan worden. 
Onze consulenten leefbaarheid kunnen nu gericht ingezet 
worden bij gevallen van ernstige, complexe overlast. Deze 
gevallen vragen meer tijd, aandacht en overleg met externe 
partijen dan voorheen. 

Buurtbudget Welzijn Barneveld 
Woningstichting Barneveld levert samen met de gemeente 
Barneveld een bijdrage aan het Buurtbudget. Inwoners van 
de (zowel huurders als eigenaren, maar géén organisaties of 
gemeentelijke afdelingen) kunnen Buurtbudget aanvragen 
voor bewonersinitiatieven. Als onafhankelijke partij, 
beoordeelt Welzijn Barneveld of het betreffende bewonersi-
nitiatief bijdraagt aan kennismaking of ontmoeting in de 
straat, buurt of wijk en of het initiatief een positieve bijdrage 
kan leveren aan de sociale samenhang. 
De afgelopen jaren is gebleken dat de inzet van het Buurt-
budget positieve invloed heeft, dat het bewoners actief 
maakt en bijdraagt aan het fijn en prettig wonen in de straat 
of buurt. Het beschikbare budget is in 2017 en in 2016 
volledig uitgegeven. Welzijn Barneveld rapporteert achteraf 
welke initiatieven in straten, buurten of wijken met sociale 
huurwoningen onze bijdrage aan het Buurtbudget is besteed. 
Wij vinden onze bijdrage aan het Buurtbudget belangrijk in 
het kader van de leefbaarheid in de wijken waar onze 
huurwoningen staan. De komende jaren blijven we dan ook 
bijdragen aan het Buurtbudget. 

Klankbordgroep Julianaplein 
In 2017 hebben wij veel aandacht gegeven aan de planont-
wikkeling van het sloop- en nieuwbouwproject Julianaplein in 
Barneveld. Wij overlegden regelmatig met de klankbord-
groep, die bestaat uit vijf oud-huurders. Zij vertegenwoor-
digen alle bewoners die terugkeren naar het Julianaplein. De 
klankbordgroep heeft een adviserende rol. In het verslagjaar 
spraken we met de klankbordgroep over de voortgang van 
het project, zoals de planontwikkeling, de planning van de 
werkzaamheden en over de communicatie naar de achterban. 
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2.12   
Activiteiten per wijk/kern

Barneveld-West 
Barneveld-West bestaat uit de wijken Oldenbarneveld en De 
Lors. Voor deze twee wijken zijn diverse activiteiten uit het 
plan van aanpak georganiseerd. In de wijk Oldenbarneveld 
hebben we vooral ingezet op ontmoeten. In samenwerking 
met Welzijn Barneveld en Be-Active organiseerden we een 
wijkfeest op het Oldenbarneveldplein. Daarnaast verzorgden 
we met Welzijn Barneveld twee wijkbijeenkomsten in het 
teken van omzien naar elkaar, waarbij welzijnsorganisatie 
Elan een presentatie gaf over verwarde personen. In De Lors 
hielden we twee wijkbijeenkomsten in samenwerking met 
Welzijn Barneveld. Iedere maand stelt wooncentrum voor 
Molukse ouderen Rumah Maluku het atrium open voor een 
koffiemoment met bewoners uit de wijk. In december 
kunnen wijkbewoners daar tegen vergoeding gebruik maken 
van een echte Molukse maaltijd. Daarnaast organiseert 
Rumah Maluku ieder jaar een soort jaarmarkt. 

Barneveld-Zuid
Valkhof 154 is ingericht als een ontmoetingsruimte voor 
bewoners. Verschillende activiteiten vinden hier plaats. 
Welzijn Barneveld speelt hierin een belangrijke rol. 

Overleg met bewoners en bewonerscommissies
Vanuit onze verbindende rol richten we bewonerscommissies 
op en overleggen we met bestaande bewonerscommissies. 
Zo stimuleren we bewoners om zelf activiteiten te ontwik-
kelen. Daar waar bewoners zelf met initiatieven kwamen 
hebben wij ondersteuning geboden. 

Buurtkamer Zuid III
Woningstichting Barneveld heeft zich tijdens de ontwikke-
ling van de bouwlocatie Wildzoom hard gemaakt voor het 
bewonersinitiatief Stichting Buurtkamer Zuid III. De Stichting 
wil graag een Buurtkamer in de wijk exploiteren. Woning-
stichting Barneveld heeft zitting in de raad van toezicht van 
Stichting Buurtkamer Zuid III. Eind 2017 moesten we 
besluiten de ontwikkeling sociale huurwoningen en daarmee 
de plannen voor een buurtkamer aan de Wildzoom te 
beëindigen. In 2018 gaan wij samen met de stichting op zoek 
naar een alternatief. 
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2.13   
Het betrekken van huurders  
bij beleid en beheer

Huurdersvereniging Barneveld
In 2017 was er regelmatig bestuurlijk overleg tussen Woning-
stichting Barneveld en Huurdersvereniging Barneveld. In de 
reguliere overlegmomenten, spraken wij over het jaarverslag 
2016, de begroting 2018, de nieuwbouwprojecten, onze 
dienstverlening en huurderspeilingen die Huurdersvereni-
ging Barneveld hield. In 2017 hebben we de samenwerkings-
overeenkomst vernieuwd. Het nieuwe Reglement sloop – 
waarin duidelijk en eenduidig staat beschreven hoe we 
omgaan met vergoedingen en wisselwoningen bij sloop, 
renovatie en groot onderhoud – bespraken we met de 
huurdersvereniging vóórdat wij het vaststelden. En natuurlijk 
hebben wij in de driehoek woningcorporatie, gemeente en 
huurdersvereniging de prestatieafspraken diepgaand 
besproken. Huurdersvereniging Barneveld liet zich hierbij 
adviseren door de Woonbond. Daarnaast was de huurders-
vereniging nadrukkelijk betrokken bij de totstandkoming van 
het strategisch plan.

Klachten
In 2017 ontvingen wij klachten over onder andere huurverho-
ging, energiekosten, onderhoud en overlast. De klachten 
hebben wij zelf afgehandeld, er zijn geen klachten bij de 
Huurcommissie ingediend. Zie voor informatie over activi-
teiten van de geschillencommissie het eerste deel van dit 
verslag.  

Bijeenkomst actieve huurders
Sinds 2011 organiseren wij een bijeenkomst voor onze 
actieve huurders. Hiermee willen wij onze waardering tonen 
voor de inzet en betrokkenheid van deze huurders bij hun 
woongebouw en of woonomgeving. De bijeenkomst staat 
altijd in het teken van elkaar ontmoeten, ervaringen delen en 
samenwerken. Tijdens de bijeenkomst in november 2017 was 
er een gezamenlijke maaltijd (medewerkers woningstichting 
en actieve huurders), waarna we in teams een kerstboom 
hebben versierd. Ook waren er een lezing over thee en een 
proeverij. Dat onze huurders (en onze medewerkers) de 
jaarlijkse activiteit waarderen, blijkt uit het grote aantal 
deelnemers.  

Overige huurderszaken
In februari openden wij aan de Van den Berghlaan in Voort-
huizen een huiskamer voor de bewoners van het (senioren)
complex. In dezelfde maand zetten wij tien huurders in het 
zonnetje, die al vijftig jaar in dezelfde woning wonen. In mei 
vierden de bewoners van Rumah Maluku het vijfjarig bestaan 
van het wooncomplex voor huurders van Molukse afkomst. 

Overleg met de gemeente
De gemeente is onze belangrijkste partner op het gebied van 
wonen. Met goede samenwerking en gestructureerd overleg 
op zowel ambtelijk als bestuursniveau geven we onze 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het wonen in de 
gemeente Barneveld vorm. Naast de gebruikelijke onder-
werpen op het gebied van beleidsontwikkeling en project-
ontwikkeling hebben we in 2017 veel geïnvesteerd in het 
proces om tot heldere prestatieafspraken te komen. De 
prestatieafspraken zijn tot stand gekomen in overleg met 
Huurdersvereniging Barneveld en de gemeente Barneveld. In 
het verslagjaar zijn we viermaal in de uitgebreide samenstel-
ling Woningstichting Barneveld, gemeente Barneveld, 
Huurdersvereniging Barneveld en Woonbond bijeen 
geweest. Waar in 2016 de focus lag op het maken van 
gezamenlijke afspraken, lag die in 2017 op de verdere 
ontwikkeling van de prestatieafspraken. Deze ontwikkeling 
heeft als zichtbaar resultaat: minder afspraken en een 
scheiding van inhoudelijke afspraken en procesafspraken. In 
de prestatieafspraken is ook de aansluiting met het strate-
gisch plan 2018-2022 van Woningstichting Barneveld 
gemaakt. 
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(stand van zaken: groen = conform plan, oranje = uitgevoerd, maar plan of planning bijgesteld, rood = niet uitgevoerd of vervallen)

nummer activiteit trekker uitvoering stand van zaken opmerkingen

1 Locaties benoemd waar sociale 
huurwoningen worden beoogd

gemeente doorlopend conform plan

2 Tijdige betrokkenheid WsB bij 
locaties in bezit van ontwikke-
lende partij

gemeente doorlopend conform plan

3 Gedeelde visie woningbehoef-
te jongeren

gemeente 1 juli 2017 gereed conform plan wordt geconti-
nueerd in 2018

4 Vijf tweekamerappartementen 
in Eilanden-Oost met huurkor-
ting verhuren aan jongeren tot 
23 jaar

WsB 2017 conform plan

5 Duidelijk beeld van de be-
hoefte aan studentenwoningen 
en onderzoeken of WsB een rol 
kan vervullen in realisatie en/
of beheer

gemeente 1 juli 2017 gereed conform plan wordt geconti-
nueerd in 2018

6 Locaties overeenkomen waar 
extra woningen voor senioren 
ontwikkeld kunnen worden

gemeente ultimo 2017 (doorlo-
pend proces)

conform plan

7 Nieuwbouwprogramma sluit 
aan bij marktvraag en is pas-
send in relatie tot gezinsgroot-
te en huurprijs

WsB en  
gemeente

1 juli 2017 gereed conform plan

8 Geactualiseerd programma van 
eisen nieuwbouw

WsB 1 juli 2017 gereed conform plan implementa-
tie in 2018 en 
verder

9 Flexibiliteit in planvorming om 
kleine woningen te kunnen 
uitbouwen

gemeente ultimo 2017 (doorlo-
pend proces)

conform plan

10 Realisatie van de nieuwbouw-
planning 2017 en verder

WsB en 
gemeente

2017 conform plan

2.14   
Voortgangsrapportage 
prestatieafspraken 2017
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nummer activiteit trekker uitvoering stand van zaken opmerkingen

11 Monitoren van aandeel ver-
huurbaarheid sociale huurwo-
ning-voorraad

gemeente 2017 conform plan

12 Kwalitatief hoogwaardig en 
financieel haalbaar plan met 
betaalbare huurwoningen voor 
Julianaplein

gemeente 
en WsB

ultimo 2017 conform plan realisatie in 
2018

13 Verwerving en goede afwikke-
ling van toegekende subsidies

gemeente ultimo 2017 (doorlo-
pend proces)

conform plan

14 Gedeelde visie op aanbod in de 
inkomenscategorie € 36.165 
- € 40.349 met marktpartijen/
makelaars

gemeente 1e kwartaal 2017 conform plan in 2018 update

15 Niet DAEB-onderdelen van 
ontwikkeling Lijsterstraat over-
dragen aan marktpartij

gemeente 
en WsB

ultimo 2017 (doorlo-
pend proces)

conform plan uitwerking in 
2018

16 Succesvol verkoopprogramma 
niet-DAEB woningen (20-25 
woningen per jaar)

WsB Ultimo 2017 (doorlo-
pend proces)

conform plan

17 Een met partners besproken en 
actueel verkoopbeleid

WsB Februari 2017 conform plan

18 Extra duurzaamheidsimpulsen 
in Holzenbosch met duurzaam-
heidsbijdrage van de gemeente

WsB Ultimo 2017 (doorlo-
pend proces)

conform plan realisatie in 
2018

19 Afstemmen planning onder-
houdswerkzaamheden

gemeente 
en WsB

juni van elk jaar conform plan

20 Gemiddelde energie-index (EI) 
van bestaande woningen in 
2020 verbeterd van 1,35 naar 
1,25

WsB 1 juli 2017 rappor-
tage EI en sanerings-
plan asbest gereed; 
31 december 2017 
saneringsuitvoering 
jaarschijf gereed

conform plan wordt gemo-
nitord, in 2018 
gemiddeld 105 
bestaande wo-
ningen verduur-
zamen zonder 
huurverhoging

21 Bestaand bezit met hoge EI 
(vanaf label D extra verduurza-
men; langer zelfstandig thuis 
wonen mogelijk maken)

WsB 2018 t/m 2021 conform plan

22 Voorlichtingssessies Politie 
Keurmerk Veilig Wonen

gemeente 2017 conform plan

23 Acht woningen van energiela-
bel G naar B (Paulus Potter-
straat)

WsB 2017/2018 conform plan uitvoering 2018

24 Betaalbare grond voor sociale 
woningbouw (grondprijzen-
notitie)

gemeente begin 2017 conform plan wordt geconti-
nueerd in 2018

25 Meeliften van openbaar gebied 
bij woningbouw of -renovatie

gemeente 
en WsB

ultimo 2017 conform plan
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nummer activiteit trekker uitvoering stand van zaken opmerkingen

26 Overeenstemming over par-
keernormen

gemeente ultimo 2017 conform plan

27 Harmonisatiebeleid om te 
komen tot toewijzing van vrij-
komende woningen conform 
de verdeling van het porte-
feuillebeleid

WsB 1 mei 2017 gereed conform plan in 2018 kwar-
taal rappor-
tages inzake 
slaagkansen 
e.d.

28 Onderzoeken van de mogelijk-
heid het experimenteerartikel 
uit de Huisvestingsverordening 
toe te passen

gemeente 1 april 2017 gereed conform plan in 2018 van start

29 Projectontwikkelaars stimule-
ren goedkope koopwoningen 
bij voorrang te verkopen aan 
huurders van sociale huurwo-
ningen met een inkomen tot € 
45.000

gemeente 1 april 2017 gereed conform plan

30 Voorstel huursomstijging 2017 
waaronder huurverhoging per 
1 juli 2017 

WsB 1 februari 2017 
gereed

conform plan in 2018 op-
nieuw

31 Opstellen memo inzake de mo-
gelijkheid en wenselijkheid van 
tijdelijke huurcontracten voor 
starters op de sociale huurwo-
ningmarkt die een inkomens-
groei kunnen doormaken

WsB 1 september 2017 
gereed

conform plan in 2018 wordt 
onderzocht of 
hier behoefte 
aan is

32 Maximaal 23% scheefwonen 
in 2020

WsB 1 januari 2020 gereed conform plan monitor 2018 
e.v.

33 Voldoende nieuwbouw voor 
starters en (lage) middeninko-
mens

gemeente 1 januari 2021 gereed conform plan

34 Rapportage van wooninzicht 
voorleggen aan huurdersver-
eniging en gemeente

WsB 31 december 2017 
gereed

conform plan

35 Vraag-aanbod monitor huis-
houdensgroep met een bruto 
jaarinkomen tot € 50.000

gemeente 1 oktober 2017 
gereed

conform plan

36 De groep mensen die financieel 
in de knel zit in beeld krijgen 
om gericht kunnen helpen met 
andere partijen samen

gemeente 
samen 
met huur-
dersver-
eniging

31 december 2017 
gereed

conform plan in 2018 op-
nieuw overleg

37 Voorlichting over en promotie 
van betaalbaar wonen door 
publicaties

huurders-
vereni-
ging

doorlopend conform plan
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nummer activiteit trekker uitvoering stand van zaken opmerkingen

38 Hanteren tweede kansbeleid 
bij huurschuld/overlast en 
incassobeleid

WsB doorlopend conform plan

39 Evalueren convenant schuld-
hulpverlening en afstemmen 
over vervolg gezamenlijk 
spreekuur voor huurders met 
huurachterstand

gemeente 
en WsB

1 oktober 2017 
gereed

conform plan komt in 2018 
aan de orde

40 Beter gebruik van de financiële 
ondersteuningsregelingen en 
daarmee vermindering van 
financiële nood

gemeente juni 2017 gereed conform plan

41 In 2017 stelt WsB 35 woningen 
beschikbaar voor statushou-
ders en amv’s. hierna wordt 
jaarlijks het quotum vastge-
steld

WsB 1 januari 2017 gereed conform plan

42 Voorstel maken voor ge-
mengde bewoning Lijsterhof 
(statushouders en reguliere 
woningzoekenden)

WsB 1e kwartaal 2017 
gereed

conform plan wordt geconti-
nueerd in 2018

43 De gemeente spreekt andere 
vastgoedeigenaren en -ont-
wikkelaars aan om woningen 
beschikbaar te stellen voor 
statushouders

gemeente doorlopend conform plan uitvoering 2018

44 Monitoren vraag en aanbod 
woningen voor statushouders

gemeente 
en WsB

doorlopend conform plan

45 De urgentie van statushouders 
in de Huisvestingsverordening 
wordt gecontinueerd

gemeente n.v.t. conform plan vooralsnog 
geen aanleiding 
tot wijziging

46 Inzetten van extra sociale 
begeleiding bij gecombineerde 
woonvormen voor meerdere 
alleenstaande statushouders

gemeente 
en WsB

doorlopend conform plan wordt geconti-
nueerd in 2018

47 WsB neemt de verhuur en het 
technisch beheer van woningen 
die tijdelijk voor statushouders 
worden ingezet tegen kosten-
dekkend tarief van derden over 

gemeent, 
SRE en 
WsB

doorlopend conform plan

48 Nieuwe afspraken maken over 
de huisvesting van specifieke 
(kwetsbare) groepen met een 
zorgvraag

gemeente geen einddatum 
genoemd 

conform plan eind 2018 eva-
luatie
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nummer activiteit trekker uitvoering stand van zaken opmerkingen

49 Evaluatie bijzondere toe-
wijzingsafspraken voor de 
Molukse buurt die lopen tot 1 
januari 2018

gemeente 1 januari 2018 gereed conform plan voorjaar 2018 
beëindigen 
toewijzingsaf-
spraken

50 Deelname aan projecten die 
erop gericht zijn ouderen zo 
lang mogelijk zelfstandig te 
laten wonen en zelfredzaam te 
laten zijn

gemeente 2017 en verder conform plan

51 Budget beschikbaar stellen 
voor het beter geschikt maken 
van woningen voor senioren

WsB Jaarlijks conform plan uitvoering 2018 
e.v.

52 Uitwerken van het programma 
Prettig en veilig wonen 

WsB na vaststellen plan 
van aanpak

conform plan continueren en 
verder uitwer-
ken

53 Uitvoeren leefbaarheids-pro-
gramma conform begroting

WsB jaarlijks conform plan in 2018 weer 
actief oppakken

54 Opstellen plan Oldenbarneveld 
en budget beschikbaar stellen

gemeente 2e kwartaal 2017 conform plan

55 Conform de intentieovereen-
komst inspannen voor reali-
satie buurtkamer Wildzoom, 
onder voorwaarde van een 
goede exploitatie

gemeente 
en WsB

geen einddatum 
genoemd

conform plan

56 Gemeente en WsB dragen bij 
aan het project Buurtbemid-
deling

gemeente 
en WsB

doorlopend conform plan

57 De kaders leefbaarheid, gericht 
op sociale samenhang, op 
elkaar afstemmen

gemeente ultimo 2017 conform plan

58 Vroegtijdige afstemming uit te 
voeren activiteiten zoals inves-
teringen in openbare ruimte, 
groot onderhoud, sport- en 
spelactiviteiten

allen doorlopend conform plan

59 Het onderwerp leefbaarheid 
wordt een vast agendapunt in 
het bestuurlijk overleg

allen doorlopend conform plan
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2.15   
Financieel beleid en beheer

Algemeen
Hieronder presenteren we een samenvatting van de resulta-
tenrekening 2017, zoals die is opgenomen in de jaarrekening 
2017. De resultatenrekening stelden we op volgens de 
functionele indeling. De begroting 2017 was opgesteld 
volgens de categorale indeling. 

Hierna gaan wij op hoofdlijnen in op de verschillen ten 
opzichte van de begroting. Voor een verklaring van de 
verschillen ten opzichte van de jaarrekening 2016, verwijzen 
we naar de toelichting op de winst- en verliesrekening.

Resultatenrekening

Samenvatting resultatenrekening 2017 (x € 1.000)

Exploitatie vastgoedportefeuille

Opbrengsten (huur en servicecontracten)  28.177

Lasten -12.171

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille  16.005

Verkoop vastgoedportefeuille

Netto verkoopopbrengsten   2.635

Boekwaarde  -2.180

Netto resultaat verkoop vastgoedportefeuille      455

Netto resultaat waardeveranderingen vastgoedportefeuille  -1.076

Netto resultaat overige activiteiten        27

Overige organisatiekosten  -1.663

Leefbaarheid  -   325

Saldo financiële baten en lasten  -3.566

Resultaat voor belastingen   9.857

Belastingen     486

Resultaat 2017 na belastingen 10.343

Begroot resultaat na belastingen 26.356

Resultaat na belastingen 2016   8.727
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Het resultaat (na vennootschapsbelasting) bedraagt circa 
€ 10,3 miljoen en is daarmee ruim € 16 miljoen lager dan 
begroot. Dit is voor ruim € 21 miljoen het gevolg van lagere 
waardeveranderingen van de vastgoedportefeuille in 2017. 
De begroting 2017 is opgesteld terwijl de uitkomst van de 
marktwaarde waardering 2016 nog niet bekend was. De 
verwachte waardeverandering is voor een belangrijk deel al 
in de jaarrekening 2016 verwerkt, deze bedroeg (per saldo) 
bijna € 17,6 miljoen. De post belastingen laat een positief 
verschil van circa € 4,8 miljoen ten opzichte van de begroting 
zien. Dit betreft geheel positieve verschillen in de mutatie 
van de verschillende posten voor latente belastingen.
De huuropbrengsten in 2017 waren circa € 0,2 miljoen hoger 
dan begroot. Dit komt vooral doordat we minder woningen 
verkochten dan begroot. Het resultaat verkopen ligt wel in 
lijn met de begroting, omdat de boekwaarde van de 
verkochte woningen substantieel lager was dan begroot.

Samenvattend kunnen we concluderen dat de kern van ons 
bedrijf - de exploitatie van (sociale) huurwoningen - ook in 
2017 gezond is gebleven. Onze operationele kasstroom is 
positief. We zijn dus in staat om de rentelasten op het 
vreemd vermogen en de verhuurderheffing volledig uit onze 
exploitatie-inkomsten te dekken. Bij de beoordeling van de 
resultaten moeten we er wel rekening mee houden dat de 
verhuurderheffing de komende jaren verder stijgt en dat we 
naar verwachting vanaf 2020 vennootschapsbelasting 
moeten betalen. Omdat sinds 2016 woningtoewijzingen voor 
95% ‘passend’ moeten zijn, kunnen de huurinkomsten de 
komende jaren onder druk komen te staan. 
Voor een nadere uiteenzetting verwijzen we naar de toelich-
ting in de jaarrekening.

Financiële positie
In relatie tot de waardering op marktwaarde hebben onze 
externe toezichthouders (Aw en WSW) financiële ratio’s 
voorgeschreven waaraan corporaties moeten voldoen. We 
hanteren voor onze eigen bedrijfsvoering strengere normen. 
Dit doen we, zodat we vroegtijdig kunnen signaleren of het 

voorgenomen beleid bijgesteld dient te worden. Uit onder-
staand overzicht blijkt dat we ultimo 2017 voldoen aan alle 
gestelde ratio’s en dat onze financiële positie goed is.

Financiële positie
In relatie tot de waardering op marktwaarde hebben onze 
externe toezichthouders (Aw en WSW) financiële ratio’s 
voorgeschreven waaraan corporaties moeten voldoen. We 
hanteren voor onze eigen bedrijfsvoering strengere normen. 
Dit doen we, zodat we vroegtijdig kunnen signaleren of het 
voorgenomen beleid bijgesteld dient te worden. Uit onder-
staand overzicht blijkt dat we ultimo 2017 voldoen aan alle 
gestelde ratio’s en dat onze financiële positie goed is.

Realiseerbaarheid waarde onroerend 
goed in exploitatie
Per 31 december 2017 is in totaal € 246 miljoen aan ongerea-
liseerde herwaarderingen in de overige reserves begrepen 
(2016: € 250 miljoen) uit hoofde van de waardering van het 
vastgoed in exploitatie tegen marktwaarde in verhuurde 
staat. De waardering van dit vastgoed is in overeenstemming 
met het Handboek modelmatig waarderen bepaald. Daarmee 
is de waardering conform de in de Woningwet voorge-
schreven waarderingsgrondslag en de daaruit afgeleide 
ministeriële besluiten die golden op het moment dat dit 
jaarverslag werd opgemaakt. De realisatie van deze ongerea-
liseerde herwaardering is sterk afhankelijk van het te voeren 
beleid van Woningstichting Barneveld. De mogelijkheden 
voor corporaties om vrijelijk door (complexgewijze) verkoop 
of huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde staat van het 
DAEB-bezit in exploitatie te realiseren, zijn beperkt door 
wettelijke maatregelen. Ook maatschappelijke ontwikke-
lingen zoals demografie en ontwikkeling van de behoefte aan 
sociale (DAEB) huurwoningen beperken de mogelijkheden. 
Het bestuur van Woningstichting Barneveld heeft een 
inschatting gemaakt van het deel van de herwaarderingsre-
serve dat bij ongewijzigd beleid niet of pas op zeer lange 
termijn realiseerbaar is. Deze schatting ligt in lijn met het 
verschil tussen de bedrijfswaarde van het bezit in exploitatie 

indicator externe norm interne signalering norm score 2017 score 2016

ICR minimaal 1,4 minimaal 1,6  3,7 2,9

loan to value op basis van bedrijfswaarde maximaal 75% maximaal 65%  43,8% 45,2%

solvabiliteit op basis van

beklemde marktwaarde minimaal 20% minimaal 30%  49,6% 52,0%
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en de marktwaarde in verhuurde staat van dit bezit en 
bedraagt circa € 235 miljoen. (2016: € 236 miljoen) Dit 
impliceert dat circa 61% (2016: 63%) van het totale eigen 
vermogen niet of pas op zeer lange termijn realiseerbaar is.

Ontwikkeling financiële positie
Eind 2017 hebben we de begroting 2018 en de meerjarenbe-
groting 2018 tot en met 2022 vastgesteld. In de doorreke-
ningen hebben we rekening gehouden met de parameters 
die de Aw heeft voorgeschreven. Ze zijn gebaseerd op 
waardering van ons bezit tegen marktwaarde in verhuurde 
staat. De conclusie is dat Woningstichting Barneveld aan alle 
intern en extern gestelde ratio’s voldoet en in financieel 
opzicht levensvatbaar en gezond is. We blijven ruimschoots 
voldoen aan de normen en eisen van het WSW en de Aw. Op 
grond van de uitkomsten mogen we verwachten dat we in 
staat blijven om – met borgstelling van het WSW – onze 
nieuwbouw en overige ambities te financieren. De meerja-
renbegroting is gebaseerd op het in 2017 vastgestelde 
strategisch plan 2018-2022. In dit nieuwe strategisch plan 
zetten we nadrukkelijk in op verdere verduurzaming van onze 
bestaande voorraad. Bij nieuwbouw houden we uiteraard 
rekening met actuele ontwikkelingen, zoals gasloos en 
BENG. Hiervoor hebben we forse aanvullende investeringen 
opgenomen. De doorrekeningen wijzen uit dat we onze 
duurzaamheidsambities kunnen realiseren binnen de 
gestelde financiële randvoorwaarden. Op langere termijn kan 
de verschuldigde vennootschapsbelasting ons dwingen ons 
beleid bij te stellen. De grootste financiële bedreiging zit in 
mogelijke overheidsingrepen in onze kasstromen door 
bijvoorbeeld verhoging van de verhuurderheffing.
Voor de periode 2018 tot en met 2022 hebben we gerekend 
met een (ver)nieuwbouwproductie van bijna vijfhonderd 
woningen. Dat zijn er gemiddeld bijna honderd per jaar. 
Naast de begrote nieuwbouwprojecten bevat onze ontwik-
kelportefeuille ook een aantal kansrijke projecten die we - 
afhankelijk van onze (financiële) mogelijkheden - in ontwik-
keling kunnen nemen. We blijven ons maximaal inzetten om 
voldoende betaalbare woningen aan ons bezit toe te voegen.

In de financiële meerjarenprognose hebben we de uitkom-
sten van de vastgestelde meerjaren onderhoudsbegroting en 
het portfoliomanagement verwerkt. In de prognose hebben 
we gerekend met een jaarlijkse huursomstijging op basis van 
de verwachte inflatie en toegestane opslag. We hebben de 
maximaal verwachte stijging beperkt tot 2%. Dit doen we 
primair vanwege de betaalbaarheid van ons bezit, maar ook 
omdat we rekening houden met huurprijsverlagingen als 
gevolg van het passend toewijzen. Het eerder ingezette 
(financieel) beleid heeft er mede toe geleid dat onze finan-
ciële positie gezond is gebleven. Tegelijkertijd beseffen we 
dat prognoses maken, gepaard gaat met onzekerheden. 
Door adequaat te monitoren op de werkelijke ontwikkeling 
van onze financiële positie en door het volgen van de externe 
invloeden, vertrouwen wij erop dat we in staat zijn en blijven 
om ons beleid tijdig bij te stellen als dat nodig is.

Ontwikkeling liquiditeitspositie
Van de in december 2017 ingediende prognose informatie 
kan de volgende samenvatting van de verwachte kasstromen 
voor de eerstkomende vijf jaren worden gegeven:

De hiervoor weergegeven prognose van de kasstromen 
sluit aan met de eerder genoemde vastgestelde meerja-
renbegroting 2018 tot en met 2022.  De daling van de 
kasstroom uit operationele activiteiten in 2020 wordt 
veroorzaakt doordat we verwachten vanaf 2020 vennoot-
schapsbelasting te moeten betalen van circa 4,5 miljoen 
euro per jaar. 
De kasstroom uit operationele activiteiten blijft positief 
gedurende de prognose periode. Mede op grond hiervan 
verwachten we dat we in de aanvullend benodigde 
externe financiering van onze investeringen kunnen 
voorzien met borgstelling van het WSW. De voorgenomen 
investeringen betreffen grotendeels nieuwbouw in ons 
daeb bezit. 
Er is ook rekening gehouden met de verkoop van circa 15 
niet-daeb woningen en circa 8 Koopgarant woningen per 
jaar. Het saldo beschikbare liquide middelen fluctueert 

  bedragen x €1.000

Prognose kasstromen dPi 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Operationele activiteiten 9.696 10.228 7.330 7.788 8.124

(Des)investeringen -13.100 -17.998 -17.816 -15.219 -18.631

Financieringsactiviteiten 3.138 7.638 10.937 6.936 10.936

Totaal prognose kasstromen -266 -132 451 -495 429
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tussen 2,5 en 3 miljoen euro. Daarnaast kunnen we 
beschikken over een krediet in rekening-courant bij de 
huisbankier van 1 miljoen euro.   

Financierings- en beleggingsbeleid
Ons treasurystatuut is actueel en voldoet aan wet- en 
regelgeving en het door de minister goedgekeurde Regle-
ment financieel beleid en beheer. Dit geldt voor zowel de 
voorschriften voor het financieren als voor het beleggen en 
de eventuele inzet van derivaten. Wij hebben geen derivaten 
in portefeuille.
De leningenportefeuille bestaat eind 2017 vrijwel geheel uit 
fixe-leningen met restant looptijden variërend van één tot 21 
jaar. Wij hebben geen leningen met verplichte renteherzie-
ning in portefeuille. De gemiddelde rentevoet van de 
leningenportefeuille bedraagt eind van het boekjaar 2,91% 
(2016: 3,25%). 
In het boekjaar zijn twee nieuwe fixe-leningen aangegaan 
voor in totaal € 13 miljoen. De looptijden zijn zeven en elf 
jaar. De rentes bedragen respectievelijk 0,64 en 1,09%. In 
2017 hebben we vier fixe-leningen afgelost tot een totaal van 
€ 13,5 miljoen. De afgeloste leningen kenden rentes van 
2,9% tot 4,65%. De aflossingen deden we deels uit eigen 
middelen.
Conform het vastgestelde treasurystatuut bepalen we de 
financieringsbehoefte jaarlijks op bedrijfsniveau aan de hand 
van de actuele kasstroomprognoses voor het betreffende 
jaar en zoals opgenomen in de begroting. Bij het aantrekken 
van nieuwe leningen houden we rekening met de meerjaren 
kasstroomprognoses en de vervalkalender van de bestaande 
leningenportefeuille. Looptijden en aflossingsmomenten 
kiezen we zo, dat er voldoende spreiding in de tijd is en het 
renterisico vanwege herfinanciering per periode van twaalf 
maanden voortschrijdend niet meer is dan 15% van de 
uitstaande leningen. Transactievoorstellen in het kader van 
de treasury bespreken we voor uitvoering in de treasurycom-
missie. Deze is in samenwerking met de woningcorporaties in 
Leusden, Nijkerk en Woudenberg (BLNW) gevormd.
Ter financiering van eventuele kortstondige liquiditeitste-
korten maken we gebruik van de kredietfaciliteit bij onze 

huisbankier (BNG). Eventueel optredende tijdelijke liquidi-
teitsoverschotten beleggen we in kortlopende en direct 
opvraagbare deposito’s.

Investeringsbeleid
Het investeringsbeleid van Woningstichting Barneveld is 
gebaseerd op het in 2017 geactualiseerde portfoliobeleid. In 
de begroting vanaf 2018 en verder hebben we dit vertaald 
naar forse ingerekende nieuwbouw- en duurzaamheidsdoel-
stellingen en terughoudendheid als het gaat om de jaarlijkse 
huurverhoging en de omvang van de verkopen. Wij gaan 
ervoor om de plannen voor de voorgenomen nieuwbouw en 
aanpassingen van het bestaand bezit zoveel mogelijk binnen 
de financiële kaders te realiseren en verantwoord maximaal 
te investeren in de woningvoorraad.
We zoeken daarbij steeds de samenwerking met relevante 
andere partijen, waar nodig ook op het terrein van specifieke 
zorg, voor zowel ouderen en de jeugd als mensen met een 
beperking. Ook de gemeente is een belangrijke partner. Het 
nieuwbouwprogramma is onderdeel van de prestatieaf-
spraken die we met de gemeente Barneveld en Huurdersver-
eniging Barneveld maakten. 
Bij het ontwerp van nieuwbouwwoningen houden we 
rekening met de mogelijkheden voor ombouwen of bouw-
kundig aanpassen voor eventuele andere doelgroepen in de 
toekomst. In enkele nieuwbouwprojecten voeren we een 
pilot uit om te komen tot (bijna) energie neutrale woningen.
De huurprijzen stemmen we bij aanvang van de exploitatie af 
op zowel de kwaliteit van de woningen als de inkomenssitu-
atie van de doelgroepen van beleid. We houden rekening met 
de eisen vanuit ‘passend toewijzen’.
In 2017 hebben we een nieuw kader voor investeringsbeslis-
singen vastgesteld. Uitgangspunt is dat een project moet 
voldoen aan de eisen uit het portefeuilleplan en aan de 
minimaal vereiste ‘internal rate of return’ (IRR) van 2,6%. 
Hierbij hanteren we een exploitatieperiode van vijftien jaar, 
waarbij de ‘exit yield’ is gebaseerd op het ‘bruto aanvangs-
rendement’ (BAR) verhoogd met een opslag wegens verou-
dering. In het verslagjaar hebben we geen grondposities 
aangekocht.
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2.16   
Deelnemingen

In 2007 richtten we samen met de gemeente Barneveld en Muziekgezelschap De Harmonie de besloten vennootschap  
Muziek Theater Barneveld B.V. op. Het doel was de bouw van een muziektheater in Barneveld. Het maatschappelijk  
kapitaal van de vennootschap bedraagt € 20 miljoen. Geplaatst en volgestort is € 6,1 miljoen. Het belang van  
Woningstichting Barneveld bedroeg eind 2016 ruim € 1,6 miljoen (ofwel 27% van het geplaatste en gestorte kapitaal).

In december 2017 verkochten wij ons gehele belang aan de gemeente Barneveld, omdat wij het aanhouden van deze deelneming 
in het kader van nieuwe Woningwet niet langer passend vonden.
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2.17   
Verklaring van het bestuur

De directeur-bestuurder van Woningstichting Barneveld verklaart dat alle middelen zijn aangewend in  
het belang van de volkshuisvesting in het algemeen en die van de gemeente Barneveld in het bijzonder. 

Barneveld, 1 juni 2018

w.g.  L. Brouwer – de Jong
directeur-bestuurder

Jaarverslag 2017     57





Deel 3 
Jaarrekening



3.1  
Balans per 31 december 2017

 Activa  31-12-17 31-12-16

 € €

 Ref   

Vaste Activa

Vastgoedbeleggingen [1]   

DAEB vastgoed in exploitatie [1.1] 446.603.954 468.274.789 

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie [1.2] 56.199.236 29.054.069 

Vastgoed verkocht onder voorwaarden [1.3] 37.212.908 35.834.306 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie [1.4] 4.449.026 4.030.059 

  544.465.124 537.193.223 

Materiele vaste activa [2]   

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie [2.1] 2.971.899 2.583.946 

Financiële vaste activa [3]   

Deelnemingen [3.1] 0 1 

Latente belastingvorderingen [3.2] 9.375.000 11.629.000 

Leningen u/g [3.3] 0 0 

Overige vorderingen [3.4] 0 0 

  9.375.000 11.629.001 

Som der vaste activa  556.812.023 551.406.170 

Vlottende  Activa 

Voorraden [4]   

Vastgoed bestemd voor de verkoop [4.1] 1.706.427 300.000 

Overige voorraden [4.2] 121.120 121.120 

  1.827.547 421.120 

Vorderingen [5]   

Huurdebiteuren [5.1] 235.692 235.801 

Overheid [5.2] 783.500 0 

Belastingen en premies sociale verzekeringen [5.3] 177.616 0 

Overige vorderingen [5.4] 757.712 640.066 

Overlopende activa [5.5] 258.815 284.148 

  2.213.335 1.160.015 

Liquide middelen [6] 5.686.769 2.447.422 

Som der  vlottende activa  9.727.651 4.028.557 

Totaal ACTIVA  566.539.674 555.434.727 

Na resultaatbestemming
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Passiva 31-12-17 31-12-16

 € €

 Ref   

Eigen vermogen [7]   

Herwaarderingsreserves [7.1] 246.182.940 250.088.400 

Overige reserves [7.2] 141.236.820 126.988.851

  387.419.760 377.077.251 

Voorzieningen [8]   

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen [8.1] 4.502.073 2.556.939

Voorziening latente belastingverplichting [8.2] 15.016.000 17.756.000

Voorziening planschade [8.3] 79.276 71.739

Overige voorzieningen [8.4] 119.818 130.031

  19.717.167 20.514.709

Langlopende schulden [9]   

Schulden/leningen kredietinstellingen [9.1] 104.644.485 104.506.356 

Verplichtingen uit hoofde van Onroerende zaken 
verkocht onder voorwaarden

[9.2 ] 37.409.136 36.206.876

Overige langlopende schulden [9.3] 40.978 34.949 

  142.094.599 140.748.181 

Kortlopende schulden [10]   

Schulden aan overheid [10.1] 0 0 

Schulden aan kredietinstellingen [10.2] 12.861.871 13.561.347 

Schulden aan leveranciers [10.3] 1.496.548 567.187 

Belastingen en premies sociale verzekering [10.4] 385.841 342.815 

Schulden ter zake van pensioenen [10.5] 30.453 33.444 

Overige schulden [10.6] 0 0 

Overlopende passiva [10.7] 2.533.435 2.589.793

  17.308.148 17.094.586

Totaal PASSIVA  566.539.674 555.434.727 
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 2017 2016

 € €

 Ref   

Exploitatie vastgoedportefeuille [11]

Huuropbrengsten [11.1] 27.520.644 27.001.240 

Opbrengsten servicecontracten [11.2]  656.068  668.336 

Lasten servicecontracten [11.3]  -655.237  -655.534 

Overheidsbijdragen [11.4]  -    -   

Lasten verhuur en beheeractiviteiten [11.5]  -1.113.081  -1.055.015 

Lasten onderhoudsactiviteiten [11.6]  -5.629.481  -5.849.777 

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit [11.7]  -4.773.610  -4.396.656 

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 16.005.303 15.712.594 

Verkoop vastgoedportefeuille [12]

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille [12.1] 3.811.285 3.195.777 

Toegerekende organisatiekosten [12.2]  -73.412  -68.295 

 Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille [12.3]  -3.282.421  -2.628.212 

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 455.452 499.270 

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille [13]

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille [13.1] -2.286.604 -4.640.903 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille [13.2] 1.141.286 21.889.226

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VoV [13.3] 68.958 349.928 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
bestemd voor verkoop

[13.4] 0 0 

Netto resultaat waardeveranderingen vastgoedportefeuille -1.076.360 17.598.251 

Overige activiteiten [14]

Opbrengsten overige activiteiten [14.1] 349.871 357.147 

Kosten overige activiteiten [14.2] -323.289 -260.270 

Netto resultaat overige activiteiten 26.582 96.877 

Overige organisatiekosten [15]  -1.663.311  -1.650.746 

Leefbaarheid [16]  -325.499  -344.659 

Financiële baten en lasten [17]  

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten [17.1] 0 -477.340 

Rentelasten en soortgelijke kosten [17.2] -3.566.297 -4.041.052 

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten [17.3] 639 13.774 
Saldo financiële baten en lasten -3.565.658 -4.504.618 

Resultaat voor belastingen 9.856.509 27.406.969

Belastingen [18] 486.000 -18.662.000 

Resultaat deelnemingen [19] 0 -17.513 

Resultaat na belastingen  10.342.509 8.727.456*)

3.2  
Winst en verliesrekening over 2017
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 2017 2016

 € €

 Ref   

Exploitatie vastgoedportefeuille [11]

Huuropbrengsten [11.1] 27.520.644 27.001.240 

Opbrengsten servicecontracten [11.2]  656.068  668.336 

Lasten servicecontracten [11.3]  -655.237  -655.534 

Overheidsbijdragen [11.4]  -    -   

Lasten verhuur en beheeractiviteiten [11.5]  -1.113.081  -1.055.015 

Lasten onderhoudsactiviteiten [11.6]  -5.629.481  -5.849.777 

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit [11.7]  -4.773.610  -4.396.656 

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 16.005.303 15.712.594 

Verkoop vastgoedportefeuille [12]

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille [12.1] 3.811.285 3.195.777 

Toegerekende organisatiekosten [12.2]  -73.412  -68.295 

 Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille [12.3]  -3.282.421  -2.628.212 

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 455.452 499.270 

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille [13]

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille [13.1] -2.286.604 -4.640.903 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille [13.2] 1.141.286 21.889.226

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VoV [13.3] 68.958 349.928 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
bestemd voor verkoop

[13.4] 0 0 

Netto resultaat waardeveranderingen vastgoedportefeuille -1.076.360 17.598.251 

Overige activiteiten [14]

Opbrengsten overige activiteiten [14.1] 349.871 357.147 

Kosten overige activiteiten [14.2] -323.289 -260.270 

Netto resultaat overige activiteiten 26.582 96.877 

Overige organisatiekosten [15]  -1.663.311  -1.650.746 

Leefbaarheid [16]  -325.499  -344.659 

Financiële baten en lasten [17]  

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten [17.1] 0 -477.340 

Rentelasten en soortgelijke kosten [17.2] -3.566.297 -4.041.052 

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten [17.3] 639 13.774 
Saldo financiële baten en lasten -3.565.658 -4.504.618 

Resultaat voor belastingen 9.856.509 27.406.969

Belastingen [18] 486.000 -18.662.000 

Resultaat deelnemingen [19] 0 -17.513 

Resultaat na belastingen  10.342.509 8.727.456*)

*)

In de vastgestelde jaarrekening 2016 is het resultaat na belastingen: -14.538.537

Foutherstel niet gerealiseerde waardeveranderingen 22.975.315

Herstel presentatie verkoopresultaten verkoop onder voorwaarden 290.678

Gecorrigeerd resultaat 2016, opgenomen in de vergelijkende cijfers 8.727.456

Voor een toelichting op deze correcties wordt verwezen naar de toelichting bij het eigen vermogen.
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3.3 Kasstroomoverzicht

 Verslagjaar Vorig verslagjaar

€ €

   

1. (A) Operationele activiteiten

Ontvangsten   

1.1 Huren 27.762.403 27.007.862

1.1.1 Zelfstandige huurwoningen DAEB 22.678.691 23.852.183

1.1.2 Zelfstandige huurwoningen DAEB 3.043.256 1.348.915

1.1.3 Onzelfstandig wooneenheden DAEB 91.243 94.453

 1.1.4 Onzelfstandig wooneenheden niet-DAEB 0 0

1.1.5 Intramuraal DAEB 1.409.293 1.222.134

1.1.6 Intramuraal niet-DAEB 0 0

1.1.7 Maatschappelijk onroerend goed 174.545 158.077

1.1.8 Bedrijfsmatig onroerend goed 268.777 266.551

1.1.9 Parkeervoorzieningen DAEB 0 0

1.1.10  Parkeervoorzieningen niet-DAEB 96.596 65.547

1.2 Vergoedingen 1.335.463 1.045.572

1.3 Overheidsontvangsten 0 0

1.5  Renteontvangsten 0 0

1.4 Overige bedrijfsontvangsten 0 0

1.5 a  Renteontvangsten (exclusief interne lening) 0 0

1.5 b  Renteontvangsten interne lening 0 0

Saldo ingaande kasstromen 29.097.866 28.053.434

Uitgaven:

1.6 Erfpacht 0 0

1.7 Personeelsuitgaven 2.968.002 3.153.919

1.8 Onderhoudsuitgaven 3.675.471 4.869.082

1.9 Overige bedrijfsuitgaven 4.510.530 3.983.225

1.10 Renteuitgaven  (exclusief interne lening) 3.844.874 4.389.963

1.11 a Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat 24.185 24.511

1.11 b Verhuurdersheffing 3.361.898 3.176.810

1.12 Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden 122.535 167.758

1.13 Vennootschapsbelasting 177.616 0

Saldo uitgaande kasstromen 18.685.110 19.765.269

Kasstroom uit operationele activiteiten 10.412.756 8.288.164
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Verslagjaar Vorig verslagjaar

€ €

2. (B) (Des)investeringsactiviteiten 

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

2.1 A Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden 180.171 1.923.000

2.1 B Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden 2.878.254 865.000

2.2 A  Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop in dPi periode 265.392 1.615.473

2.2 B Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop in dPi periode 2.266.846 0

2.3 B Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en niet woongelegenheden 0 0

2.4 A Verkoopontvangsten grond 0 0

2.4 B Verkoopontvangsten grond 1.305.642 1.341.991

2.5 A (Des)Investeringsontvangsten overig 0 0

2.5 B(Des)Investeringsontvangsten overig 0 0

Totaal ingaande kasstroom MVA (des)investeringsactiviteiten 6.896.305 5.745.464

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

2.6 A  Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden 9.726.341 11.932.326

2.6 B  Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden 517.373 0

2.7 A Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden 343.216 195.204

2.7 B Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden 22.189 0

2.8 A Leefbaarheid externe uitgaven projectgebonden 0 0

2.8 B Leefbaarheid externe uitgaven projectgebonden 0 0

2.9 A  Aankoop, woon- en niet woongelegenheden 0 0

2.9 B  Aankoop, woon- en niet woongelegenheden 0 0

2.10 B Nieuwbouw verkoop, woon- en niet woongelegenheden 0 0

2.11 A Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop 537.250 1.042.417

2.11 B Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop 1.707.135 0

2.12 A Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden 0 0

2.12 B Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden 0 0

2.13 A Aankoop grond 0 0

2.13 B Aankoop grond 0 0

2.14 A Investeringen overig 563.345 382.297

2.14 B Investeringen overig 0

2.15 A Externe kosten bij verkoop 2.313 57.168

2.15 B Externe kosten bij verkoop 89.205 19.820

Totaal uitgaande kasstroom MVA (des)investeringsactiviteiten 13.508.367 13.629.232

2.16 Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA (des)investeringsactiviteiten -6.612.062 -7.883.768
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 Verslagjaar Vorig verslagjaar

€ €

FVA 

2.17.1 Ontvangsten verbindingen 0 0

2.17.2 Ontvangsten overig 0 0

2.17.3 Ontvangen aflossing interne lening 0 0

2.17.4 Dividend vanuit niet-DAEB verbindingen 0 0

2.18.1 Uitgaven verbindingen 0 0

2.18.2 Uitgaven overig 0 0

2.18.3 Verstrekken interne lening 0 0

2.19 Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA 0 0

Kasstroom uit (des)investeringen -6.612.062 -7.883.768

3. (C) Financieringsactiviteiten

Ingaand

3.1.1 Nieuwe te borgen leningen 13.000.000 10.000.000

3.1.2 Nieuwe ongeborgde leningen DAEB-investeringen 0 0

3.1.3 Nieuwe ongeborgde leningen niet-DAEB-investeringen 0 0

Uitgaand

3.2.1 Aflossing geborgde leningen 13.561.347 18.560.828

3.2.2 Aflossing ongeborgde leningen DAEB-investeringen 0 0

3.2.3 Aflossing ongeborgde leningen niet-DAEB-investeringen 0 0

3.2.5 Aflossing bestaande leningen u/g die van de ti 0 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -561.347 -8.560.828

4.1 Mutatie liquide middelen 3.239.347 -8.156.432

4.2 Wijziging kortgeldmutaties 0 0

Liquide middelen per 1-1 2.447.422 10.603.854

Liquide middelen per 31-12 5.686.769 2.447.422

Mutatie liquide middelen 3.239.347 -8.156.432
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3.4  Algemene toelichting, regelgeving en 
grondslagen van waardering

Algemeen
Woningstichting Barneveld is een stichting met de status van 
‘toegelaten instelling volkshuisvesting’. Zij is werkzaam 
binnen de juridische wetgeving van uit de Woningwet en het 
Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting.  Woning-
stichting Barneveld is bij Koninklijk besluit toegelaten op 28 
december 1994 onder nummer IGE-20 D94012. De woning-
stichting staat ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel onder nummer 09086671. 
De statuten van Woningstichting Barneveld zijn het laatst 
gewijzigd op 21 december 2016

Woningstichting Barneveld is gevestigd aan de Parmentier-
straat 1, 3772 MS, Barneveld  en heeft regionale toelating. 
De regionale toelating heeft betrekking op de woningmarkt-
regio “FoodValley”. Deze regio bestaat uit de gemeenten 
Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, 
Veenendaal en Wageningen.
De activiteiten bestaan voornamelijk uit de exploitatie en 
ontwikkeling van onroerende zaken.

Het verslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Regelgeving
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de 
bepalingen van het Besluit Toegelaten instellingen volks-
huisvesting, de Beleidsregels toepassing Wet normering 
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector (‘WNT’), Titel 9 Boek 2 BW, Hoofdstuk 645 van de 
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en de stellige 
uitspraken van de overige hoofdstukken van de Richtlijnen 
voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de 
Jaarverslaggeving.

Grondslagen van waardering van activa en passiva
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbe-
paling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van 2016. De 
waardering van de activa en passiva alsmede de bepaling van 
het resultaat berusten op de grondslag van actuele waarde, 
tenzij anders vermeld. Opbrengsten en lasten worden 
toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 
Positieve resultaten op transacties worden verantwoord in 
het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, verliezen zodra deze 
voorzienbaar zijn.

Verwerking verplichtingen
In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare 
verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen verwerkt die 
kunnen worden gekwalificeerd als ‘intern geformaliseerd en 
extern gecommuniceerd’. Hiervan is sprake wanneer uitingen 
namens de corporatie zijn gedaan richting huurders, 
gemeenten en overige stakeholders aangaan- de verplich-
tingen inzake toekomstige herstructureringen en toekomstige 
nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld 
aan het besluitvormingsproces van de woningstichting rondom 
projectontwikkeling en herstructurering. Van een feitelijke 
verplichting is in principe sprake indien de formalisering van 
het definitief ontwerp, en daarvan afgeleid het aanvragen van 
de omgevingsvergunning, heeft plaatsgevonden.

Verbonden partijen
Woningstichting Barneveld heeft  in het boekjaar enkele 
natuurlijke personen en entiteiten geïdentificeerd die 
kwalificeren als verbonden partij op grond van alinea 9 van 
IAS 24 (vorig jaar idem). In het verslagjaar hebben uitsluitend 
zakelijke transacties plaatsgevonden met deze verbonden 
partijen (vorig jaar idem).

Vastgoedbeleggingen
(DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie)
Binnen de onroerende zaken in exploitatie worden de 
volgende typen vastgoed onderscheiden:
•  Woongelegenheden  

(eengezinswoningen, meergezinswoningen;
• Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed;
• Parkeergelegenheden (parkeerplaatsen en garages);
• Intramuraal zorgvastgoed.

Scheidingsvoorstel
DAEB vastgoed in exploitatie omvat woningen in exploitatie 
met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens (2017: 
€ 710,68), het maatschappelijk vastgoed en het overig 
sociaal vastgoed. Vanuit de herziene Woningwet is hier voor 
de woningen aan toegevoegd, de voorwaarde dat, indien de 
aanvangshuur van een woning onder de huurtoeslaggrens 
ligt, deze ook classificeert als DAEB woning, ondanks het feit 
dat de huidige contracthuur (als gevolg van huurverhogingen 
in het verleden) boven deze grens is komen te liggen. In de 
jaarrekening 2017 zijn daarom onder het DAEB vastgoed ook 
woningen opgenomen waarvan de huurprijs weliswaar 
boven de geldende huurtoeslaggrens ligt, maar waarvan de 
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huur bij aanvang van het contract ónder die grens lag.
(De huurtoeslaggrens is een algemeen huurprijsniveau dat 
jaarlijks per 1 januari door de Minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties wordt vastgesteld). 

Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat is 
verhuurd aan maatschappelijke organisaties waaronder 
zorg-, welzijn-, onderwijs en culturele instellingen en 
dienstverleners en tevens is vermeld op de bijlage zoals deze 
is opgenomen in de Beschikking van de Europese Commissie 
d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor 
Toegelaten Instellingen.

Niet-DAEB vastgoed bevat primair de woningen in exploi-
tatie met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens (2017: 
€ 710,68) en waarvan de aanvangshuur ook boven de 
huurtoeslaggrens lag, het bedrijfsmatig vastgoed (niet 
zijnde maatschappelijk vastgoed) en het overige commer-
cieel vastgoed. Op grond van het door de Aw goedgekeurde 
scheidingsvoorstel zijn hier nog 219 woningen met een 
huurprijs onder de huurtoeslaggrens aan toegevoegd. Deze 
extra overheveling is in lijn met de wettelijke mogelijkheden 
hiervoor en is bedoeld om de middeninkomens in ons 
werkgebied beter te kunnen bedienen. Bij mutatie zullen 
deze woningen veelal meer marktconform verhuurd gaan 
worden of verkocht.

De classificatie in DAEB en niet-DAEB is per 1 januari 2017 in 
lijn gebracht met het scheidingsvoorstel dat op 24 oktober 
2017 door de Aw is goedgekeurd.

Waardering bij eerste verwerking
Bij de eerste verwerking wordt het vastgoed in exploitatie 
gewaardeerd tegen de kostprijs. De kostprijs omvat de 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief transactie-
kosten en verminderd met eventuele investeringssubsidies. 
De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de 
som van de bestede externe kosten en de direct hieraan 
toerekenbare kosten. De in de toekomst te maken kosten 
voor sloop worden ten laste van het resultaat verantwoord in 
het jaar dat de exploitatie door sloop wordt beëindigd.

Waardering na eerste verwerking
Na eerste verwerking wordt het vastgoed in exploitatie 
gewaardeerd tegen actuele waarde, overeenkomstig artikel 
35 lid 2 van de Woningwet. Onder actuele waarde wordt in 
dit verband verstaan de marktwaarde overeenkomstig het 
marktwaardebegrip onderhandse verkoopwaarde in 
verhuurde staat. Voortvloeiend uit artikel 14 van de Regeling 
Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV) is deze 
marktwaarde bepaald conform het Handboek modelmatig 
waarderen marktwaarde – Actualisatie peildatum 31 
december 2017, derhalve de marktwaarde in verhuurde 

staat. De marktwaarde in verhuurde staat is benaderd door 
de contante waarde van de geschatte toekomstige 
kasstromen te bepalen (discounted cash flow methode).

Na eerste verwerking wordt een waardevermindering of 
–vermeerdering van de kostprijs als gevolg van de waarde-
ring tegen actuele waarde bepaald op complexniveau. De 
waardevermindering of - vermeerdering wordt in het 
resultaat verantwoord als ‘Niet-gerealiseerde waardeveran-
deringen  vastgoedportefeuille’.

Marktwaarde
Vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd tegen actuele 
waarde. De actuele waarde betreft voor dit doel de markt-
waarde in verhuurde staat.

De marktwaarde in verhuurde staat is gebaseerd op beschik-
bare marktgegevens met inachtneming van de relevante 
feiten en omstandigheden van de markt waarop Woning-
stichting Barneveld actief is. De aannames aangaande de 
geprognosticeerd kasstromen zijn gebaseerd op de contrac-
tuele verplichtingen van Woningstichting Barneveld die 
rusten op het vastgoed. De overige (na de contractperiode in 
acht te nemen) aannames en uitgangspunten zijn gebaseerd 
op gegevens van de markt waarop Woningstichting Barne-
veld actief is.

Woningstichting Barneveld hanteert de basisversie van het 
Handboek modelmatig waarderen marktwaarde voor 
woningen en parkeergelegenheden. Voor bedrijfsmatig – 
en maatschappelijk vastgoed wordt de full  versie van het 
Handboek modelmatig waarderen marktwaarde gehan-
teerd, omdat de  huursom  van dit vastgoed meer bedraagt 
dan 5% van de totale huursom.
De waardering van het vastgoed in exploitatie tegen 
marktwaarde in verhuurde staat draagt bij aan een beter 
inzicht in het resultaat, de (markt)waarde van de onroerende 
zaken in exploitatie en de vermogenspositie van de corpo-
ratie. De realisatie van de marktwaarde in verhuurde staat en 
de daarmee samenhangende ongerealiseerde herwaardering 
is evenwel sterk afhankelijk van het te voeren beleid van 
Woningstichting Barneveld. Terzake verwijzen wij tevens 
naar paragraaf 2.9 van het bestuursverslag, waarin is 
toegelicht dat een gedeelte van de herwaarderingsreserve 
bij ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer lange termijn 
realiseerbaar is.

Complexindeling
Om de marktwaardewaardering van het onroerend goed in 
exploitatie te bepalen, zijn alle verhuureenheden opgedeeld 
in waarderingscomplexen. Een waarderingscomplex is een 
samenstel van verhuureenheden dat in principe bestaat uit 
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vergelijkbare verhuureenheden voor wat betreft type 
vastgoed, bouwperiode en locatie, en dat als één geheel in 
verhuurde staat aan een derde partij kan worden verkocht. 
Alle verhuureenheden maken deel uit van een waarderings-
complex.

Doorexploiteer- en uitpondscenario
De geschatte toekomstige kasstromen worden bepaald op 
basis van de discounted cash flow (‘DCF’) methode. Voor 
woon- en parkeergelegenheden vindt de bepaling van de 
toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen plaats aan 
de hand van enerzijds het doorexploiteer scenario en 
anderzijds het uitpond- scenario, mede op basis van artikel 
31 van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 
(BTIV). De marktwaarde in verhuurde staat is op waarde-
ringscomplex niveau bepaald op basis van de hoogste 
waardering van het doorexploiteer- of uitpondscenario, 
beide berekend op basis van de contante waarde van 
inkomende en uitgaande kasstromen.

Het doorexploiteerscenario veronderstelt dat verhuureen-
heden worden doorverhuurd, waarbij elk jaar bij een deel 
van de verhuureenheden de huurder verhuist. Bij de leegko-
mende verhuureenheden wordt verondersteld dat die 
eenheid opnieuw wordt verhuurd, waarbij de huur na 
mutatie wordt aangepast naar de potentiele huur op basis 
van de markthuur of de maximale huur op basis van het 
woningwaarderingstelsel. Aan het einde van een 15-jarige 
DCF-periode wordt een eindwaarde opgenomen. De 
kasstromen in de 15-jarige DCF-periode en deze eindwaarde 
worden vervolgens contant gemaakt naar balansdatum en 
opgeteld. De eindwaarde wordt bepaald op basis van de 
veronderstelling van doorexploiteren met een voortdurende 
looptijd, waarbij de afzonderlijke kasstromen zich ontwik-
kelen met de eigen groeivoet. Instandhoudingsonderhoud 
wordt vanaf het 16e jaar met 100% verhoogd, teneinde 
renovatie te adresseren. Voor bedrijfsmatig en maatschap-
pelijk vastgoed alsmede voor parkeergelegenheden en 
intramuraal zorg- vastgoed is alleen het doorexploiteersce-
nario van toepassing.

Het uitpondscenario veronderstelt dat verhuureenheden bij 
mutatie leeg worden verkocht. In tegenstelling tot het 
doorexploiteerscenario wordt de huur voor deze 
verhuureenheden niet aangepast, maar wordt daarvoor in de 
plaats de verwachte verkoopkasstroom opgenomen. Aan het 
einde van een 15-jarige DCF-periode wordt een eindwaarde 
van de nog niet verkochte verhuureenheden bepaald. De 
kasstromen in de 15-jarige DCF-periode en deze eindwaarde 
worden vervolgens contant gemaakt naar balansdatum en 
opgeteld. De eindwaarde wordt bepaald op het verder 
uitponden van de aan het eind van het 15e jaar nog niet 
verkochte woongelegenheden, waarbij de mutatiekans met 

50% wordt gehalveerd ten opzichte van de mutatiekans in 
het doorexploiteerscenario.

Parameters
Om de te verwachten kasstromen in de DCF-berekening te 
bepalen, wordt gebruik gemaakt van (macro-economische) 
parameters: 
 
Woningportefeuille
De belangrijkste gehanteerde parameters bij de bepaling 
van de marktwaarde van de woningportefeuille zijn:
•  prijsinflatie: 2017: 1,3%, 2018: 1,3%, 2019: 1,5%, 

2020: 1,7%, 2021 e.v.: 2,0%;
•  loonkostenstijging: 2017: 1,6%, 2018: 2,2%, 2019: 

2,2%,2020: 2,2% ,2021 e.v.: 2,5%;
•  bouwkostenstijging 2017: 1,6%, 2018: 2,2%, 2019: 

2,2%,2020: 2,2% ,2021 e.v.: 2,5%;
•  leegwaardestijging: parameters Gelderland 2017: 

6,5%, 2018: 4,25%, 2019 e.v.: 2,0%;
• instandhoudingsonderhoud EGW gemiddeld: € 857,-;
• instandhoudingsonderhoud MGW gemiddeld: € 863,-;
• mutatieonderhoud EGW: € 836,-;
• mutatieonderhoud MGW: € 628,-;
• beheerkosten EGW: € 427,-;
• beheerkosten MGW: € 420,-;
•  belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten 

als percentage van de WOZ waarde (exclusief gemeen-
telijke OZB die is gebaseerd op  de gemeentelijke 
tarieven, uitgedrukt in een percentage van de WOZ 
waarde): 0,13%;

•  verhuurdersheffing als % van de WOZ-waarde: 2018 en 
2019: 0,591%, 2020 en 2021: 0,592%,  2022: 0,593%, 
daarna 0,567%;

•  huurprijsstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar 
voor zelfstandige eenheden: 2018:1,0%, 2019: 0,8%, 
2020: 0,6% daarna 0,3%;voor onzelfstandige 
eenheden: 0%;

• huurderving als % van de huursom: 1,0%;
•  mutatiekans bij doorexploiteren per waarderingscom-

plex op het gemiddelde van de afgelopen 5 jaren, 
complexen die minder dan 5 jaar in exploitatie zijn op 
basis van het gemiddelde van hetzelfde type in 
hetzelfde postcodegebied;

• disconteringsvoet gemiddeld van 7,40%
•  mutatiekans bij uitponden: bij aangebroken complexen 

gelijk aan mutatiekans bij doorexploiteren, bij niet 
aangebroken complexen het  eerste jaar 2,0% hoger;

•  verkoopkosten bij uitponden als % van de leegwaarde: 
1,6%;

•  vrije verkoopwaarde (WOZ) gemiddeld per eenheid 
 € 171.628,- (2016: € 171.923,-).

In het doorexploiteerscenario wordt de huur bij mutatie 
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aangepast naar de markthuur of de maximale huur, afhanke-
lijk of de woongelegenheid bij mutatie is te liberaliseren. 
Indien de maximale huur lager dan  - of gelijk is aan - de 
huurliberalisatiegrens, dan is de nieuwe huur het minimum 
van de markthuur en maximaal de maximale huur volgens het 
woningwaarderingsstelsel. Voor splitsingskosten is een 
norm gehanteerd van € 500 per te splitsen eenheid. De 
overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting 
alsmede notaris- en registratiekosten, bedragen 3% van de 
berekende waarde van een verhuureenheid.

Parkeergelegenheden
De belangrijkste gehanteerde parameters bij de bepaling 
van de marktwaarde van de parkeergelegenheden zijn:
•  prijsinflatie: 2017: 1,3%, 2018: 1,3%, 2019: 1,5%, 

2020: 1,7%, 2021 e.v.: 2,0%;
•  instandhoudingsonderhoud: € 157,-;
•  beheerkosten: € 36,-;
•  belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten 

als percentage van de WOZ waarde (exclusief gemeen-
telijke OZB die is gebaseerd op  de gemeentelijke 
tarieven, uitgedrukt in een percentage van de WOZ 
waarde: 0,25%;

•  disconteringsvoet gemiddeld van 6,74% 
•  contracthuur gemiddeld per maand € 66,20  

(2016: € 65,-).

Voor splitsingskosten is een norm gehanteerd van € 500,- per 
te splitsen eenheid. De verkoopkosten bedragen € 508,- per 
verhuureenheid. De overdrachtskosten, bestaande uit 
overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten, 
bedragen 7% van de berekende waarde van een verhuureen-
heid.

Bedrijfsmatig en maatschappelijk vastgoed
Het bedrijfs- en maatschappelijk vastgoed is ultimo 2017 
volledig getaxeerd door een onafhankelijke en ter zake 
deskundige externe taxateur, ingeschreven bij het Neder-
lands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT – www.nrvt.nl). 
Er zijn in 2017 geen significante wijzigingen geweest in de 
karakteristieken van deze objecten. Indachtig het handboek 
modelmatig waarderen is voor deze objecten ultimo 2017 
een markttechnische update uitgevoerd op de full valuation 
door dezelfde externe taxateur.
Hierbij zijn een aantal basiszaken opnieuw gecontroleerd 
(zoals Kadaster) en is per object een individuele berekening 
gemaakt (volgens nieuw rekenmodel op basis van handboek 
2017). De uitkomsten van deze markttechnische update zijn 
in een verkorte rapportage toegelicht. 

De belangrijkste gehanteerde parameters bij de bepaling 
van de marktwaarde van het bedrijfsmatig – en maatschap-
pelijk vastgoed zijn volgens het handboek modelmatig 

waarderen. Bij het bedrijfsmatig en maat-schappelijk 
vastgoed is met een gemiddelde disconteringsvoet van 
8,52% gerekend (2016: 8,04%).

Vrijheidsgraden 
Vanuit het handboek waardering heeft de taxateur beperkte 
vrijheden in de bepaling van parameters binnen het door de 
taxateur gehanteerde rekenmodel. De volgende aspecten 
zijn door de taxateur met inachtneming van deze ruimte 
meegenomen in de markttechnische update voor 2017:
1.  Bij een aantal objecten is sprake van een relatief lage 

huurprijs en een langdurig huurcontract. Voor deze 
objecten is de mutatie- en verkoopkans aangepast.

2.  De appartementen zijn gewaardeerd als ware het 
zelfstandige appartementsrechten waarbij wel een 
modelmatige correctie heeft plaatsgevonden conform 
het handboek. 

3.  De exit yield is bij bepaalde objecten aangepast naar 
een marktconform uitgangspunt omdat het objecten 
betreft met een hoger leegstandsrisico of huurders met 
een hoger risico heeft.

Opbouw disconteringsvoet
De disconteringsvoet is de marktconforme rendementseis 
waartegen de verwachte inkomsten en uitgaven contant 
worden gemaakt. Deze disconteringsvoet wordt gebruikt 
om de huidige waarde van inkomsten en uitgaven in de 
toekomst te bepalen. Het waarderingshandboek bouwt de 
disconteringsvoet op in 3 onderdelen:
1.  De risicovrije rentevoet. De hoogte van de risicoloze 

rentevoet wordt bepaald aan de hand van het 
24-maands historisch gemiddelde van de 10-jaar EURO 
area yield curve gebaseerd op AAA rated staatsobliga-
ties zoals gepubliceerd door de E.C.B. (Europese 
Centrale Bank) genomen. Voor 2017 bedraagt de 
basis-IRS 0,33% (2016: 0,46%).

2.  De vastgoedsector specifieke opslag. De vastgoed 
sectorspecifieke opslag is een vastgoedsector 
gebonden risico-opslag, welke dient ter compensatie 
voor het extra risico dat wordt gelopen voor het 
investeren in vastgoed, ten opzichte van de risicovrije 
rente. De opslag bedraagt 5,63% (2016: 5,5%).

3.  De opslag voor het markt- en objectrisico. Deze 
gecombineerde opslag is afhankelijk gesteld van 
bouwjaar, type verhuureenheid en regio.

Exit Yield
Het Exit Yield percentage bepaalt de eindwaarde van een 
complex aan het einde van de 15-jarige cashflow berekening. 
De eindwaarde wordt contant gemaakt tegen de gehan-
teerde disconteringsvoet. De Exit Yield moet feitelijk gezien 
worden als het aanvangsrendement over 15 jaar. Deze is 
daarmee dan ook afhankelijk van de status van het complex 
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aan het eind van de beschouwde periode. Op individueel 
complexniveau zijn aspecten als huurpotentie, leeftijd en 
omvang van het complex aan het einde van de 15- jarige DCF 
periode bepaald. De Exit Yields zijn individueel ingeschat op 
complexniveau. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in 
een exit yield na uitponden en een exit yield na doorexploi-
teren.

Uitgaven na eerste verwerking
Uitgaven na eerste verwerking die voldoen aan de algemene 
activeringscriteria worden geactiveerd tegen kostprijs en 
vervolgens getoetst aan het verschil in marktwaarde van het 
complex vóór en na deze uitgaven. Het marktwaardeverschil 
wordt in het actief verwerkt als een waardevermindering of 
- vermeerdering en in het resultaat verantwoord als ‘Niet- 
gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen’.

Herwaardering
Jaarlijks wordt op balansdatum de actuele waarde van het 
vastgoed in exploitatie opnieuw bepaald. Ongerealiseerde 
winsten of verliezen,  ontstaan door een wijziging in de 
actuele waarde, worden verantwoord in de winst-en-verlies-
rekening. Wanneer op complexniveau de actuele waarde de 
boekwaarde op basis van de verkrijgings- of vervaardigings-
prijs (kostprijs) overtreft, wordt een herwaarderingsreserve 
gevormd die wordt toegelicht bij het eigen vermogen. De 
boekwaarde op basis van de verkrijgings- of vervaardigings-
prijs betreft de initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs 
(derhalve niet verminderd met cumulatieve afschrijvingen en 
waardeverminderingen).

Bedrijfswaarde
In de toelichting op de balans wordt de bedrijfswaarde van 
de onroerende zaken, zoals die aan het WSW wordt gepre-
senteerd, vermeld. 

De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante waarde 
van de geprognosticeerde kasstromen uit hoofde van 
toekomstige exploitatieopbrengsten en toekomstige 
exploitatielasten over de geschatte resterende looptijd van 
de investering. Daarbij wordt rekening gehouden met de 
voorgenomen bestemming en aard van het bezit.
De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en 
onderbouwde veronderstellingen die de beste schatting van 
Woningstichting Barneveld weergeven van de economische 
omstandigheden die van toepassing zullen zijn gedurende 
de resterende levensduur van het actief. De kasstromen zijn 
gebaseerd op de eind 2017 intern geformaliseerde meerja-
renbegroting en bestrijken een periode van 10 tot 50  jaar 
restant levensduur. De kosten van planmatig onderhoud 
worden gebaseerd op de in de meerjaren onderhoudsbegro-
ting onderkende cycli per component. Voor latere jaren 
wordt uitgegaan van de verwachte gemiddelde groeivoeten 

voor inflatie, huurstijging en rente alsmede genormeerde 
lastenniveau ’s. In de bedrijfswaarde zijn conform de 
vastgestelde begroting ook leefbaarheidsuitgaven opge-
nomen. Dit betreft uitgaven volgens de strikte definitie van 
leefbaarheid vanuit de Woningwet, en aan vastgoed 
gerelateerde investeringen ten behoeve van schoon, heel, 
veilig, groen, diensten gericht op kwetsbare huurders en het 
opplussen van woningen. Deze uitgaven zijn toegerekend 
aan de woningen in de DAEB-portefeuille.

Bij de bepaling van de bedrijfswaarde hanteert Woningstich-
ting Barneveld voor de sector gebruikelijke uitgangspunten.
  Bij de bedrijfswaardeberekening ultimo 2017 gelden de 

volgende uitgangspunten:
•  jaarlijkse huursomstijging van 1,4% voor 2018 en 

2019,1,5% in 2020, 1,6% in 2021 en 2022,  de jaren 
daarna  2% (voorgaand jaar 1,6% voor 2017 en daarna  
2%);

•  voor de eerstkomende vijf jaar is rekening gehouden 
met huurharmonisatie tot maximaal 75% van de 
maximaal redelijke huur, uitgaande van een mutatie-
graad van 7,5%.(vorig jaar 6,5%);

•  jaarlijkse huurderving van DAEB-woningen, parkeren en 
bedrijfsruimten 0,75% en voor niet-DAEB-woningen 
2,0% (idem voorgaand jaar: 0,75%);

•  voor  2018  is rekening gehouden met inkomsten uit de 
verkoop van 15 woningen per jaar en voor 2019  tot en 
met 2022 van 12 woningen per jaar;

•  15 woningen worden naar verwachting binnen één jaar 
verkocht (reguliere verkoop) met een verwachte 
opbrengst-waarde van € 2,6 miljoen en een boekwaarde 
van € 2,5 miljoen;

•  de verhuurderheffing o.b.v. de tarieven uit het Belas-
tingplan. De heffing is gerelateerd aan de WOZ-waarde;

•  veronderstelde marktindex is in 2018 2,0%, in 2019 
4,5%, in 2020 3,5%  en vanaf  2021 2,5% per jaar;

•  variabele lasten conform meerjarenprognose voor de 
komende vijf jaar ;

•  jaarlijkse stijging van de onderhoudslasten van 3,0%, en 
vanaf  2023 2,5% (voorgaand jaar: 2,5%);

•  kosten van zowel dagelijks als planmatig onderhoud, 
conform de vastgestelde tienjaarsonderhoudsbegro-
ting. Voor latere jaren worden genormeerde onder-
houdskosten opgenomen;

•  per complex de kosten van groot onderhoud conform de 
meerjarenonderhoudsbegroting;

•  investeringen nieuwbouw en investeringen inzake 
herstructurering op basis van feitelijke verplichtingen in 
casu voorgenomen goedgekeurd en extern gecommuni-
ceerd beleid (voorgaand jaar: idem);

•  een restwaarde op basis van geschatte grondwaarde 
aan het einde van de exploitatieperiode of de verwachte 
opbrengstwaarde bij verkoop (voorgaand jaar: idem);
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•  een (medionumerando) rekenrente van 5,00% (voor-
gaand jaar: 5,00%);

•  de periode waarover contant gemaakt wordt, loopt 
parallel met de geschatte resterende levensduur van de 
complexen/investering (variërend van 2 tot 50 jaar) 
(voorgaand jaar: idem), de minimale levensduur is 
gesteld op 15 jaar tenzij vanuit planvorming een 
afwijkende levensduur gerechtvaardigd is;

•  de heffing saneringssteun en de bijdrageheffing van de 
Autoriteit woningcorporaties (Aw) maken vanaf 2016 
onderdeel uit van de bedrijfswaarde, de te betalen 
vennootschapsbelasting maakt  geen onderdeel uit van 
de bedrijfswaarde.

De verwachte opbrengstwaarde van woningen bestemd voor 
verkoop wordt gedefinieerd als de contante waar- de van het 
geschatte bedrag dat kan worden verkregen bij vrijwillige 
verkoop binnen een verwachte termijn, onder aftrek van 
verkoopkosten die niet door koper worden gedragen. De 
geschatte opbrengst is gebaseerd op de actuele, gemiddeld 
per woning gerealiseerde opbrengst. Gegeven het feit dat 
verkopen hoofdzakelijk worden verricht in het kader van de 
financiering van onrendabele investeringen in nieuwbouw, 
worden deze verkopen voor een periode van vijf jaar in de 
waardering betrokken. Daarmee wordt recht gedaan aan het 
voorwaardelijke karakter van de voorgenomen verkopen.

De bepaling van de restwaarde van de grond opgenomen in 
de bedrijfswaarde vindt, voor zover er nog geen herbestem-
ming van de grond heeft plaatsgevonden, plaats op basis van 
de actuele grondprijzen voor sociale huurwoningen conform 
het gemeentelijk beleid. Deze kavelprijs wordt geïndexeerd 
naar het einde van de levensduur en verminderd met 
verwachte sloopkosten en kosten van uitplaatsing. Indien 
feitelijke dan wel in rechte afdwingbare verplichtingen zijn 
aangegaan die consequenties hebben voor de bestemming 
van de grond, dan wordt met de gewijzigde bestemming in 
de waardering rekening gehouden.

De bedrijfswaarde van de activa in exploitatie is in het 
verslagjaar met circa € 11 miljoen toegenomen. Deze mutatie 
wordt voornamelijk veroorzaakt door:
• afname: Minder verkopen ingerekend;
• toename: volledige overige opbrengsten inrekenen;
•  toename: Algemene prestatieafspraken omgezet naar 

concrete investeringen duurzaamheid;
• toename: oplevering 55 huurwoningen;
• afname: verkoop 16 woningen en 1 bedrijfsruimte.

Vastgoed verkocht onder voorwaarden
Vastgoed dat in het kader van een regeling Verkoop onder 
Voorwaarden (VOV) zijn overgedragen aan een derde en 

waarvoor de woningcorporatie een terugkoopplicht kent, 
worden aangemerkt als financieringsconstructie. Het 
betreffende vastgoed wordt  gewaardeerd tegen actuele 
waarde zijnde de met de koper overeengekomen contract-
prijs (eerste waardering) en daarna de marktwaarde op basis 
van VOV. De jaarlijkse mutatie in de marktwaarde wordt  
vanaf 2017 berekend aan de hand van de leegwaardestijging 
zoals toegepast in de marktwaardering van het vastgoed in 
exploitatie.
Voor de in de regeling overeengekomen overdrachtswaarde 
wordt aan de creditzijde van de balans een terugkoopver-
plichting opgenomen. Deze terugkoopverplichting wordt 
jaarlijks gewaardeerd en getoetst aan de bij overdracht 
ontstane verplichting rekening houdend met de contract-
voorwaarden.

In het kader van de verkoop van woningen onder voor-
waarden heeft Woningstichting Barneveld een terugkoop-
verplichting die mede afhankelijk is van de ontwikkeling van 
de waarde van de woningen in het economisch verkeer. De 
terug-koopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd. 
Eventuele mutaties in deze verplichtingen worden in het 
resultaat verwerkt als ‘niet-gerealiseerde waardeverande-
ringen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden’. 
Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop binnen één 
jaar plaatsvindt is de verplichting onder de kortlopende 
schulden verantwoord.

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen  
exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 
wordt bij eerste verwerking gewaardeerd tegen verkrijgings- 
of vervaardigingsprijs. Voorts wordt rente tijdens de bouw 
toegerekend vanaf het moment dat daadwerkelijk met 
ontwikkeling is gestart. De geactiveerde rente wordt 
berekend tegen de gemiddelde rentevoet over het totale 
vreemde vermogen. Voor vastgoed waarvoor specifieke 
financiering is aangetrokken wordt de rente van deze 
specifieke financiering  gehanteerd.
Wanneer de marktwaarde in verhuurde staat van het 
vastgoed in ontwikkeling, bepaald op basis van dezelfde 
grondslagen als voor vastgoed in exploitatie (inclusief macro 
economische parameters), lager is dan de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs, vindt afwaardering naar deze lagere 
waarde plaats. Afwaardering naar lagere marktwaarde vindt 
plaats zodra interne formalisering en externe communicatie 
terzake het project heeft plaatsgevonden. Deze afwaarde-
ring wordt in de resultatenrekening verantwoord onder 
‘Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille’.
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Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken ten dienste  
van de exploitatie
Deze activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde 
verminderd met de afschrijvingen op basis van de verwachte 
economische levensduur. De afschrijvingen zijn berekend 
volgens het lineaire systeem.

Financiële vaste activa
Andere deelnemingen
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden 
uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermo-
genswaarde methode. Invloed van betekenis wordt in ieder 
geval verondersteld aanwezig te zijn bij een aandeelhouders-
belang van meer dan 20 procent.
De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de 
grondslagen die gelden voor deze jaarrekening. Indien de 
waardering van een deelneming volgens de nettovermogens-
waarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Indien 
en voor zover Woningstichting Barneveld in deze situatie 
geheel of ten dele instaat voor de schulden van de deelne-
ming respectievelijk het stellige voornemen heeft de 
deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, 
wordt een voorziening getroffen.

 Vlottende activa
Voorraden
Vastgoed bestemd voor verkoop
Vanaf het moment dat een voor verkoop bestemde woning 
leeg komt te staan, wordt deze geherclassificeerd naar de 
voorraden. Het vastgoed blijft gewaardeerd tegen de 
marktwaarde waartegen het vastgoed was gewaardeerd 
voordat deze werd geherclassificeerd. Indien de (verwachte) 
verkoopprijs lager is dan de marktwaarde, wordt afgewaar-
deerd naar deze lagere opbrengstwaarde.

Overige voorraden
Ingenomen grondposities worden onder deze post verwerkt 
tegen verkrijgingprijs en bijkomende kosten of lagere 
actuele waarde.

Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerde tegen nominale waarden, 
waar nodig onder aftrek van een (statisch bepaalde) voorzie-
ning voor mogelijke oninbaarheid. Bij de voorziening voor 
oninbaarheid van huurdebiteuren is de omvang statistisch 
bepaald. De voorziening voor oninbaarheid van overige 
vorderingen wordt individueel bepaald.

Liquide middelen
Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarden 
en bestaan uit banktegoeden en deposito’s met een looptijd 
korter dan twaalf maanden. 

Eigen vermogen
Herwaarderingsreserve
De herwaarderingsreserve betreft het totaal van de positieve 
verschillen tussen de marktwaarde van het vastgoed en de 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs van het vastgoed waarop 
de herwaarderingsreserve betrekking heeft. De herwaarde-
ringsreserve betreft feitelijk dat deel van het eigen vermogen 
dat op het waarderingsmoment nog niet is gerealiseerd. De 
herwaarderingsreserve is op complexniveau (kasstroomgene-
rerende eenheden) bepaald.

Overige reserves
De overige reserves betreffen dat deel van het eigen 
vermogen dat is gerealiseerd.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare 
of feitelijke verplichtingen en verliezen die op balansdatum 
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van 
middelen noodzakelijk is en waarvan de hoogte redelijker-
wijs kan worden geschat. Voorzieningen worden tegen 
nominale waarde opgenomen.

Voorziening onrendabele investeringen en 
herstructureringen
Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investe-
ringen nieuwbouw worden als bijzondere waardeverande-
ring in mindering gebracht op de boekwaarde van het 
complex waartoe de investeringen gaan behoren. Indien en 
voor zover de verwachte verliezen de boekwaarde van het 
betreffende complex overtreffen wordt voor dit meerdere 
een voorziening gevormd. Onder verwachte verliezen wordt 
in dit verband verstaan de netto contante waarde van alle 
investeringsuitgaven minus aan deze investering toe te 
rekenen ontvangsten.

Overige voorzieningen
Voorziening projectschade
Deze voorziening is gevormd voor planschade die omwo-
nende van vastgoedprojecten bij de gemeente kunnen 
claimen en die de gemeente vervolgens op Woningstichting 
Barneveld verhaalt. Daarnaast zijn er voorzieningen opge-
nomen die samenhangen met projectontwikkelingsactivi-
teiten.

Voorziening Individueel Loopbaan Budget
Op grond van de CAO hebben werknemers onder voor-
waarden recht op een Individueel Loopbaan Budget (ILB). 
Het (nominaal) recht wordt jaarlijks aan deze voorziening 
toegevoegd, de bestede kosten worden in mindering 
gebracht. Deze voorziening heeft het karakter van kostene-
galisatie.
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Langlopende schulden 
Leningen kredietinstellingen
De leningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. De 
leningenportefeuille bestaat nagenoeg geheel uit fixe-lenin-
gen De gemiddelde rentevoet ultimo 2017 bedraagt circa 
2,94 procent (2016:3,25 procent). De aflossingsverplichtin-
gen voor het eerstkomend boekjaar worden verantwoord 
onder de kortlopende schulden.

Verplichtingen uit hoofde van vastgoed verkocht onder 
voorwaarden
In het kader van de verkoop van woningen onder voor-
waarden heeft Woningstichting Barneveld een terugkoop-
verplichting die mede afhankelijk is van de ontwikkeling van 
de waarde van de woningen in het economisch verkeer. De 
terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd. Indien 
de verwachting bestaat dat de terugkoop binnen een jaar 
plaatsvindt, is de verplichting onder de kortlopende 
schulden verantwoord.

 Kortlopende schulden
De onder deze post opgenomen bedragen zijn gebaseerd op 
nominale waarden. 

Belastingen
Belastingen over de resultaten omvatten de over de verslag-
periode verschuldigde en verrekenbare winstbelastingen en 
latente belastingen. De belastingen worden in de winst- en 
verliesrekening opgenomen, behoudens voor zover deze 
betrekking hebben op posten die rechtstreeks in het eigen 
vermogen worden opgenomen, in welk geval de belasting in 
het eigen vermogen wordt verwerkt. De over het boekjaar 
verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwach-
ting te betalen belasting over de belastbare winst over het 
boekjaar. Rekening houdend met de fiscale faciliteiten en de 
vaststellingsovereenkomst (VSO) en berekend aan de hand 
van belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum, 
dan wel waartoe materieel al op verslagdatum is besloten, en 
eventuele correcties op de over voorgaande jaren verschul-
digde belasting.

Voor latente belastingen wordt een voorziening getroffen 
voor tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde van activa 
en verplichtingen ten behoeve van de financiële verslagge-
ving en de fiscale boekwaarde van die posten. Er wordt 
uitsluitend een latente belastingvordering opgenomen voor 
zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare 
winsten beschikbaar zijn die voor de realisatie van het 
tijdelijke verschil dan wel compensabele verliezen kunnen 
worden aangewend. Latente belastingvorderingen worden 
jaarlijks per verslagdatum herzien en verlaagd voor zover het 
niet langer waarschijnlijk is dat het daarmee samenhangende 
belastingvoordeel zal worden gerealiseerd. Latente belas-

tingvorderingen zijn opgenomen onder de vlottende activa 
of onder de financiële vaste activa indien de verwachte 
looptijd langer is dan een jaar. Eventuele latente belasting-
verplichtingen worden opgenomen onder de voorzieningen. 
De berekening van de latente belastingvorderingen en –
verplichtingen geschiedt tegen het actueel te verwachten 
belastingpercentage. Hierbij is rekening gehouden met de 
aangekondigde geleidelijke verlaging van het huidige tarief 
van 25 procent naar 21 procent in 2021. De latente belasting-
vorderingen en –verplichtingen worden gewaardeerd tegen 
contante waarde. Hierbij is een disconteringsvoet van 2,21 
procent gehanteerd.
Saldering van latenties vindt plaats indien en voor zover de 
woningstichting bevoegd is tot saldering, simultane 
afwikkeling en tevens het stellige voornemen heeft om dit 
te doen. De bevoegdheid tot salderen omdat  de vorde-
ringen en schulden betrekking hebben op dezelfde 
belastingautoriteit. 

Een voorziening voor latente belastingvorderingen en –
verplichtingen wordt getroffen met behulp van de verplich-
tingenmethode voor tijdelijke verschillen tussen de boek-
waarde van activa en verplichtingen en hun 
belastinggrondslag. En ook wanneer er sprake is van 
voorwaartse verrekenbare verliescompensatie.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengst-
waarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere 
lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden 
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen 
reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van zelf vervaar-
digde of van derden verkregen goederen worden verwerkt, 
zodra alle belangrijke rechten en risico’s met betrekking tot 
de eigendom zijn overgedragen aan de koper.
Opbrengsten uit de verlening van diensten worden verwerkt 
naar rato van de verrichte prestaties, gebaseerd op de 
verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot 
de in totaal te verrichten diensten.

Bijzondere posten zijn baten of lasten die behoren tot de 
gewone bedrijfsuitoefening, maar op grond van de aard, 
omvang of het incidentele karakter afzonderlijk worden 
toegelicht, teneinde een goed inzicht te geven in het 
resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van de corporatie 
en met name de ontwikkeling daarin. Bijzondere posten 
worden met het oog op de analyse en de vergelijkbaarheid 
van de resultaten zoveel als mogelijk naar aard en omvang 
afzonderlijk en ongesaldeerd toegelicht.
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In het jaar 2017 is, mede op basis van de handleiding 
toepassing functionele winst- en verliesrekening bij corpora-
ties van de Autoriteit woningcorporaties, meer inzicht 
ontstaan in de directe en indirecte kosten. Als gevolg hiervan 
zijn de verdeelsleutels en daarmee de toerekeningen van 
zowel de directe als de indirecte kosten verfijnder dan vorig 
jaar. Waar mogelijk zijn vergelijkende cijfers voor de 
vergelijkbaarheid aangepast. 
Een functionele indeling is niet het doel maar een middel om 
inzicht te krijgen. We  hebben vastgesteld dat in ons geval 
kan worden volstaan met een relatief eenvoudige verdeling. 
Een goede basis  voor de verdeling van de niet direct 
toerekenbare personeelskosten vormen immers de functie-
omschrijvingen en kostenplaatsen van de betrokken 
medewerkers. Deze methode geeft voldoende houvast om 
de invloed van subjectieve inschattingen te beperken. Ook 
wordt hiermee voldaan aan de voorwaarde voor een 
bestendige gedragslijn in de toegepaste verdeling. Jaarlijks 
zal op basis van de actuele bezetting een herijking van deze 
verdeling plaatsvinden en waar nodig onderbouwd worden 
aangepast. Op deze wijze geeft onze winst-en-verliesreke-
ning op basis van de functionele indeling een getrouw beeld 
en het vereiste inzicht.

De verdeelsleutels zijn niet kleiner dan 25%. Hiervoor is 
gekozen om schijnnauwkeurigheid te voorkomen. 

De overige indirecte kosten hebben een direct verband met 
de personeelskosten (huisvesting, automatisering, algemene 
beheerskosten enz.). Deze kosten zijn met dezelfde verdeel-
sleutel als de indirecte personeelskosten toegerekend.

Exploitatie vastgoedportefeuille
Huuropbrengsten
Hieronder zijn opgenomen de te ontvangen netto huurop-
brengsten, exclusief de van huurders te ontvangen vergoe-
dingen voor levering van goederen en diensten, en vermin-
derd met eventuele huurderving. Zowel de jaarlijkse 
huurverhoging als tussentijdse aanpassingen zijn onderwor-
pen aan overheidsvoorschriften. De Wet Doorstroming 
Huurmarkt is in april 2016 ingevoerd met daarin de huursom-
benadering. Dit had tot gevolg dat een maximale totale 
huursomstijging van 1% (met daarbinnen een individuele 
huurverhoging afhankelijk van een drietal inkomensgrenzen) 
is toegepast. 

Wij hebben in 2017 de huren als volgt verhoogd:
•  Huurders met een inkomen onder € 40.349 kregen een 

huurverhoging van 0,3%. Daarnaast toppen we in deze 
categorie af op streefhuren, zijnde 75% van maximaal 
redelijk of de vaste aftoppingsgrenzen.

•  Huurders van een sociale huurwoning met een inkomen 
vanaf € 40.349 kregen een huurverhoging van 3%. 

•  Huurders in een vrije sectorwoning kregen een huurver-
hoging van 0,3%.

•  Er zijn uitzonderingen voor onder meer huurders met 
een bijstandsuitkering

Opbrengsten servicecontracten
Dit betreft de vergoedingen die huurders naast de netto 
huur verschuldigd zijn voor levering van diensten, vermin-
derd met de vergoedingsderving. Deze vergoedingen zijn 
gebaseerd op de geraamde kosten en vloeien voort uit de 
huurovereenkomsten. Na afloop van het kalenderjaar vindt 
op basis van de lasten servicecontracten een afrekening met 
de bewoners plaats.

Lasten servicecontracten
Dit betreft de kosten die verband houden met de leveringen 
en diensten aan huurders, die voortvloeien uit de huurover-
eenkomsten.

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten
Dit betreft alle directe en indirecte kosten die rechtstreeks 
zijn te relateren aan de verhuur- en beheeractiviteiten, zoals 
personeelskosten van medewerkers die primair bezig zijn 
met de exploitatie van het vastgoed. Van de indirecte kosten 
(zoals personeelskosten van medewerkers die niet direct toe 
te rekenen zijn, huisvesting en automatisering) is via een 
verdeelstaat ook een deel aan de lasten verhuur- en bewo-
nerszaken toegerekend. 

Lasten onderhoudsactiviteiten
Hier worden de onderhoudskosten gepresenteerd die zijn 
gerelateerd aan het vastgoed in exploitatie. Dit omvat naast 
de externe onderhoudskosten ook de directe personeels-
kosten van de eigen dienst  (interne aannemerij) en van 
opzichters en projectleiders (planmatig) onderhoud en het 
bedrijfsbureau.
Van de indirecte kosten (zoals personeelskosten van 
medewerkers die niet direct toe te rekenen zijn, huisvesting 
en automatisering) is via een verdeelstaat ook een deel aan 
de lasten onderhoudsactiviteiten toegerekend.

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
De niet direct te relateren kosten die verband houden 
met het hebben van vastgoed zijn opgenomen onder de 
overige directe operationele lasten exploitatie bezit. Dit 
zijn onder meer de belastingen, verzekeringen en de 
verhuurderheffing.

Verkocht vastgoed in ontwikkeling
Woningstichting Barneveld heeft geen vastgoed in ontwik-
keling bestemd voor verkoop.
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Verkoop vastgoedportefeuille
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
De post verkoopopbrengst vastgoedportefeuille  betreft de 
gerealiseerde verkoopopbrengst van verkopen uit bestaand 
bezit en de verkopen uit voorraad. De verkoopopbrengst 
wordt verantwoord op het moment van levering. De externe 
verkoopkosten worden op de verkoopopbrengst gesaldeerd. 

De opbrengsten uit hoofde van verkoop van woningen 
verkocht onder voorwaarden worden niet verantwoord als 
verkoopopbrengst daar de belangrijkste economische 
rechten niet zijn overgedragen aan de koper. De gegaran-
deerde terugkoopverplichting wordt opgenomen onder de 
post langlopende schulden, verplichtingen uit hoofde van 
vastgoed VOV, en wordt jaarlijks met inachtneming van de 
contractvoorwaarden gewaardeerd.

Toegerekende organisatiekosten
Dit betreft de personeelskosten van de medewerkers belast 
met de verkoop van vastgoed uit de portefeuille of uit 
voorraad. Van de indirecte kosten (zoals personeelskosten 
van medewerkers die niet direct toe te rekenen zijn, huisves-
ting en automatisering) is via een verdeelstaat ook een deel 
aan de toegerekende organisatiekosten toegerekend.

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Dit betreft de boekwaarde (tegen marktwaarde) van het 
verkochte vastgoed op het moment van verkoop. Indien van 
een verkocht object een ongerealiseerd positief waardever-
schil is begrepen in de herwaarderingsreserve, dan wordt 
deze bij verkoop gerealiseerd en overgeheveld van de 
herwaarderingsreserve naar de overige reserve.

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
De overige waardeveranderingen worden gevormd door de 
waardevermindering die is ontstaan door gedurende het 
verslagjaar nieuw aangegane juridische en feitelijke verplich-
tingen met betrekking tot investeringen in nieuwbouw, 
woningverbetering en herstructurering (onrendabele top). 
Naast waardeverminderingen kunnen er ook terugnames van 
waardeverminderingen voorkomen. Dit is het geval wanneer 
de bepaling van de waardevermindering op basis van 
actuelere/recentere uitgangspunten lager uitvalt dan in 
voorgaand jaar. 

Ook worden de waardeveranderingen als gevolg van 
projecten die niet zijn doorgegaan, opgenomen onder deze 
activiteit. 

Niet gerealiseerde waardeveranderingen  
vastgoedportefeuille
Dit betreft de jaarlijkse mutatie van de actuele waarde van de 
vastgoedobjecten in exploitatie die gewaardeerd zijn tegen 
marktwaarde in verhuurde staat, voor zover niet gereali-
seerd.
 
Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedporte-
feuille verkocht onder voorwaarden
Dit betreft de jaarlijkse mutatie van de actuele waarde van de 
vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden. Dit 
omvat zowel de waardeveranderingen van de post “vastgoed 
verkocht onder voorwaarden”  als de waardeverandering van 
de terugkoopverplichting. Ook de kosten en opbrengsten 
van VoV-activiteiten (verkoop, terugkoop en doorverkoop) 
zijn  in deze post opgenomen.

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedporte-
feuille bestemd voor verkoop
Dit betreft niet gerealiseerde waardeveranderingen van de 
vastgoedportefeuille die ontstaan zijn door een wijziging in 
de waarde van het vastgoed opgenomen onder de voorraden 
in de post “Vastgoed bestemd voor verkoop”.

Overige activiteiten
Opbrengst en kosten overige activiteiten
Dit betreft de niet-primaire activiteiten zoals het beheer voor 
derden en overige dienstverlening als glasverzekering en 
onderhoudsabonnementen..

Overige organisatiekosten
In deze categorie zijn de kosten opgenomen die niet zijn te 
classificeren op basis van de overige categorieën. De directe 
personeelskosten van medewerkers als projectontwikkelaars 
en projectleiders zijn, voor zover niet direct aan een project 
toe te rekenen, in deze categorie opgenomen. Van de 
indirecte kosten (zoals personeelskosten van medewerkers 
die niet direct toe te rekenen zijn, huisvesting en automatise-
ring) is via een verdeelstaat ook een deel aan de overige 
organisatiekosten toegerekend. Dit betreft de toerekening 
voor governance en bestuur, portfolio- en assetmanagement, 
treasury, jaarverslaggeving en control en personeel en 
organisatie.

Leefbaarheid
Dit betreft de directe kosten welke zijn te relateren aan 
leefbaarheid, en welke niet noodzakelijk zijn voor de 
verhuurexploitatie. Het betreft externe kosten en interne 
kosten zoals personeelskosten van medewerkers die primair 
bezig zijn met leefbaarheid. Van de indirecte kosten (zoals 
personeelskosten van medewerkers die niet direct toe te 
rekenen zijn, huisvesting en automatisering) is via een 
verdeelstaat ook een deel aan de leefbaarheid toegerekend.
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Financiële baten en lasten
Financiële instrumenten en marktrisico’s
Binnen het treasurybeleid van de stichting dient het gebruik 
van financiële instrumenten ter beperking van inherente 
(rente-, looptijden- en markt-) risico’s. Op grond van het vige-
rende interne treasurystatuut is het gebruik van financiële 
instrumenten slechts toegestaan voor zover er een materieel 
verband met het belegde/gefinancierde vermogen kan 
worden gelegd en de toepassing ervan het risicoprofiel van 
de totale leningen-/beleggingen-portefeuille verlaagd op 
een wijze die zonder de inzet van de instrumenten niet 
mogelijk is. In 2017 is, evenals in 2016, geen gebruik gemaakt 
van financiële- en/of rente-instrumenten.
Woningstichting Barneveld loopt met name renterisico over 
de rentedragende langlopende en kortlopende schulden 
(waaronder schulden aan kredietinstellingen). Voor schulden 
met variabele renteafspraken loopt de woningstichting 
risico ten aanzien van toekomstige kasstromen.
Het vigerende treasurystatuut bepaalt dat de renterisico’s 
maximaal vijftien procent van de uitstaande lange termijn 
schuld mogen bedragen. Ultimo boekjaar wordt aan deze 
bepaling voldaan.

De woningstichting voldoet aan de criteria die het Waarborg-
fonds Sociale Woningbouw stelt aan de kredietwaardigheid 
en loopt derhalve geen significante kredietrisico’s. Aange-
zien de woningstichting alleen in Nederland werkzaam is, 
worden geen valutarisico’s gelopen.

Waardeverandering van financiële vaste activa en 
van effecten
Waardevermeerderingen op effecten worden verwerkt op 
basis van de gerealiseerde resultaten bij verkoop. (Bijzon-
dere) waardeverminderingen op effecten worden recht-
streeks in de winst-en-verliesrekening
verantwoord. 

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Dit betreft de ontvangen rente van banktegoeden en 
rentedragende vorderingen. 

Rentelasten en soortgelijke kosten
De rentelasten houden verband met opgenomen rentedra-
gende leningen, rekening courantkrediet en eventuele 
overige rentedragende schulden. De rentelasten worden 
tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effec-
tieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de 
verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met 
de aan de ontvangen leningen verbonden transactiekosten. 
Rentelasten worden geactiveerd voor kwalificerende activa 
gedurende de periode van vervaardiging van een actief, 
indien het een aanmerkelijke hoeveelheid tijd vergt om het 
actief gebruiksklaar te maken. De te activeren rente wordt 

berekend op basis van de verschuldigde rente over specifiek 
voor de vervaardiging opgenomen leningen en van de 
gewogen rentevoet van leningen die niet specifiek aan de 
vervaardiging van het actief zijn toe te rekenen, in verhou-
ding tot de uitgaven en periode van vervaardiging. De 
geactiveerde rente wordt gesaldeerd onder de rentelasten.

Belastingen resultaat gewone bedrijfsuitoefening
De belasting over het resultaat wordt berekend over het 
resultaat voor belastingen in de winst- en verliesrekening, 
rekening houdend met de vrijgestelde winstbestandsdelen 
en na bijtelling van niet of beperkt aftrekbare kosten. Tevens 
wordt rekening gehouden met de mutaties in de latente 
belasting vorderingen en schulden.

Resultaat deelnemingen
Dit betreft het aandeel van het resultaat in het verslagjaar 
van de deelnemingen.

Overige toelichtingen
Pensioenen
Op grond van de CAO Woondiensten is de pensioenregeling 
ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Stichting 
Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). Dit betreft 
een toegezegde pensioenregeling, waarbij aan de deelne-
mers een pensioen is toegezegd op de pensioengerechtigde 
leeftijd afhankelijk van leeftijd, salaris en dienstjaren. Deze 
toegezegde pensioenregeling is verwerkt als zou er sprake 
zijn van een toegezegde bijdrageregeling. Het SPW heeft 
namelijk verklaard dat er geen objectieve sleutel bestaat voor 
het toerekenen van een proportioneel aandeel in de posi-
tieve of negatieve risico’s aan aangesloten werkgevers en dat 
zij ook geen informatie kan geven over de toekomstige 
ontwikkelingen van werkgeverspremies.
Behalve de betaling van premies heeft de woningstichting 
geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenre-
geling. De woningstichting heeft in geval van een tekort bij 
SPW geen verplichting tot het voldoen van aanvullende 
bijdragen anders dan hogere toekomstige premies.

Belangrijke inschattingen ten aanzien van waardering en 
resultaatbepaling
De jaarrekening wordt overeenkomstig BW2 Titel 9 opge-
steld. Het management dient daartoe bepaalde veronder-
stellingen en schattingen te maken die van invloed zijn op de 
waardering van activa en verplichtingen, op de resultaatbe-
paling en de rapportage van voorwaardelijke activa en 
verplichtingen. De volgende waarderingsgrondslagen zijn 
naar de mening van het management het meest kritisch voor 
het weergeven van de financiële positie en vereisen een 
subjectieve of complexe beoordeling van het management:
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• Vastgoed in exploitatie
•   Timing en verwerking van onrendabele investeringen 

nieuwbouw en herstructurering.
•  Verwerking fiscaliteit

Vastgoed in exploitatie
Bij de eerste verwerking wordt het vastgoed in exploitatie 
gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 
Na eerste verwerking wordt het vastgoed in exploitatie 
gewaardeerd tegen actuele waarde, overeenkomstig artikel 
5 lid 2 van de Woningwet. Onder actuele waarde wordt in dit 
verband verstaan de marktwaarde overeenkomstig het 
marktwaardebegrip onderhandse verkoopwaarde in 
verhuurde staat. Voortvloeiend uit artikel 14 van de Regeling 
Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV) is deze 
marktwaarde bepaald conform het Handboek modelmatig 
waarderen marktwaarde – Actualisatie peildatum 31 
december 2017, derhalve de marktwaarde in verhuurde 
staat. De marktwaarde in verhuurde staat is benaderd door 
de contante waarde van de geschatte toekomstige 
kasstromen te bepalen (discounted cash flow methode).

Timing en verwerking van onrendabele investeringen 
nieuwbouw en herstructurering
In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare 
verplichtingen ook feitelijke verplichtingen verwerkt die 
kunnen worden gekwalificeerd als ‘intern geformaliseerd en 
extern gecommuniceerd’. Hiervan is sprake wanneer uitingen 
namens de woningstichting zijn gedaan richting huurders, 
gemeente en overige belanghebbenden aangaande verplich-
tingen inzake toekomstige herstructureringen en toekom-
stige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is 
gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de woning-
stichting rondom projectontwikkeling en herstructurering. 
Van een feitelijke verplichting is sprake indien de formalise-
ring van de definitieve ontwerpfase en afgeleid het 
aanvragen van de bouwvergunning heeft plaatsgevonden.
De aannames gedaan bij de financiële impact van bovenge-
noemde feitelijke verplichtingen kunnen afwijken bij 
daadwerkelijke realisatie van de projecten. Planvorming kan 
onder meer wijziging in de tijd ondergaan door prijsfluctua-
ties, wettelijke procedures en aanpassingen in de voorge-
nomen bouwproductie.

Verwerking fiscaliteit
De berekening van de fiscale positie is in overeenstemming 
met de geldende fiscale faciliteiten en de afspraken (VSO) 
die met de fiscus gemaakt zijn.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe 
methode. Deze methode gaat uit van een weergave van 
kasstromen onderverdeeld naar activiteiten. In het 

kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen 
operationele-, investerings- en financieringsactiviteiten. De 
liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit de 
liquide middelen.

Operationele activiteiten
De ingaande kasstroom van de operationele activiteiten 
betreft naast de huur- en vergoeding (servicecontracten) 
ontvangsten uit overige bedrijfsontvangsten. Ook de interest 
ontvangsten op de financiële vaste activa zijn hier opge-
nomen. De uitgaande kasstroom van de operationele 
activiteiten betreft de betaalde erfpacht, personeels-, onder-
houds-, overige bedrijfs- en rente uitgaven (interest op 
lening- en derivatenportefeuille en borgstellingsvergoeding 
WSW). Van de overige bedrijfsuitgaven worden de sector-
specifieke heffing, de verhuurderheffing en de uitgaven voor 
leefbaarheid als aparte kasstroom in beeld gebracht.

(Des)investeringsactiviteiten
De investeringsactiviteiten zijn gecategoriseerd in 
kasstromen betreffende materiele vaste activa en financiële 
vaste activa. 
Onder de materiele vaste activa ingaande kasstroom van de 
investeringsactiviteiten zijn de verkoopontvangsten 
bestaand bezit opgenomen, waarbij de verkoopontvangsten 
van woongelegenheden VOV als aparte kasstroom inzichte-
lijk is gemaakt. De materiele vaste activa uitgaande 
kasstroom van de investeringsactiviteiten betreft de 
uitgaven aan nieuwbouw woongelegenheden en woningver-
betering. Ook is hieronder opgenomen de aankoop van 
woongelegenheden VOV, en investeringen ten dienste van 
de exploitatie. 
Onder de financiële vaste activa ingaande kasstroom van de 
investeringsactiviteiten zijn de ontvangsten uit hoofde van 
verkoop uit deelnemingen opgenomen. 

Financieringsactiviteiten
De kasstromen uit hoofde van de financieringsactiviteiten 
zijn gesplitst in kasstromen met betrekking
tot mutaties in door WSW geborgde leningen, gesplitst naar 
nieuw opgenomen leningen en aflossingen.
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3.5  Toelichting op de balans  
per 31 december 2017

Verzekering
Het vastgoed is op basis van herbouwwaarde verzekerd 
tegen brand- en stormschade, inclusief opruimings- en 
bereddingskosten. De polis sluit onderverzekering uit. De 

premie is gebaseerd op een bedrag per verhuureenheid dat 
jaarlijks wordt geïndexeerd. Voor enkele specifieke objecten 
is de herbouwwaarde getaxeerd. 

 Activa  31-12-2017 31-12-2016

 € €

 Ref   

Vaste Activa

Vastgoedbeleggingen [1]

DAEB vastgoed in exploitatie [1.1] 446.603.954 468.274.789 

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie [1.2] 56.199.236 29.054.069 

Vastgoed verkocht onder voorwaarden [1.3] 37.212.908 35.834.306 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie [1.4] 4.449.026 4.030.059 

  544.465.124 537.193.223 

In de vastgestelde jaarrekening 2016 is het vastgoed in exploitatie verantwoord als 1 post, terwijl dit op grond van de  
regelgeving moest worden onderscheiden naar DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie.Op grond van de Woningwet moest 
de splitsing plaatsvinden op grond van de aanvangshuur van het huurcontract. 

De splitsing van het vastgoed in exploitatie heeft alsnog plaatsgevonden in de jaarrekening 2017 en de vergelijkende  
cijfers 2016 zijn aangepast.

DAEB vastgoed in explotiatie [1.1]

Marktwaarde per 1 januari  468.274.789 446.525.449

Mutaties:  

Goedgekeurd scheidingsvoorstel overheveling naar niet-DAEB -29.819.396

Investeringen 475.688 400.765 

Desinvesteringen -6.739 -4.046.605 

Nieuwbouw marktwaarde (overheveling vanuit ontwikkeling) 7.808.379 6.654.557 

Vrijval herwaarderingsreserve verkopen -61.426 1.112.302 

Waardeverandering -67.341 17.628.321 

-21.670.835 21.749.340

Marktwaarde per 31 december 446.603.954 468.274.789
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 Activa  31-12-2017 31-12-2016

 € €

 Ref   

Vaste Activa

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie [1.2]

Marktwaarde per 1 januari 29.054.069 26.457.181

Mutaties:

Goedgekeurd scheidingsvoorstel overheveling van DAEB 29.819.396 

Investeringen 87.530 35.157 

Nieuwbouw marktwaarde (overheveling vanuit ontwikkeling) 175.160 2.007.337 

Desinvesteringen -2.431.924 -934.288 

Overheveling naar voorraad vastgoed bestemd voor verkoop -1.406.957 -   

Vrijval herwaarderingsreserve verkopen -306.664 73.293 

Waardeverandering 1.208.626 1.415.389 

27.145.167 2.596.888

Marktwaarde per 31 december 56.199.236 29.054.069

Actuele waarde
Marktwaarde
Vastgoed in exploitatie wordt op grond van artikel 35 lid 2 
van de Woningwet na de eerste verwerking gewaardeerd 
tegen actuele waarde. Op grond van artikel 31 van het Besluit 
toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de 
waardering plaats tegen de marktwaarde, die overeenkom-
stig artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen 
volkshuisvesting 2015 plaatsvindt conform de methodiek die 
is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling toegelaten 
instellingen volkshuisvesting 2015 (“Handboek modelmatig 
waarderen marktwaarde”).  Woningstichting Barneveld 
hanteert voor het merendeel van haar vastgoed in exploitatie 
de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen 
marktwaarde. In de basisversie wordt de waardering van het 
vastgoed op marktcomplexniveau en de daaraan gerela-
teerde herwaarderingsreserve modelmatig bepaald. Bij deze 
waardering is geen taxateur betrokken. Als gevolg hiervan 
bestaat het risico dat de modelmatig bepaalde actuele 
waarde van het vastgoed afwijkt van de actuele waarde die 
met betrokkenheid van een taxateur tot stand zou zijn 
gekomen. Deze actuele waarde van het vastgoed in exploi-
tatie is de marktwaarde k.k. (kosten koper) in verhuurde staat

WOZ-waarde
De waarde van de materiële vaste activa volgens de laatst 
bekende WOZ-taxatie (peildatum 1 januari 2016), bedraagt 
gemiddeld € 175.668 per verhuureenheid (2016: € 176.876). 
De totale WOZ-waarde bedraagt € 701.266.000 (2016: 
€ 701.665.000). 

Bedrijfswaarde
De actuele waarde van de onroerende en roerende zaken in 
exploitatie gebaseerd op de bedrijfswaarde bedraagt ultimo 
boekjaar € 268 miljoen. Ten opzichte van de bedrijfswaarde 
ultimo 2016 (gecorrigeerd)  van € 257 miljoen, betekent dit 
een toename van circa € 11 miljoen. Bij de bepaling van de 
bedrijfswaarde is geen rekening gehouden met de rentabili-
teitswaarde van de leningenportefeuille.  In de grondslagen 
voor waardering zijn de uitgangspunten voor de bedrijfs-
waardeberekening opgenomen.De bedrijfswaarde van het 
DAEB-vastgoed bedraagt € 221 miljoen, van niet-DAEB 
vastgoed € 47 miljoen.
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 Activa
 2017 2016

 € €

 Ref   

Vaste Activa

Vastgoed verkocht onder voorwaarden [1.3]   

Op grond van RJ 270-209a dienen woningen die onder voorwaarden zijn verkocht op de balans opgenomen te  worden.  
Het verloop is als volgt weer te geven:

Verkrijgingsprijs 27.516.496 26.552.746

Herwaardering 8.317.810 8.374.654

Boekwaarde per 1 januari 35.834.306 34.927.400

Mutaties:

Verkopen boekjaar 789.375 963.750

Waardeverandering 371.336 -56.189

Herwaardering teruggekochte woningen 217.891 -655

1.378.602 906.906

Verkrijgingsprijs 28.305.871 27.516.496

Herwaardering 8.907.037 8.317.810

Boekwaarde per 31 december  37.212.908 35.834.306 

Per 31 december 2017 zijn er geen onverkochte woningen (2016: geen). Per ultimo 2017 zijn 264 woningen
verkocht onder voorwaarden (VoV). Het gehanteerde kortingspercentage zit in de range van 15%-35% en het
aandeel waardeontwikkeling betreft 1,5 x gehanteerde kortingspercentage.

 Activa  2017 2016

 € €

 Ref   

Vaste Activa

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie [1.4]   

Cumulatieve bestede kosten 10.095.319 8.648.098

Cumulatieve onrendabele investeringen -8.622.199 -4.989.452

Naar voorziening onrendabele investeringen 2.556.939 1.834.553

Beginsaldo 4.030.059 5.493.199

Mutaties boekjaar:

Investeringen 10.776.379 11.219.115

Oplevering DAEB vastgoed in exploitatie -7.808.379 -6.654.557

Oplevering niet-DAEB vastgoed in exploitatie -175.160 -2.007.337

Verkopen ontwikkelrecht en grex -1.102.403 -1.110.000

Subsidies -930.000

Waardeverandering (grex en ontwikkelproject) -105.000

Waardeveranderingen (afboeking ontwikkelproject) -192.497

Waardeveranderingen vastgoed in ontwikkeling (o.b.v. markt-
waarde)

-1.989.107 -3.632.747

Mutatie voorziening onrendabele investeringen 1.945.134 722.386

31 december 418.967 -1.463.140

 

Cumulatieve bestede kosten 10.558.259 10.095.319

Cumulatieve onrendabele investeringen -10.611.306 -8.622.199

Naar voorziening onrendabele investeringen 4.502.073 2.556.939

Eindsaldo 4.449.026 4.030.059
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 Activa  2017 2016

 € €

 Ref   

Vaste Activa

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie [1.4]   

Cumulatieve bestede kosten 10.095.319 8.648.098

Cumulatieve onrendabele investeringen -8.622.199 -4.989.452

Naar voorziening onrendabele investeringen 2.556.939 1.834.553

Beginsaldo 4.030.059 5.493.199

Mutaties boekjaar:

Investeringen 10.776.379 11.219.115

Oplevering DAEB vastgoed in exploitatie -7.808.379 -6.654.557

Oplevering niet-DAEB vastgoed in exploitatie -175.160 -2.007.337

Verkopen ontwikkelrecht en grex -1.102.403 -1.110.000

Subsidies -930.000

Waardeverandering (grex en ontwikkelproject) -105.000

Waardeveranderingen (afboeking ontwikkelproject) -192.497

Waardeveranderingen vastgoed in ontwikkeling (o.b.v. markt-
waarde)

-1.989.107 -3.632.747

Mutatie voorziening onrendabele investeringen 1.945.134 722.386

31 december 418.967 -1.463.140

 

Cumulatieve bestede kosten 10.558.259 10.095.319

Cumulatieve onrendabele investeringen -10.611.306 -8.622.199

Naar voorziening onrendabele investeringen 4.502.073 2.556.939

Eindsaldo 4.449.026 4.030.059

In het eindsaldo is begrepen €391.000 voor een ontwikkelrecht, gewaardeerd tegen aanschafwaarde, bijkomende kosten en 
reeds ontvangen deelverkopen. Er is een overeenkomst voor verkoop van de resterende 71 kavels in de komende jaren.
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De mutaties in de onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn als volgt samen te vatten:

 Kantoor 
gebouw

Inventaris  Automatisering  Vervoer-
middelen

 Totaal

31 december 2016

Verkrijgingsprijzen 2.905.768 642.146 1.156.108 230.017 4.934.039

Comulatieve afschrijvingen -1.144.152 -399.458 -626.858 -179.624 -2.350.093

Boekwaarden 1.761.616 242.688 529.250 50.393 2.583.946

Mutaties 2017   

Investeringen 495.931 164.776 660.707

Desinvesteringen -1.000 -1.000

Afschrijvingen -76.962 38.567 -133.530 -22.695 -271.754

Totaal mutaties -76.962 38.567 362.401 141.081 387.953

31 december 2017

Verkrijgingsprijzen 2.905.768 642.146 1.652.039 393.793 5.593.746

Comulatieve afschrijvingen 1.221.114 -438.026 -760.388 -202.319 -2.621.847

Boekwaarden 1.684.654 204.120 891.651 191.474 2.971.899

 Materiële vaste activa  2017 2016

 € €

 Ref   

[2] Materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie [2.1] 2.971.899 2.583.946 

Afschrijvingstermijnen en -wijzen
Kantoorgebouwen lineair 19 - 30 jaar
Inventaris lineair 5 - 50 jaar
Automatisering lineair 5 jaar
Vervoermiddelen lineair 3 - 5 jaar

 Financiële vaste activa
 2017 2016

 € €

 Ref   

[3] Financiële vaste activa

De financiële vaste activa betreffen:

Deelnemingen [3.1] 0 1 

Latente belastingvorderingen [3.2] 9.375.000 11.629.000 

Leningen u/g [3.3] 0 0 

Overige vorderingen [3.4] 0 0 

9.375.000 11.629.001 

Deelnemingen [3.1]

Boekwaarde deelneming Muziek Theater Barneveld B.V.  
per 1 januari

1 494.854 

Aandeel in resultaat 0 -17.513 

Verkoop 2017 -1 

Afwaardering 2016 0 -477.340 

Boekwaarde deelneming Muziek Theater Barneveld B.V.  
per 31 december

 -   1 

Woningstichting Barneveld heeft het belang van 27% in Muziek Theater Barneveld B.V. in 2017 verkocht. Conform de akte 
van levering van de aandelen is Woningstichting Barneveld, vanwege de buitengewoon lage verkoopprijs, ontslagen van 
lopende verplichtingen van lopend en voorgaand boekjaar en van hoofdelijke aasprakelijkheid en is gevrijwaard van bekende 
on onbekende claims.

Latente belastingvorderingen [3.2]

Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo 1 januari 11.629.000 12.535.000 

Mutatie wegens voorwaartse verliescompensatie -2.501.000 -878.000 

Mutatie wegens voorgenomen verkopen -56.000 -28.000 

Mutatie wegens afschrijvingspotentieel 303.000 0 

Saldo 31 december 9.375.000 11.629.000 

Het saldo per 31 december betreft:

 - wegens voorwaartse verliescompensatie 8.922.000 11.423.000 

 - wegens voorgenomen verkopen 150.000 206.000 

 - wegens afschrijvingspotentieel 303.000 0 

 9.375.000  11.629.000 

84      Jaarverslag  2017



 Financiële vaste activa
 2017 2016

 € €

 Ref   

[3] Financiële vaste activa

De financiële vaste activa betreffen:

Deelnemingen [3.1] 0 1 

Latente belastingvorderingen [3.2] 9.375.000 11.629.000 

Leningen u/g [3.3] 0 0 

Overige vorderingen [3.4] 0 0 

9.375.000 11.629.001 

Deelnemingen [3.1]

Boekwaarde deelneming Muziek Theater Barneveld B.V.  
per 1 januari

1 494.854 

Aandeel in resultaat 0 -17.513 

Verkoop 2017 -1 

Afwaardering 2016 0 -477.340 

Boekwaarde deelneming Muziek Theater Barneveld B.V.  
per 31 december

 -   1 

Woningstichting Barneveld heeft het belang van 27% in Muziek Theater Barneveld B.V. in 2017 verkocht. Conform de akte 
van levering van de aandelen is Woningstichting Barneveld, vanwege de buitengewoon lage verkoopprijs, ontslagen van 
lopende verplichtingen van lopend en voorgaand boekjaar en van hoofdelijke aasprakelijkheid en is gevrijwaard van bekende 
on onbekende claims.

Latente belastingvorderingen [3.2]

Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo 1 januari 11.629.000 12.535.000 

Mutatie wegens voorwaartse verliescompensatie -2.501.000 -878.000 

Mutatie wegens voorgenomen verkopen -56.000 -28.000 

Mutatie wegens afschrijvingspotentieel 303.000 0 

Saldo 31 december 9.375.000 11.629.000 

Het saldo per 31 december betreft:

 - wegens voorwaartse verliescompensatie 8.922.000 11.423.000 

 - wegens voorgenomen verkopen 150.000 206.000 

 - wegens afschrijvingspotentieel 303.000 0 

 9.375.000  11.629.000 

Ultimo 2017 zijn de aangiften vennootschapsbelasting tot 
en met 2015 ingediend, de definitieve aanslagen zijn opge-
legd tot en met het jaar 2013. Tegen de definitieve aanslag 
2012 is bezwaar ingesteld. Het berekende fiscaal compen-
sabel verlies tot en met 2014 wordt naar verwachting deels 
gecompenseerd met de berekende belastbare winst over 
2015 tot en met 2019. Hierdoor is het belastbaar bedrag tot 
en met het jaar 2019 naar verwachting nihil. Rekening hou-
dend met het verwachte fiscaal verlies over 2013 en 2014 

bedraagt het saldo compensabel verlies ultimo boekjaar 
ruim € 37.479.000. De latente belastingvordering wegens 
voorwaartse verliescompensatie bedraagt utlimo 2017
 € 8.922.000. Wij verwachten de komende vijf jaar totaal 54 
woningen uit bestaand bezit te verkopen. De fiscale boek-
waarde is gemiddeld per woning circa € 12.000 hoger dan de 
vennootschappelijke boekwaarde. Aangezien er sprake zal 
zijn van realisatie van tijdelijke verschillen van € 633.000, is 
hiervoor een actieve latentie gevormd. 
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 31-12-2017 31-12-2016

 € €

 Ref   

Leningen u/g [3.3]

Het verloop is als volgt weer te geven: - -

Overige vorderingen [3.4]

Het verloop is als volgt weer te geven: - -

 Vlottende Activa
 31-12-2017 31-12-2016

 € €

 Ref   

[4] Voorraden

Vastgoed bestemd voor de verkoop [4.1]   1.706.427   300.000

Vastgoed bestemd voor verkoop betreft grond Zwartebroek waarvoor ultimo 2016 een verkoopovereenkomst is getekend en 
waarvan de levering in februari 2018 heeft plaatsgevonden. Daarnaast staan er ultimo 2017 7 woningen leeg, bestemd voor de 
verkoop (2016 geen).

Overige voorraden [4.2] 121.120 121.120

Overige voorraden heeft betrekking op de overige grond Zwartebroek, welke vooralsnog niet in exploitatie genomen kan 
worden. De grondpositie is gewaardeerd tegen landbouwwaarde.

Op grond van VSO 2 is de fiscale waarde van de materiële 
vaste activa in exploitatie per 1 januari 2008 voorlopig bere-
kend op circa € 599.089.000. Dit is een verschil van circa  
€ 447 miljoen ten opzichte van de vennootschappelijke 
boekwaarde per 1 januari 2008. Aangezien hier sprake is van 
een verschil dat ver in de toekomst pas zal worden gereali-
seerd bedraagt de contante waarde van deze latentie nihil.
Voor de projecten die sinds 1 januari 2008 zijn opgeleverd 
geldt dat er de komende vijf jaar mogeljkheden zijn om fis-
caal afschrijvingen te plegen terwijl dit vennootschappelijk 
niet zal gebeuren. Voor dit zogenaamde tijdelijke afschrij-
vingspotentieel van € 1.424.000 is een actieve latentie 
gevormd.

De voorwaartse verliescompensatie wordt komend jaar 
deels verrekend met de nominale verwachte winst ad 
€ 20.930.000. De passieve latentie voor de WOZ-waarde-
ontwikkeling kent een andere looptijd (tot het jaar 2027) en 
wikkelt niet volledig gelijktijdig af met de actieve latentie 
voor verliesverrekening. 

Derhalve zijn de latente belastingposities afzonderlijk ge-
presenteerd en niet gesaldeerd in de balans.
Er kunnen bij aan- en verkoop transacties in het kader van 
VoV verschillen ontstaan tussen de vennootschappelijke en
fiscale waarde. Tot nu toe zijn die verschillen per transactie 
niet substantieel en is bovendien het aantal transacties 
beperkt. Omdat er bovendien geen betrouwbare schatting 
gemaakt kan worden van de waardeverschillen bij mogelijke 
toekomstige transacties is het niet mogelijk hiervoor een 
latentie te bepalen.

Zolang een nieuwbouw project in ontwikkeling is treden er 
tijdelijke verschillen op tussen de fiscale en commerciële 
waardering. Gedurende de periode van ontwikkeling leiden 
deze niet tot belastingheffing. 
Bij ingebruikname van nieuw gerealiseerde woningen blijven 
er verschillen bestaan tussen beide waarderingen. 
Zolang de betreffende woningen in exploitatie blijven is er 
sprake van een permanent verschil en bedraagt de contante 
waarde van de latentie nihil.
Wel kan er alsdan afschrijvingspotentieel ontstaan en wordt 
dit jaarlijks opgenomen bij de betreffende latentie.
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 Vorderingen
 31-12-2017 31-12-2016

 € €

 Ref   

 [5] Vorderingen

Huurdebiteuren [5.1] 374.692 375.801 

Voorziening voor oninbaarheid -139.000 -140.000 

235.692 235.801 

Overheid [5.2] 783.500 0 

Belastingen en premies sociale verzekeringen [5.3] 177.616 0 

Overige vorderingen [5.4] 757.712 640.066 

Overlopende activa [5.5] 258.815 284.150 

 2.213.335  1.160.017 

Periode 31-12-2017 31-12-2016

tot 1 maand 185 186

tot 2 maanden 61 65

tot 3 maanden 42 40

tot 4 maanden 29 27

tot 5 maanden 8 10

tot 6 maanden en meer 33 33

totaal 358 361

31-12-2017
€ 

31-12-2016
€

71.182 67.968 

56.956 57.387 

57.513 59.163 

58.956 54.359 

22.602 26.190 

107.482 110.734 

374.692 375.801 

Aantal huurders Huurachterstand

[5.1] Huurdebiteuren
De huurachterstanden kunnen als volgt naar grootte en aantal huurders worden gespecificeerd:

[5.2] Overheid

Per 31 december 2017 is de incasso van een huurachterstand ad € 188.499 van 85 contractanten in handen van de deurwaarder/ 
wsnp/regeling gemeente/ advocaat gegeven. Hiervan heeft € 84.084 betrekking op 29 beëindigde contracten. Ultimo 2016 
ging het om € 189.108 en 86 contracten, waarvan € 77.054 betrekking had op 31 beëindigde contracten. De huurachterstand  
bedraagt ultimo 2017 1,3% van de te ontvangen jaarhuur en vergoedingen (2016: 1,34%). Voor het risico van mogelijke  
oninbaarheid wordt een voorziening ad € 139.000 noodzakelijk geacht (2016: € 140.000).

 31-12-2017 31-12-2016

 € €

Overheid [5.2]

Gemeente Barneveld (WMO) 23.500 0

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 760.000 0

783.500 -

De vordering op het ministerie betreft nog te ontvangen subsidie op grond van de Regeling Vermindering Verhuurderheffing 
voor 38 nieuwbouwwoningen. Voor dit bedrag zijn voorlopige investeringsverklaringen verleend. Na beoordeling volgt een 
definitieve verklaring en kan dit bedrag worden verrekend met de verhuurderheffing 2018.
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 31-12-2017 31-12-2016

 € €

Overige vorderingen [5.4]

Overige debiteuren 773.712 650.066 

Af: voorziening dubieuze debiteuren -16.000 -10.000 

757.712 640.066 

Saldo overige debiteuren 2017 betreft onder andere. 2 woningverkopen, waarvan de levering eind december 2017 heeft 
plaatsgevonden en de opbrengst op 2 januari 2018 is bijgeschreven. Daarnaast was er een forse vordering op een beheerder 
dat in termijnen ultimo februari 2018 volledig is ontvangen. Voor het risico van oninbaarheid van de overige vorderingen is een 
voorziening getroffen.

[5.3] Belastingen en premies sociale verzekeringen

[5.5] Overlopende activa

[5.4] Overige vorderingen

 31-12-2017 31-12-2016

 € €

Belastingen en premies sociale verzekeringen [5.3]

Vennootschapsbelasting   177.616 -

Dit betreft de definitieve aanslag vennootschapsbelasting 2012 waartegen een bezwaar is ingediend.

 31-12-2017 31-12-2016

 € €

Overlopende activa [5.5]

Vooruitbetaalde bedragen   258.815 284.148

Liquide middelen  31-12-2017 31-12-2016

 € €

Ref   

[6]  Liquide middelen

Deze post is als volgt samengesteld:

Rekening courant BNG 1.677.418 436.417 

Rekening courant ING 2.060 1.805 

Rekening courant Rabobank 6.268 6.069 

Rekening courant ABN AMRO (bestuurrekening) 1.023 -13 

Subtotaal rekening courant 1.686.769 444.278 

Spaarrekeningen ING 0 1.750.886 

Spaarrekening Robeco 0 0 

Spaarrekening Rabobank 750.000 2.257 

Ondernemersdeposito’s ABN-AMRO 3.000.000 1 

Subtotaal deposito 3.750.000 1.753.144 

Geblokkeerde rekening BNG 250.000 250.000 

 5.686.769 2.447.422
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Liquide middelen  31-12-2017 31-12-2016

 € €

Ref   

[6]  Liquide middelen

Deze post is als volgt samengesteld:

Rekening courant BNG 1.677.418 436.417 

Rekening courant ING 2.060 1.805 

Rekening courant Rabobank 6.268 6.069 

Rekening courant ABN AMRO (bestuurrekening) 1.023 -13 

Subtotaal rekening courant 1.686.769 444.278 

Spaarrekeningen ING 0 1.750.886 

Spaarrekening Robeco 0 0 

Spaarrekening Rabobank 750.000 2.257 

Ondernemersdeposito’s ABN-AMRO 3.000.000 1 

Subtotaal deposito 3.750.000 1.753.144 

Geblokkeerde rekening BNG 250.000 250.000 

 5.686.769 2.447.422

Met de huisbankier BNG is een kredietfaciliteit overeengekomen van € 1.000.000. Hiervoor zijn geen zekerheden gesteld. 
De liquide middelen zijn, met uitzondering van de geblokkeerde rekening, direct opvraagbaar. In 2014 is een bankgarantie ad 
€ 250.000 afgesloten voor de gemeente Barneveld inzake richtige nakoming van het project Dwarsakker te Zwartebroek. Het 
bedrag is op een geblokkeerde rekening gestort. De bankgarantie vervalt op 1 januari 2022 dan wel eerder, op het moment dat 
is voldaan aan de verplichtingen. 
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Passiva  31-12-2017 31-12-2016

 € €

Eigen vermogen [7]

Het eigen vermogen bestaat uit:

Herwaarderingsreserve 7.1 246.182.940 250.088.400 

Overige reserves 7.2 141.236.820 126.988.851 

387.419.760  377.077.251

Herwaarderingsreserves [7.1] 2017
€

2016
€

Het verloop van de herwaarderingsreserve is als volgt:

Stand per 1 januari 250.088.400 228.298.680 

Foutherstel uit 2016  -5.176.185 

Nieuwe stand per 1 januari 244.912.215 

Foutherstel (2016): uit resultaatbestemming  22.975.315 

Uit resultaatbestemming boekjaar 2.001.219 

Realisatie verkoop -730.494 -1.185.595 

Stand per 31 december 246.182.940  250.088.400

Overige reserves [7.2]

Het verloop van de overige reserves is als volgt:

Stand per 1 januari 126.988.851 140.051.115 

Foutherstel uit 2016  5.176.185 

Nieuwe stand per 1 januari 132.165.036 

Uit resultaatbestemming boekjaar 8.341.290 -14.247.859 

Realisatie verkoop 730.494 1.185.595 

Stand per 31 december 141.236.820  126.988.851

Foutherstel 2016
in de jaarrekening 2016 zijn de niet-gerealiseerde waarde-
veranderingen ten onrechte rechtstreeks als mutatie in het 
eigen vermogen gepresenteerd in plaats van via het jaarre-
sultaat in de resultaatbestemming verwerkt. Dit is - op grond 
van de geldende voorschriften volgens RJ150 - gecorrigeerd 
in de presentatie van de cijfers 2016 als foutherstel.

Foutherstel uit 2016
Bij het verwerken van de stelselwijziging inzake de waarde-
ring van het vastgoed tegen marktwaarde in verhuurde staat 
is in de jaarrekening 2016 abusievelijk een onjuiste histori-
sche kostprijs als basis meegenomen voor de bepaling van de 
herwaarderingsreserve. Verwerking van dit foutherstel heeft 
- op grond van de geldende voorschriften volgens RJ150 - 
plaatsgevonden in de stand per 1 januari 2017, er heeft een 
correctie plaatsgevonden tussen de overige reserves en de 
herwaarderingsreserve.

Resultaatbestemming
In de statuten van Woningstichting Barneveld zijn geen 
bepalingen opgenomen inzake de resultaatbestemming. 
Het bestuur stelt aan de Raad van Commissarissen voor het 
resultaat boekjaar aan het eigen vermogen toe te voegen. De 
niet-gerealiseerde waardeverandering van het vastgoed naar 
de herwaarderingsreserve en de overige resultaten naar de 
overige reserves. Dit voorstel is, vooruitlopend op de vast-
stelling daarvan, in deze jaarrekening verwerkt. Op het eigen 
vermogen rust een beklemming vanwege de marktwaar-
dering volgens het handboek. Voor het bepalen van deze 
beklemming is de marktwaarde van de woningen in de DAEB-
portefeuille opnieuw berekend. Hiervoor zijn in de markt-
waardeberekening de volgende aanpassingen verwerkt: uit-
sluitend scenario doorexploiteren tegen streefhuur in plaats 
van hoogste uitkomst van doorexploiteren tegen markthuur 
of uitponden. Het verschil in deze marktwaardeberekeningen 
is het deel van het vermogen waarop een beklemming rust. 
Op basis van deze berekening is er ultimo 2017 een beklem-
ming op het eigen vermogen van circa € 211 miljoen.
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 31-12-2017 31-12-2016

 € €

Voorzieningen [8]

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen [8.1] 4.502.073 2.556.939 

Voorziening latente belastingverplichtingen [8.2] 15.016.000 17.756.000 

Voorziening planschade [8.3] 79.276 71.739 

Voorziening ILB (overige voorzieningen) [8.4] 119.818 130.031 

19.717.167 20.514.709

Per 31 december 2017 is in totaal € 246 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in de overige reserves begrepen (2016: 
€ 250 miljoen) uit hoofde van de waardering van het vastgoed in exploitatie tegen marktwaarde in verhuurde staat. De waar-
dering van dit vastgoed is in overeenstemming met het Handboek modelmatig waarderen bepaald. Daarmee is de waardering 
conform de in de Woningwet voorgeschreven waarderingsgrondslag en de daaruit afgeleide ministeriële besluiten die golden 
op het moment dat dit jaarverslag werd opgemaakt. De realisatie van deze ongerealiseerde herwaardering is sterk afhankelijk 
van het te voeren beleid van Woningstichting Barneveld. De mogelijkheden voor corporaties om vrijelijk door (complexgewijze) 
verkoop of huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde staat van het DAEB-bezit in exploitatie te realiseren, zijn beperkt door 
wettelijke maatregelen. Ook maatschappelijke ontwikkelingen zoals demografie en ontwikkeling van de behoefte aan sociale 
(DAEB) huurwoningen beperken de mogelijkheden

Woningstichting Barneveld heeft in het verleden vastgoed fiscaal afgewaardeerd voor een bedrag van € 88,6 miljoen en dient 
bij een WOZ stijging de afwaardering in zoverre weer terug te nemen. Sinds 2016 is de verwachting dat de WOZ-waarde de 
komende jaren zal stijgen hetgeen op korte termijn tot uitdrukking zal komen in een lager bedrag aan compensabele verliezen en 
op langere termijn in een te betalen bedrag aan vennootschapsbelasting. Voor het opwaarderingspotentieel ultimo 2017 van
 € 76,6 miljoen is een passieve latentie gevormd. Bij de bepaling van de latentie is gerekend met de aanname dat de WOZ 2019 
met 4,5%, in 2020 met 3,5% en vanaf 2021 met 2,5% zal stijgen. De latentie voor het opwaarderingspotentieel per 31 december 
2017 is berekend op € 15.016.000.

[8.1] 2017 2016

€ €

Saldo 1 januari 2.556.939 1.834.553 

Terugboeking voorgaand boekjaar -2.556.939 -1.834.553 

Opboeking huidig boekjaar 4.502.073 2.556.939 

Saldo 31 december 4.502.073  2.556.939

[8.1] Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
De voorziening onrendabele investeringen heeft betrekking op onroerende zaken die op balansdatum in ontwikkeling zijn. Het 
verwachte tekort wordt primair op de bestede kosten in mindering gebracht. Wanneer het verwachte tekort de bestede kosten 
overtreffen wordt voor het meerdere een voorziening getroffen.

Het verloop van de voorziening onrendabele investeringen is als volgt:

Voorziening latente belastingverplichtingen [8.2]

Het verloop van de latente belastingverplichtingen is als volgt weer te 
geven:

Saldo 1 januari 17.756.000 0 

Mutaties boekjaar (wegens tijdelijk verschil opwaarderingspotentieel) -2.740.000 17.756.000 

Saldo 31 december  15.016.000 17.756.000 
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[8.3] 2017 2016

€ €

Saldo 1 januari 71.739 2.865.426 

Vrijval / mutaties -22.739 -2.845.687 

Dotatie 30.276 52.000 

Saldo 31 december 79.276 71.739

[8.4]

Opgebouwde rechten per 1 januari 130.031 124.746 

In het boekjaar bijgeboekt en opgenomen -10.213 5.285 

Stand per 31 december  119.818 130.031 

[8.3] Voorziening planschade
Als gevolg van projectontwikkelingsactiviteiten kunnen omwonenden planschade claimen bij de gemeente. Indien een 
dergelijke claim wordt toegekend wordt deze door de gemeente op ons verhaald. Voor projecten waar dit risico bestaat
 is een voorziening getroffen op basis van inschattingen ten tijde van de ontwikkeling van het project. Onder deze post 
zijn ook voorzieningen opgenomen die samenhangen met projectontwikkelingsactiviteiten.

Het verloop van de voorziening planschade is als volgt:

[8.4] Overige voorzieningen
Dit betreft de voorziening Individueel Loopbaan Budget. Op grond van de CAO Woondiensten hebben werknemers onder voor-
waarden recht op een loopbaanontwikkelingsbudget van € 900  per jaar met een maximum van € 4.500, een en ander naar rato 
van het aantal contracturen. Loopbaanontwikkelingsbudget dat niet is besteed blijft staan.

Het verloop van de voorziening Individueel Loopbaan Budget is als volgt:

 31-12-2017 31-12-2016

 € €

Langlopende schulden [9]

De langlopende schulden betreffen: 

Leningen kredietinstellingen [9.1] 104.644.485 104.506.356 

Terugkoopverplichting woningen verkocht onder voorwaarden [9.2] 37.409.136 36.206.876 

Overige langlopende schulden [9.3] 40.978 34.949 

142.094.599  140.748.181 

 2017 2016

€ €

Schulden/leningen kredietinstellingen [9.1]

Saldo per 1 januari 118.067.703 126.628.531 

Mutaties in het boekjaar:

 - nieuwe leningen 13.000.000 10.000.000 

 - aflossingen -13.561.347 -18.560.828 

Schuldrestant einde boekjaar 117.506.356 118.067.703 

Aflossingen volgend boekjaar -12.861.871 -13.561.347 

Saldo per 31 december 104.644.485 104.506.356
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De gemiddelde rentevoet van de uitstaande leningen ultimo 2017 bedraagt 2,94% (2016: 3,25%). Alle leningen betreffen
fixe leningen zonder tussentijdse renteherziening. Looptijden en valutadata worden zodanig gekozen dat betalingen
gespreid in de tijd plaats vinden en het renterisico vanwege (her)financiering per periode van 12 maanden
voortschrijdend niet meer bedraagt dan 15% van de uitstaande leningen. De restant looptijden variëren van 1 tot 20 jaar 
en van het schuldrestant einde boekjaar heeft circa € 56 miljoen een restant looptijd van langer dan 5 jaar. 

De contractuele aflossingsverplichtingen voor het eerstkomende jaar zijn opgenomen onder de kortlopende schulden.
De duration ultimo 2017 is 8,19 (2016: 8,24).

De marktwaarde van de leningen ultimo boekjaar bedraagt € 131.700.000.

[9.1] 31-12-2017
€  

31-12-2016
€

De schuldrestanten naar geldgever zijn als volgt:

Bank Nederlandse Gemeenten, fixe 82.500.000 80.000.000 

Nederlandse Waterschapsbank, fixe 26.100.000 29.100.000 

Nederlandse Waterschapsbank, rollover 5.000.000 5.000.000 

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, annuitair 906.356 967.703 

Aegon, fixe 3.000.000 3.000.000 

117.506.356 118.067.703

Borgstelling
Voor alle bovenstaande leningen is door het WSW borgstelling verleend.

Verplichtingen uit hoofde van Onroerende zaken verkocht onder 
voorwaarden

[9.2] 2017
€  

2016

Saldo per 1 januari:

 - terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht   37.527.099   36.563.349 

 - vermeerderingen/verminderingen    -1.320.223    -1.744.396 

   36.206.876   34.818.953 

Mutaties:

 - vermeerderingen vanwege (nieuw) verkochte woningen    789.375    963.750 

 - waardeveranderingen agv waardemutatie   217.210    -55.664 

 - herwaardering verplichting teruggekochte woningen    195.675  479.837 

Saldo per 31 december:

 - terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht    38.316.474 37.527.099 

 - waardeverandering vanwege terugkoopverplichting    -907.338  -1.320.223 

37.409.136 36.206.876
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Overige langlopende schulden [9.1] 2017
€

2016
€

Saldo per 1 januari 34.949  32.249 

Mutaties in het boekjaar:  6.029  2.700 

Saldo per 31 december  40.978  34.949

Dit betreft waarborgsommen van een aantal bedrijfsruimten en tags parkeergarage. De waarborgsommen waren
in de jaarrekening 2016 abusievelijk onder de overlopende passiva opgenomen. De presentatie in de overige
langlopende schulden is in de vergelijkende cijfers 2016  aangepast.

Kortlopende schulden [10] 31-12-2017 31-12-2016 

€ €

Schulden aan overheid [10.1] 0 0 

Schulden aan kredietinstellingen [10.2] 12.861.871 13.561.347 

Schulden aan leveranciers [10.3] 1.496.548 567.187 

Belastingen en premies sociale verzekeringen [10.4] 385.841 342.815 

Schulden ter zake van pensioenen [10.5] 30.453 33.444 

Overige schulden [10.6] 0 0 

Overlopende passiva [10.7] 2.533.435 2.589.793 

17.308.148 17.094.586 

Schulden aan kredietinstellingen [10.2]   

Aflossing leningen eerstkomend jaar 12.861.871 13.561.347

Schulden aan leveranciers [10.3]   

Totaal  1.496.548 567.187

In de schulden aan leveranciers zijn ultimo 2017 een aantal grote facturen inzake (nieuwbouw-)projecten begrepen.

Belastingen en premies sociale verzekeringen [10.4]  

Af te dragen loonbelasting/sociale lasten 105.522 110.260 

Af te dragen omzetbelasting 280.319 232.555 

385.841 342.815 

Schulden ter zake van pensioenen [10.5]   

Af te dragen pensioenpremie 30.453 33.444

Overlopende passiva [10.7]   

Nog niet vervallen rente 1.568.395 1.787.374 

Nog te betalen inzake opgeleverde nieuwbouwprojecten 239.487 161.928 

Vooruit ontvangen huren 265.729 289.150 

Overige overlopende passiva 459.824 351.341 

2.533.435 2.589.793
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Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Investeringsverplichtingen
Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor nieuwbouw en aankoop van woningen tot een bedrag van
circa € 11,1 miljoen (2016: € 5,4 miljoen). Deze verplichtingen komen naar verwachting binnen 1 jaar tot afwikkeling.

Terugkoopverplichting MGE
In het kader van een project ‘Collectief Particulier Opdrachtgeverschap’ (CPO) heeft de gemeente Barneveld in 2008
13 kavels in de kern Kootwijkerbroek met korting verkocht aan particulieren. De eigenaren hebben voor eigen rekening
en risico de woningen gerealiseerd. In de leveringsakte van de kavels aan de eigenaren is voor hen de verplichting
opgenomen om hun woning  bij verkoop binnen 15 jaar aan te bieden aan Woningstichting Barneveld, overeenkomstig
het door de gemeente vastgestelde MGE-statuut. De omvang van de mogelijke terugkoopverplichting  van nog 3
resterende kavels is door ons niet op betrouwbare wijze te schatten.

Meerjarige contractuele verplichtingen
Met NCCW is inzake de volledige bedrijfsadministratie een overeenkomst gesloten voor onbepaalde tijd. Jaarlijkse 
verplichting is circa € 180.000.

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
Voorwaardelijk obligo
WSW-deelnemers hebben naar het WSW een zogeheten obligo verplichting. Deze verplichting is voorwaardelijk. Zolang
het risicovermogen van het WSW voldoende is om eventuele betalingsverplichtingen van WSW-deelnemers over te nemen,
wordt geen beroep gedaan op deze obligoverplichting. 
De obligoverplichting  bedraagt ultimo boekjaar circa € 4,5 miljoen.

Tarief
De hoogte van het obligotarief is vastgesteld op 3,85%. De grondslag waarover het obligotarief wordt berekend is het
schuldrestant van de geborgde lening, met uitzondering van het leningtype variabele hoofdsom en voor collegiale financiering.
Voor het type lening met variabele hoofdsom is bepaald dat over 75% van de maximale hoofdsom obligo is verschuldigd. 
Voor collegiale financieringen is bepaald dat over 1/3 van het schuldrestant obligo is verschuldigd. 

Onderpand WSW-geborgde leningen
Als onderpand voor de WSW-geborgde leningen is  € 711 miljoen aan WOZ-waarde als onderpand ingezet (peildatum WOZ-
waarde 1-1-2016).
In 2013 is op verzoek van het WSW een volmacht afgegeven aan het WSW om hypotheekrecht te vestigen op het onderpand, 
in lijn met artikel 30 van het WSW reglement. Hierdoor kan het WSW bij eventuele niet-nakoming van betalingsverplichtingen 
door de corporatie direct hypotheekrecht vestigen zonder dat hiertoe vooraf de formele bevestiging benodigd is van bestuur en 
commissarissen.

Heffing Saneringsfonds
In de meerjarenbegroting is geen rekening gehouden met een saneringsheffing.
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3.6  Toelichting op de winst- en verliesrekening 
over 2017

De winst- en verliesrekening 2017 is opgesteld volgens het functionele model. Dit houdt in dat alle kosten zijn gealloceerd naar 
functies middels een kostenverdeelstaat. De vergelijkende cijfers zijn ontleend aan de vastgestelde jaarrekening 2016. 
In het jaar 2017 is, mede op basis van de handleiding toepassing functionele winst- en verliesrekening bij corporaties van de 
autoriteit woningcorporaties, meer inzicht ontstaan in de directe en indirecte kosten. Als gevolg hiervan zijn de verdeelsleutels 
en daarmee de toerekeningen van zowel de directe als de indirecte kosten verfijnder dan vorig jaar. Dit heeft geleid tot een 
andere toerekening van kosten naar de diverse functies. Waar mogelijk zijn de bedragen van het voorafgaande boekjaar 
vanwege de vergelijkbaarheid herzien, maar dat was  vanwege het ontbreken van verfijnde verdeelsleutels, praktisch niet altijd 
mogelijk. Daarbij is - op grond van de ons bekende informatie over 2016 en 2017 - in sommige gevallen een schatting gemaakt 
van de toe te rekenen kosten gedurende het jaar 2016.

De specificatie van de kosten is als volgt:

2017 2016

€ €

Personeelslasten

Lonen en salarissen 2.228.480 2.318.565 

Pensioenlasten 338.542 346.449 

Sociale lasten 360.916 366.886 

Uitzendkrachten 611.154 176.153 

Overige personeelskosten 176.074 233.511 

Waarvan doorbelast aan collega-corporaties -75.282 -96.041 

Totaal personeelslasten 3.639.884  3.345.523

Overige bedrijfslasten

a. Afschrijving materiële vaste activa ten dienste van de exploitatie 271.754 273.437 

b. Huisvestingskosten 115.923 106.014 

c. Kosten raad van commissarissen 103.632 77.274

d. Algemene bedrijfslasten 1.070.091 1.016.276 

 1.561.400 1.473.001

Het gemiddeld aantal werknemers in dienst, gebaseerd op het aantal fulltime-equivalenten, is in 2017 verder gedaald naar 
43,3 (2016 44,5).
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2017 2016

€ €

Overige bedrijfslasten

a. Afschrijving materiële vaste activa ten dienste van de exploitatie

Vervoermiddelen 22.695 16.265

Kantoor 76.962 76.962

Inventaris 172.097 180.210

 271.754  273.437

b. Huisvestingskosten

Onderhoud gebouwen 31.914 26.307

Gas, water en elektra 26.522 25.220

Schoonmaken kantoorgebouw 34.198 33.435

Belasting en assurantie 5.363 5.697

Overige huisvestingskosten 17.926 15.355

115.923 106.014 

c. Kosten raad van commissarissen

Bezoldiging 55.905 56.148

Reis- en verblijfkosten 2.344 1.117

Overige toezichtskosten 45.383 20.009

103.632 77.274

d. Algemene bedrijfslasten

 - kosten automatisering 416.374 362.660

 - advieskosten 219.525 225.836

 - bewonersblad 23.145 21.496

 - drukwerk 19.429 26.092

 - advertentiekosten 4.510 3.521

 - telefoonkosten 33.113 28.810

 - portokosten 36.319 40.567

 - accountantshonoraria 115.471 102.667

 - contributies en abonnementen 12.124 14.269

 - huurdersparticipatie 29.418 30.935

 - contributie Aedes 33.044 33.094

 - diverse overige algemene kosten 127.619 126.329

1.070.091 1.016.276

In de overige toezichtskosten 2017 zijn wervingskosten voor 2 nieuwe leden opgenomen
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2017 2016

€ €

- kosten controle 115.471 85.040

- advieskosten 18.018 17.627

133.489 102.667

De verdeling van de honoraria is als volgt:

Totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 83.574 77.309

Totale honoraria voor andere controle opdrachten 31.897 6.436

Totale honoraria voor adviesdiensten op fiscaal terrein 16.868 17.627

Totale honoraria voor andere niet-controlediensten 1.150 1.295

133.489  102.667 

In het boekjaar zijn de volgende accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht:

In de kosten controle  2017 is begrepen een nagekomen last van ruim EURO 40.000 inzake de jaarrekening 2016 en DVI 2016.

De kosten 2017 zijn als volgt verdeeld naar direct en indirect: Totaal waarvan direct waarvan indirect

Personeelskosten 3.639.884 2.532.202 1.107.682 

Afschrijvingen 271.754 14.149 257.605 

Huisvestingskosten 115.923 10.717 105.206 

Kosten raad van commissarissen 103.632 103.632 0 

Algemene bedrijfslasten 1.070.091 343.060 727.031 

Totaal 5.201.284 3.003.760 2.197.524
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De kosten zijn als volgt toe te rekenen:

Een toelichting op de toerekening aan de functies is opgenomen in de grondslagen voor waardering.

Totaal Lasten 
ver-
huur en 
beheer-
activitei-
ten

Lasten 
onder-
houds-
activitei-
ten

Toege-
rekende 
organi-
satie-
kosten 
(verkoop)

Kosten 
overige 
activitei-
ten

Overige 
organi-
satie-
kosten

Leef-
baarheid

Rente-
lasten en 
soort-
gelijke 
kosten

Directe 
kosten:

Personeels-
kosten

2.532.202  543.571 1.006.140  38.388  19.194  790.879  134.029 

Afschrijvin-
gen

 14.149  12.439  1.710 

Huisves-
tingskosten

 10.717  10.717 

Kosten raad 
van com-
missarissen

 103.632  103.632 

Algemene 
bedrijfslas-
ten

 343.060  77.945  51.554  202.073  11.487 

3.003.760 

Indirecte 
kosten:

 -   

Indirecte 
personeels-
kosten

1.107.682  237.779  440.124  16.793  8.396  345.961  58.629 

Indirecte 
afschrijvin-
gen

 257.605  55.298  102.357  3.905  1.953  80.457  13.635 

Indirecte 
huisves-
tingskosten

 105.206  22.584  41.802  1.595  797  32.859  5.569 

Indirecte 
algemene 
bedrijfslas-
ten

 727.031  156.067  288.877  11.022  5.511  227.073  38.481 

2.197.524 

5.201.284 1.093.245 1.954.010  73.413  35.851 1.782.934  250.343  11.487
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[11] Exploitatie vastgoedportefeuille

[11.1] Huuropbrengsten 2017 2016

€ €

Te ontvangen netto huur 27.677.355 27.132.186 

Af: derving wegens leegstand -156.711 -130.946 

27.520.644 27.001.240

[11.2] Opbrengsten servicecontracten

Levering goederen en diensten 664.445 674.278 

Af: derving wegens leegstand -8.377 -5.942 

656.068 668.336

De hogere huuropbrengst in 2017 ten opzichte van 2016 ad € 519.000 is een gevolg van:
-  jaarlijkse huurverhoging, in 2017 per 1 juli gemiddeld 0,48% (2016:0,97%);
-  in 2016 en 2017 in exploitatie genomen complexen;
-  incidentele huurverhogingen ten gevolge van aangebrachte verbeteringen;
-  huurwijzigingen als gevolg van huurharmonisatie.
De huurderving wegens leegstand bedraagt 0,57% van de te ontvangen netto huur (2016: 0,48%).

De derving wegens leegstand bedraagt 0,79% van de te ontvangen vergoedingen (2016: 0,62%). Na afloop van het kalenderjaar 
vindt een afrekening met de huurders plaats op basis van de werkelijke lasten servicecontracten. 
In 2017 heeft een herrubricering van niet af te rekenen servicekosten plaatsgevonden, dit is waar mogelijk ook in de  
vergelijkende cijfers 2016 verwerkt.De verrekening met de huurders is reeds opgenomen onder de overlopende passiva.

[11.3] Lasten servicecontracten

Gas, water en electraverbruik 358.823 357.423

Schoonmaken algemene ruimten 184.245 177.933

Onderhoud groenvoorzieningen 86.904 91.386

Overige servicekosten 25.265 28.792

Levering goederen en diensten  655.237 655.534 

[11.4] Overheidsbijdragen

- -

[11.5] Lasten verhuur en beheeractiviteiten

Personeelskosten 543.571 499.612 

Algemene bedrijfslasten 77.945 74.025 

Indirecte personeelskosten 237.779 218.550 

Indirecte afschrijvingen 55.298 55.640 

Indirecte huisvestingskosten 22.584 20.654 

Indirecte algemene bedrijfslasten 156.067 148.218 

Directe exploitatielasten, dotatie voorziening dubieuze debiteuren 19.837 38.316 

1.113.081 1.055.015 
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[11.6] Lasten onderhoudsactiviteiten 2017 2016

€ €

Directe onderhoudslasten:

Klachtenonderhoud 865.605 750.888

Brandbeveiliging aanpassen 154.273 0

Mutatieonderhoud 216.859 226.455

Cv-onderhoud/overige contracten 937.356 855.043

Bijzonder onderhoud 772.045 783.586

Planmatig onderhoud 1.267.256 1.918.092

Af: loonkosten in directe onderhoudslasten -537.923 -500.438

Totaal directe onderhoudslasten 3.675.471 4.033.626

Indirecte onderhoudslasten:

Personeelskosten 1.006.140 924.772

Afschrijvingen 12.439 12.516

Huisvestingskosten 10.717 9.801

Algemene bedrijfslasten 51.554 48.962

Indirecte personeelskosten 440.124 404.531

Indirecte afschrijvingen 102.357 102.991

Indirecte huisvestingskosten 41.802 38.229

Indirecte algemene bedrijfslasten 288.877 274.349

Totaal indirecte onderhoudslasten 1.954.010 1.816.151

Totaal lasten onderhoudsactiviteiten 5.629.481 5.849.777 

[11.7] Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Directe exploitatielasten 413.305 229.819

Bijdrage autoriteit woningcorporaties 24.185 24.511

Belastingen 903.078 901.710

Verhuurderheffing 3.361.898 3.176.810

Verzekeringen 71.144 63.806

 4.773.610  4.396.656

[12.1] Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Dit betreft de verkoopopbrengst gerealiseerd op verkopen uit bestaand 
bezit en verkopen uit voorraden. De externe verkoopkosten zijn hierbij 
gesaldeerd.

De verkoopopbrengst vastgoedportefeuille gesaldeerd met externe ver-
koopkosten bestaat uit:

- woningen 2.646.881 2.085.777

- bedrijfsruimte  62.001 0

- ontwikkelrecht 407.403 1.110.000

- grondpositie 695.000 0

 3.811.285 3.195.777 

[12.2] Toegerekende organisatiekosten
73.412 68.295

[12] Verkoop vastgoedportefeuille
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[13.4] Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
bestemd voor verkoop

[13] Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

[13.1] Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
-2.286.604 -4.640.903

[13.2] Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
1.141.286 21.889.226

[13.3] Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VoV
68.958 349.928

[13.4] Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop
 0 0

-1.076.360 17.598.251

[13.1] Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Waardeontwikkeling grex en ontwikkelproject -105.000

Waardeontwikkeling vastgoed in ontwikkeling -2.181.604 -4.640.903

-2.286.604 -4.640.903

De waardeontwikkeling vastgoed in ontwikkeling 2017 bestaat uit:

Waardeveranderingen (afboeking ontwikkelproject) -192.497

Waardeveranderingen vastgoed in ontwikkeling (o.b.v. marktwaarde) -1.989.107

-2.181.604 

[13.2] Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 1.932.261 0

Foutherstel materieel belang 2016 0 22.975.315

Waardeontwikkeling vastgoed in exploitatie -790.975 -1.086.089

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 1.141.286 21.889.226

Voor een nadere toelichting op het foutherstel 2016 wordt verwezen naar de toelichting bij de overige reserves.

[13.3] Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VoV
Waardeontwikkeling onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 371.336 -56.843

Waardeontwikkeling terugkoopverplichting verkocht onder voorwaarden -195.675 116.093

Waardeverandering a.g.v. verkopen boekjaar -106.703

Waardeverandering a.g.v. verkopen boekjaar (herstel 2016) 290.678

68.958 349.928 

[12.3] Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille 2017 2016

€ €

De boekwaarde van het verkochte vastgoed is de marktwaarde en bestaat uit:

- woningen 2.095.732 1.518.212

- bedrijfsruimte 84.286 0

- ontwikkelrecht 407.403 1.110.000

- grondpositie 695.000 0

3.282.421 2.628.212

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 455.452 499.270

In het verslagjaar zijn 12 woningen en 1 bedrijfsruimte verkocht (vorig jaar 11 woningen).

De waardeverandering als het gevolg van verkopen boekjaar waren in de jaarrekening 2016 abusievelijk rechtstreeks in het eigen 
vermogen verantwoord en zijn nu hersteld naar de post waardeveranderingen in de resultatenrekening. De waardeverandering 
als het gevolg van verkopen boekjaar heeft betrekking op 5 woningen. In 2016 waren dit 7 woningen.
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[14.1] Opbrengsten overige activiteiten 2017 2016

€ €

Opbrengsten glasverzekering 90.199 89.276

Opbrengsten service-abonnement 148.479 135.714

Beheervergoedingen 32.503 36.977

Opbrengsten onderhoud en doorbelastingen SOM 78.690 95.180

 349.871  357.147

[14.2] Kosten overige activiteiten

Kosten glasverzekering 39.304 48.147

Kosten service-abonnement 225.790 155.903

Personeelskosten 19.194 17.642

Indirecte personeelskosten 8.396 7.717

Indirecte afschrijvingen 1.953 1.965

Indirecte huisvestingskosten 797 729

Indirecte algemene bedrijfslasten 5.511 5.234

Kosten SOM 22.344 22.933

 323.289 260.270 

Netto resultaat overige activiteiten 26.582 96.877 

[14] Overige activiteiten

[15] Overige organisatiekosten

[16] Leefbaarheid

Personeelskosten 790.879 726.920

Kosten Raad van Commissarissen 103.632 87.274

Advieskosten ontwikkeling 86.602 89.244

Kosten externe controle 115.471 102.667

Geactiveerde productie -119.623

Indirecte personeelskosten 345.961 317.983

Indirecte afschrijvingen 80.457 80.955

Indirecte huisvestingskosten 32.859 30.050

Indirecte algemene bedrijfslasten 227.073 215.653

1.663.311 1.650.746 

De geactiveerde productie betreft de toerekenbare personeelkosten aan vastgoed in ontwikkeling.

Personeelskosten 134.029 123.190

Directe kosten leefbaarheid 75.156 112.223

Indirecte personeelskosten 58.629 53.888

Indirecte afschrijvingen 13.635 13.719

Indirecte huisvestingskosten 5.569 5.093

Indirecte algemene bedrijfslasten 38.481 36.546

 325.499 344.659 
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[17] Financiële baten en lasten

[18] Belastingen

[17.1] Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van  
effecten

2017
€

2016
€

Afwaardering Muziek Theater Barneveld B.V. 0 -477.340

- -477.340 

Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de balans bij de post financiële vaste activa.

[17.2] Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente leningen kredietinstellingen 3.590.543 4.089.434

Financieringskosten 24.162 24.495

Geactiveerde rente projecten -59.895 -90.840

Overige (bank)kosten 11.487 17.963

 3.566.297  4.041.052 

[17.3] Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente rekening courant banken / spaarrekening 304 13.174

Rente op vorderingen 335 600

 639 13.774 

Berekende (acute) belastingen over 2017 respectievelijk 2016 0 0 

Correcties voorgaande jaren 0

Latente belastingen 486.000 18.662.000 

 486.000 18.662.000 

Berekende (acute) belastingen over 2017 2017

€
Resultaat voor belastingen volgens de jaarrekening 9.856.509

Bijzondere waardeverminderingen -1.808.722

Te activeren onderhoudslasten 562.993

Afschrijvingen -544.696

Verkoopresultaat -257.976

Tijdelijke verschillen -2.048.401

Opwaardering door WOZ-waardestijging 11.982.798

Berekende fiscale winst over 2017 19.790.906

Het belastbaar bedrag over het boekjaar is als volgt bepaald:

Berekende fiscale winst over 2017 19.790.906

Niet-aftrekbare kosten en lasten:

 - Saneringsheffing 0

 - Raming gemengde kosten 10.000

10.000

Belastbaar bedrag 19.800.906

Aanwending compensabele verliezen -19.800.906

Belastbaar bedrag 0

Hierover verschuldigde winstbelasting 0
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2017 2016

€ €
Latente belastingen

De post latente belastingen is als volgt te specificeren: 

Actieve latenties:

- vorming wegens afschrijvingspotentieel 303.000 

 - mutatie inzake verliescompensatie -2.501.000 -878.000 

 - mutatie wegens voorgenomen verkopen -56.000 -28.000 

Subtotaal inzake actieve latentie -2.254.000 -906.000

Passieve latentie

 - mutatie wegens tijdelijke verschil opwaarderingspotentieel 2.740.000 -17.756.000

Saldo latente belastingen 486.000 -18.662.000 

Jaarresultaat 27% deelneming Muziek Theater Barneveld B.V. (2016)

 -   -17.513 

[19] Resultaat deelnemingen

De effectieve belastingdruk over 2017 bedraagt 4,9% (2016: -68%), het gemiddeld wettelijke belastingtarief bedraagt 
24,79%. De afwijking wordt veroorzaakt door de toepassing van verliescompensatie en het vormen van latenties wegens 
tijdelijke verschillen tussen de vennootschappelijke en fiscale waarderingen.
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3.7 Overige informatie

Fte per afdeling: 2017 2016

Directie 1,0 0,8 

Personeel & Organisatie 0,3 0,5 

Bedrijfsvoering 12,6 12,0 

Woondiensten 11,2 12,4 

Onderhoud & Techniek (exclusief Interne Aannemerij) 8,9 8,9 

Interne Aannemerij 8,4 8,7 

Leidinggevende topfunctionarissen  2017 2016 2016

Bedragen x € 1
Functiegegevens

L. Brouwer-de Jong 
directeur-bestuurder

 L. Brouwer-de Jong 
directeur-bestuurder

 A. Jongstra
 directeur-bestuurder

Duur dienstverband 1/1 - 31/12 1/12 - 31/12 1/1 - 31/8

Deeltijdfactor (in fte) 1,0 1,0 1,0

Gewezen topfunctionaris? nee nee nee

(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belaste onkostenvergoeding 102.232 8.711 74.278

Beloningen betaalbaar op termijn 18.658 1.560 12.915

Subtotaal 120.890 10.271 87.193

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 132.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t.

Totaal bezoldiging 120.890 10.271 87.193

3.7.1. Werknemers 

Gedurende het jaar 2017 waren gemiddeld 43,3 werknemers in dienst (2016: 44,5). Dit aantal is gebaseerd op het aantal 
fulltime-equivalenten. Rekening houdend met doorbelasting van werknemers aan partners, komt het gemiddelde aantal  
werknemers uit op 42,4 (2016: 43,3).

3.7.2 Bestuurders en commissarissen
Lasten ter zake van bezoldiging en ter zake van pensioenen 
van:
 -  bestuurder
 -  voorzitter raad van commissarissen 
 -  leden raad van commissarissen

Bezoldiging bestuurder
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunc-
tionarissen publieke en semipublieke sector (verder: WNT) 
in werking getreden. De directeur-bestuurder wordt op 
grond van deze wet gezien als topfunctionaris. In het kader 
van de WNT worden de volgende gegevens gemeld. Het be-
stuur van Woningstichting Barneveld bestaat uit 1 persoon.
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De heer Jongstra is per 31 augustus 2016 uit dienst getreden en per 1 december 2016 is mevrouw Brouwer – de Jong in dienst 
getreden. In de periode van 1 september tot 1 december 2016 is de functie van bestuurder ad interim vervuld door de heer  
K. Karsten. Op grond van art. 2:383 lid 1 BW is te vermelden dat de beloning van de bestuurder en de commissarissen  over het 
boekjaar, inclusief sociale lasten, € 195.263 heeft bedragen.

Bezoldiging raad van commissarissen 
De raad van commissarissen houdt zich aan de beroepsregel van de Vereniging van Toezichthouders (VTW).
De bezoldiging van de leden van de raad van commissarissen  is als volgt te specificeren:

3.7.3. Gebeurtenissen na balansdatum      
Na balansdatum hebben zich geen materiële gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zijn op het inzicht.

Gegevens 2017 J. Borren M.C.E. v.d. Vleuten H.H. Teiken H. Jager W.J. Moggré

functie voorzitter lid lid lid lid

wel/geen fictief dienstverband geen geen geen wel wel

in functie (in dagen) 365 365 365 365 365

bezoldiging:

- beloning  15.245  10.165  10.165  10.165  10.165 

-  belastbare onkosten vergoedingen

-  beloningen betaalbaar op termijn

totaal bezoldiging 2017  15.245  10.165  10.165  10.165  10.165 

toepasselijk WNT-maximum*  15.245  10.165  10.165  10.165  10.165 
motivering indien overschrijding nvt nvt nvt nvt nvt

Gegevens 2016

in functie (in dagen) 365 365 92 365 365

- beloning 10.894 10.056 2.514 10.056 10.056

-  belastbare onkosten vergoedingen  -    -    -    -    -   

-  beloningen betaalbaar  
op termijn

 -    -    -    -    -   

totaal bezoldiging 2016 10.894 10.056 2.514 10.056 10.056

in functie (in dagen) 304

- beloning 12.570

-  belastbare onkosten-
vergoedingen

 -   

-  beloningen betaalbaar  
op termijn

 -   

totaal bezoldiging 2016 12.570

De heer J. Borren is per 1 november 2016 
benoemd tot voorzitter. Van 1 januari tot en 
met 31 oktober 2016 was de heer B. Ridder 
voorzitter. De gegevens over 2016 van de heer 
B. Ridder zijn:

toepasselijke WNT maximum 
voor Barneveld is bezoldingsklas-
se E (bepaald obv aantal inwoners 
en aantal vhe)

De bezoldiging betreft enkel hun 
lidmaatschap van de raad van 
commissarissen. Naast de voor-
zitter telt de Raad vier gewone 
leden die ieder een gelijke 
beloning hebben ontvangen. De 
bezoldiging van de leden van 
de raad van commissarissen is 
conform de beroepsregel van 

de VTW. Naast de hierboven 
vermelde topfunctionarissen 
zijn er geen overige functionaris-
sen met dienstbetrekking die 
in 2017 een bezoldiging boven 
het individuele WNT-maximum 
hebben ontvangen. Er zijn in 
2017 geen ontslaguitkeringen 
betaald aan overige functionaris-
sen die op grond van de WNT 
dienen te worden vermeld, of die 
in eerdere jaren op grond van de 
WOPT of de WNT vermeld zijn of 
hadden moeten worden.

* 
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Deel 4 
Overige gegevens



4.1 Resultaatbestemming

In de statuten van Woningstichting Barneveld zijn geen bepalingen opgenomen inzake de resultaatbestemming. 
De directeur-bestuurder stelt aan de raad van commissarissen voor het resultaat van boekjaar 2017 aan het eigen vermogen toe 
te voegen. De niet-gerealiseerde waardeverandering van het vastgoed naar de herwaarderingsreserve en de overige resultaten 
naar de overige reserves. Dit voorstel is, vooruitlopend op de vaststelling daarvan, in deze jaarrekening verwerkt.
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Controleverklaring van de onafhankelijke
accountant
Aan: de raad van commissarissen van Woningstichting Barneveld

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Woningstichting Barneveld te Barneveld gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van 
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Woningstichting Barneveld op 31 
december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met artikel 35 lid 1 en 2 
van de Woningwet, artikel 30 en 31 van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, 
artikel 14 en 15 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (verslagjaar 
2017), de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 
publieke en semipublieke sector (WNT) en richtlijn 645 van de Raad voor de 
Jaarverslaggeving.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2017;
2. de winst-en-verliesrekening over 2017; 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 en rubriek A van het accountantsprotocol zoals opgenomen 
in bijlage 4 bij de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (verslagjaar 2017) 
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Woningstichting Barneveld zoals vereist in de Wet toezicht 
accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants 
bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

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

4.2
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Benadrukking van de waarderingsgrondslag van een deel van het vastgoed in exploitatie
Wij vestigen de aandacht op de grondslagen voor balanswaardering op pagina 68 tot en met 
79 van de jaarrekening. Hierin staat beschreven dat Woningstichting Barneveld een deel van 
haar vastgoed in exploitatie op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet in
overeenstemming met bijlage 2 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 
(verslagjaar 2017) in het huidige en het voorgaande boekjaar waardeert tegen actuele waarde 
onder toepassing van de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde.

Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 
informatie, die bestaat uit:
 bestuursverslag;
 overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
 alle informatie bevat die op grond van artikel 35 en 36 van de Woningwet is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten uit rubriek A van het 
accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling toegelaten Instellingen 
volkshuisvesting 2015 (verslagjaar 2017) en de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 
jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met artikel 35 en 36 van de 
Woningwet.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de 
jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening 
in overeenstemming met artikel 35 lid 1 en 2 van de Woningwet, artikel 30 en 31 van het 
Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, artikel 14 en 15 van de Regeling Toegelaten 
Instellingen Volkshuisvesting 2015 (verslagjaar 2017), de bepalingen van en krachtens de Wet 
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en richtlijn 
645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. 
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In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 
bestuur 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 het bestuur afwegen of de toegelaten instelling in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van artikel 35 van de Woningwet
moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, 
tenzij het bestuur het voornemen heeft om de toegelaten instelling te liquideren of de 
activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur
moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
toegelaten instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 
jaarrekening.

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het 
proces van financiële verslaggeving van de toegelaten instelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat 
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te 
geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening 
nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons 
oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, rubriek A van het accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij 
de Regeling toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (verslagjaar 2017), 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 effectiviteit 
van de interne beheersing van de toegelaten instelling;
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 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de 
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of 
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 
de toegelaten instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om 
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde 
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die 
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een toegelaten instelling haar 
continuïteit niet langer kan handhaven;

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte 
en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar 
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne 
beheersing.

Apeldoorn, 4 juni 2018

BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

drs. K. Troe RA w.g.
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Balans DAEB niet-DAEB

1/1/18 1/1/18

na resultaatbestemming

Activa € €

Vaste Activa

Vastgoedbeleggingen

DAEB vastgoed in exploitatie 446.603.954 

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 56.199.236 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 18.607.924 18.604.984 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 4.058.436 390.590 

 469.270.314 75.194.810 

Materiele vaste activa

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 2.971.899

Financiële vaste activa

Netto vermogenswaarde niet-DAEB tak 50.581.253 

Latente belastingvorderingen 8.395.000 980.000

Leningen u/g 8.123.000 

Overige vorderingen

67.099.253 980.000

Som der vaste activa 539.341.466 76.174.810

Vlottende  Activa 

Voorraden 

Vastgoed bestemd voor de verkoop 1.706.427 

Overige voorraden 121.120 

- 1.827.547

Vorderingen

Huurdebiteuren 214.480 21.212 

Overheid 783.500 

Belastingen en premies sociale verzekeringen  161.631 15.985 

Overige vorderingen  689.518 68.194 

Overlopende activa  235.522 23.293 

 2.084.651 128.684 

Liquide middelen  4.522.629 1.164.140 

Som der  vlottende activa 6.607.280 3.120.371 

Totaal ACTIVA  545.948.746 79.295.181

4.3
DAEB en niet-DAEB openingsbalans
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Balans DAEB niet-DAEB

1/1/18 1/1/18

na resultaatbestemming

Passiva € €

Eigen vermogen 

Herwaarderingsreserves 246.182.940 20.973.990 

Overige reserves 141.236.820 29.607.263 

387.419.760 50.581.253 

Voorzieningen

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 4.220.463 281.610 

Voorziening latente belastingverplichting 13.665.000 1.351.000 

Voorziening planschade 79.276 

Overige voorzieningen 109.034 10.784 

18.073.773 1.643.394

Langlopende schulden

Schulden/leningen kredietinstellingen 104.644.485 

Verplichtingen uit hoofde van Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 18.740.036 18.669.100 

Interne lening 8.123.000 

Overige langlopende schulden 40.978 

123.384.521 26.833.078 

Kortlopende schulden

Schulden aan overheid

Schulden aan kredietinstellingen 12.861.871 

Schulden aan leveranciers 1.361.859 134.689 

Belastingen en premies sociale verzekering 351.115 34.726 

Schulden ter zake van pensioenen 27.712 2.741 

Overige schulden 0 0 

Overlopende passiva 2.468.135 65.300 

17.070.692  237.456,00

Totaal PASSIVA 545.948.746 79.295.181
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