
 

 

 
 

 
1. Samenvatting adviezen 

 
De NBA Sectorcommissie Woningcorporaties geeft in het kader van de evaluatie van 
het handboek modelmatig waarderen marktwaarde (hierna handboek) haar reflectie op 
de oorspronkelijk gestelde doelen van het handboek en de toepassing in de praktijk. 
Ten aanzien van het huidige systeem stelt de sectorcommissie de volgende 
maatregelen voor: 
 
1.1 Maatregelen op de korte termijn (voor boekjaar 2022) 

 
Versnel de update 4e kwartaal 
Bij handhaving van het huidige systeem adviseren wij om een tijdige en stringente 
herijking van de kritische parameters zoals opgenomen in het handboek in het vierde 
kwartaal 2022 in te voeren. Wij denken hierbij aan de parameters leegwaarde, 
markthuur en disconteringsvoet, waarbij in voldoende mate rekening wordt gehouden 
met ontwikkelingen op regioniveau. In afwijking van het proces van voorgaande jaren 
adviseren wij om de naar het vierde kwartaal geactualiseerde parameters altijd (ook bij 
kleine aanpassingen) te verwerken in het handboek. Dit om de vergelijkbaarheid 
tussen full en basisvariant zo veel als mogelijk te realiseren. 
 
1.2 Maatregelen op de middellange termijn (2 jaar)  

 
Hanteer één waarderingsmethodiek om de marktwaarde in verhuurde staat te 
bepalen bij behoud van het huidige systeem: de full versie  
Vanuit het toetsende kader en een getrouw beeld als uitgangspunt, is de basisversie te 
bewerkelijk in de totstandkoming en is de uitwerking onzeker voor toetsing en 
betrouwbaarheid. De basisversie is derhalve moeilijk in continuïteit houdbaar, gegeven 
de huidige validaties van het handboek. Een keuze voor de full versie op grond van het 
handboek als waarderingsmethodiek om de marktwaarde in verhuurde staat te 
bepalen is dan ook een oplossing voor dit probleem. Voor de waardering op de full 
versie kan vervolgens aansluiting worden gezocht bij RJ (212/213) in plaats van het 
handboek.  
 
1.3 Maatregelen op de lange termijn (2-5 jaar)  
 
Hanteer een realiseerbaar waardebegrip voor het vastgoed in exploitatie: de 
beleidswaarde. 
Stel als waardebegrip de beleidswaarde centraal in de jaarrekening. Bij bepaling van 
de onderliggende kasstromen voor de beleidswaardeberekening wordt rekening 
gehouden met het maatschappelijke beleid van de corporatie. De beleidswaarde geeft 
daarmee een beter inzicht in de maatschappelijke (markt-)waarde van het vastgoed 
het vastgoed in exploitatie, en verdient de voorkeur als waardebegrip. 

 
Overweeg een compliance verklaring  
Onderzoek de mogelijkheden om de getrouw-beeld-verklaring om te zetten in een 
compliance verklaring bij handhaving van de basisversie als waarderingsmethodiek.  
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De wettelijke verankering van het handboek maakt dit mogelijk. Of dit binnen de 
wettelijke kaders alsmede richtlijnen van toepassing voor de wettelijke controle van 
Organisaties van Openbaar Belang, een te ambiëren mogelijkheid is, valt te 
bediscussiëren, waarbij wij vanuit accountantsoptiek opmerken dit niet gewenst te 
achten. Een dialoog met de toezichthoudende instanties en financiers is dan ook sterk 
aan te bevelen.  
  

 
Hierna volgt een nadere uitwerking van de reflectie op de gestelde doelen van het handboek 
door de commissie alsmede een uitgebreide toelichting op de vier hierboven beschreven, te 
nemen maatregelen. 
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2. Aanleiding 
 

Met de wijziging van de Woningwet in 2015 zijn toegelaten instellingen (woningcorporaties) 
verplicht gesteld in de jaarrekening het vastgoed in exploitatie te waarderen op basis van de 
marktwaarde in verhuurde staat. De uitgangspunten voor deze waardering zijn verankerd in het 
Handboek modelmatig waarderen marktwaarde (‘handboek’). Bij in werking treden van de 
Woningwet 2015 is tevens de evaluatie van het handboek wettelijk bepaald. Deze evaluatie zal 
door het ministerie van BZK respectievelijk de Aw worden verzorgd en dient voor jaareinde (31 
december 2022) te worden afgerond.  
 
In het vierde kwartaal 2021 heeft de NBA Sectorcommissie zich beraad op haar rol en inbreng 
als één van de stakeholders in de evaluatie van het handboek. De Sectorcommissie heeft 
besloten een inbrengnotitie namens de beroepsgroep accountants uit te brengen. Hiertoe is 
input ontvangen van BDO, BT, Deloitte, EY, KPMG, Mazars, PwC, Verstegen en Q-Concepts.  
 
De inbrengnotitie omvat een reflectie op de oorspronkelijk gestelde doelen van het handboek. 
Dit doet de Sectorcommissie vanuit een maatschappelijk, bedrijfseconomisch en vaktechnisch 
kader en geeft daarmee haar visie op de toepassing van het handboek. Tenslotte geeft zij een 
advies voor maatregelen ten aanzien van het huidige systeem vanuit de rol van de 
accountantsorganisaties indachtig de bredere belangen van de verschillende stakeholders. 
 

3. Achtergrond en doelstelling marktwaarde in verhuurde staat 
 

In de Woningwet 2015 is de marktwaarde in verhuurde staat vastgelegd als waarderingsbegrip 
en daarmee het wettelijk uitgangspunt voor de jaarrekening van alle corporaties geworden. 
Hiermee is gezocht naar een waarderingsbegrip dat een onderling vergelijkbare reflectie geeft 
van de financiële positie van corporaties en meer inzicht geeft in de totale mogelijke 
verdiencapaciteit van de vastgoedportefeuille. Dit inzicht is vanuit de Woningwet vereist om 
voldoende toezicht te houden op de risico’s rondom de financiële situaties van de corporaties.  
 
Het achterliggende doel van de wetgever was om het aantal waardebegrippen in de 
corporatiesector te verkleinen en om de onderlinge vergelijkbaarheid van corporaties te 
vergroten. Bij de invoering van het begrip marktwaarde (in verhuurde staat) zijn daarnaast de 

volgende subdoelen geformuleerd1 : 
A. Aansluiten bij de hoofdlijnen van bestaande methodieken in de markt voor  
    marktwaardewaardering (zoals gangbaar in de commerciële vastgoedsector). 
B. Bruikbaar zijn bij het prudentieel financieel toezicht. 
C. Bruikbaar zijn bij de scheiding tussen Daeb en niet-Daeb en de toets op overcompensatie  

en de meting van rendement in de niet-Daeb-tak. 
D. Bijdragen aan de professionalisering van de vastgoedsturing door corporaties. 
E. Beperkte consequenties voor de administratieve lasten. 

 
1 Bron: Notitie marktwaardering: achtergrond en actualiseren handboek (werkgroep markwaardering 2016)  
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3 Wettelijke verankering waarderingsbegrip marktwaarde in verhuurde staat 
 
De uitgangspunten voor de waardering tegen marktwaarde in verhuurde staat van het 
vastgoed in exploitatie zijn uitgewerkt in het handboek, dat wettelijk is verankerd door opname 
als bijlage 2 bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (RTIV). Het handboek 
vormt de uitwerking van hetgeen in de Woningwet (art. 35:2) en Besluit toegelaten instellingen 
volkshuisvesting (BTIV) (art. 31) is opgenomen. Op grond van het handboek is het corporaties 
onder voorwaarden toegestaan om een keuze te maken uit twee waarderings-methodieken om 
de marktwaarde in verhuurde staat te bepalen: 
 
• Basisversie; modelmatige waardering met toepassing van volgens het handboek 

voorgeschreven parameters en normbedragen. 
• Full versie; modelmatige waardering met toepassing van het handboek met de 

mogelijkheid tot afwijking op een gelimiteerd aantal parameters (‘vrijheidsgraden’), 
ondersteund door een externe taxateur. 

 
4 Reflectie vanuit maatschappelijk oogpunt 
 
Doel van het vastgoed in exploitatie 
Volgens de Woningwet dienen corporaties zich te richten op hun kerntaak: het huisvesten van 
de doelgroep, met daarbij een sterke legitimatie vanuit huurders en gemeenten en een stevige  
lokale verankering. Het vastgoedbezit van corporaties wordt dan ook langdurig ingezet voor  
maatschappelijke doeleinden. Nieuwbouw, onderhoud en woningverbeteringen vinden primair  
plaats vanuit een visie op beschikbaarheid en leefbaarheid. In tegenstelling tot commerciële  
partijen, hebben corporaties geen winstoogmerk noch het doel waardestijgingen in vastgoed te  
realiseren, waardoor de marktwaarde van het bezit ondergeschikt is aan de maatschappelijke 
taak. 
 
Financieel toezicht  
Ondanks de aandacht voor de waardering van het vastgoed in exploitatie, is een deel van de 
gebruikers van de jaarrekening en toezichthouders in mindere mate geïnteresseerd in de 
marktwaarde om zich een oordeel te vormen over de inzet van het vastgoed vanuit het 
maatschappelijk doel van de corporatie. Beheersing en sturing van kasstromen vormen de 
primaire behoefte van deze belanghebbenden. De mate waarin corporaties in staat zijn hun 
operationele activiteiten te financieren, hun onderhoud te bekostigen, in nieuwbouw en 
duurzaamheid te investeren, wordt nauwlettend gevolgd. Vanuit de volkshuisvestelijke taak 
worden tevens andere aandachtsgebieden als belangrijk beschouwd, zoals het naleven van 
prestatieafspraken, het behalen van de doelstellingen leefbaarheid en betaalbaarheid, het 
realiseren van opgaven en het borgen van de operationele beheersing.   
 
De verplichting om het vastgoed in exploitatie te waarderen op basis van de marktwaarde in 
verhuurde staat legt de waardeontwikkeling van het vastgoed onder een vergrootglas. Niet 
alleen (significante) stijgingen van de waarde van het bezit in een tijd van hoog conjunctuur of 
(significante) dalingen bij een laag conjunctuur, maar ook de volatiliteit  hebben geen directe 
relatie met het maatschappelijk doel en kunnen (vaak onterechte) vragen oproepen over de 
winstgevendheid en verdiencapaciteit van corporaties. 
 
Administratieve lasten 
De invoering van het handboek heeft geleid tot aanzienlijke additionele administratieve lasten 
voor de sector als geheel. Voor corporaties is intern meer aandacht en inzet vereist voor 
vastgoeddata, -waardering en -beheersing en daarmee verhoging van de personele lasten. 
Daarnaast zijn de externe kosten om de marktwaarde te bepalen en vervolgens te controleren 
additioneel. Denk aan softwareleveranciers, taxateurs, accountants, adviseurs en additioneel 
toezicht vanuit de AW en het WSW.  
Een secundaire administratieve additionele consequentie is de benodigde tijd door 
wetgevende, toezichthoudende en toetsende instanties alsmede verschillende werkgroepen 
vanuit de NBA, Aedes, corporaties, etc.  
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Professionalisering van de vastgoedsturing 
Een gevolg van bovengenoemde verhoogde aandacht voor vastgoeddata, -waardering en -
beheersing is dat corporaties een grote investering hebben gedaan in hun asset management 
waardoor deze vastgoeddata beter op orde zijn. Daarnaast is betere vastgoedsturing mogelijk, 
voor zover dat nodig is, voor bijvoorbeeld het selecteren van de verkoopvijver en investeringen 
in vastgoed. Dit is een positief effect geweest van de transitie naar de grondslag van 
marktwaarde in verhuurde staat, hetgeen tevens een positieve werking heeft qua 
gegevensuitwisseling met en opdrachtverstrekking aan (onderhouds)leveranciers. Keerzijde is 
dat in de praktijk sprake is van een inmiddels afnemend nut vanuit de context dat corporaties in 
beperktere mate meer verkopen, niet actief handelen in vastgoed en daar ook niet primair op 
sturen. Momenteel is dan ook een lichte beweging van full naar basis versie waardering in de 
praktijk waarneembaar, hetgeen mede is ingegeven vanuit kostenoverwegingen en 
toenemende schaarste om (tijdig) taxaties te kunnen verkrijgen. 
 
5 Reflectie vanuit bedrijfseconomisch oogpunt 
 
Beheersing en voorspellend karakter marktwaarde 
Het handboek dient inzicht te geven in de totale mogelijke verdiencapaciteit van de 
vastgoedportefeuille, uitgaande van verkopen of marktconforme kasstromen bij mutatie. Maar 
wat is het voorspellend karakter en hoe raakt een corporatie in control over haar eigen 
waardering van de marktwaarde en daarvan afgeleide ratio’s? De uitgangspunten voor de 
waardering tegen marktwaarde van het vastgoed zijn uitgewerkt in het handboek. Hiermee zijn 
diverse parameters en softwarematige rekenuitgangspunten niet beïnvloedbaar door 
corporaties en geeft het corporaties beperkt control over haar marktwaarde. Het 
vastgoedbeleid en -beheer van de corporatie wordt immers niet gereflecteerd in de 
marktwaarde in verhuurde staat (bijv. duurzaamheidsbeleid, verschil in ‘marktonderhoud’ 
versus onderhoud conform eigen beleid e.d.). Dit verschil komt wel tot uitdrukking in de 
beleidswaarde, waarvoor de marktwaarde het startpunt is. Maar dit betreft een toelichting 
welke niet als zodanig in de balans tot uitdrukking komt. 
 
Het beleid van corporaties is gericht op het behouden van een sterke sociale 
vastgoedvoorraad en niet op de verkoop van de gehele vastgoedportefeuille. Voor inzicht in de 
verdiencapaciteit op basis van het beleid van de corporatie is de beleidswaarde een betere 
indicator. Bij bepaling van de beleidswaarde wordt op basis van de onderliggende, 
realiseerbare kasstromen van het vastgoed rekening gehouden met het maatschappelijke 
beleid van de corporatie. De beleidswaarde geeft daarmee een beter inzicht in de realiseerbare 
(markt-)waarde en verdienpotentieel van het vastgoed in exploitatie, uitgaande van duurzame 
voortzetting van de bedrijfsactiviteiten van een corporatie en derhalve niet gebaseerd op een 
liquidatiescenario. Dit uitgangspunt wordt bevestigd door referentietransacties van 
maatschappelijk vastgoed bij ruil en verkoop – zowel tussen corporaties binnen de sector als 
aan derde partijen – waarbij doorgaans een andere (lagere) waarde wordt gerealiseerd dan de 
marktwaarde verantwoord in de jaarrekening.  
 
De huidige bepaling van de beleidswaarde kent echter ook onvolkomenheden indachtig het 
maatschappelijke beleid en het doel van het bezit voor corporaties. Omdat deze momenteel 
afgeleid wordt van de marktwaarde in verhuurde staat, wordt een disconteringsvoet behorend 
bij de beleggersmarkt gehanteerd. Deze rendementen zijn echter niet tot nauwelijks relevant 
voor corporaties. Daarnaast wordt aangenomen dat het vastgoed eeuwigdurend wordt 
geëxploiteerd, terwijl er onvoldoende match wordt gezocht met het daadwerkelijke 
vastgoedbeleid van corporaties en/of resterende levensduur/veroudering van individuele 
vastgoedcomplexen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen worden geadresseerd middels een bij type 
en resterende levensduur behorende disconteringsvoet. Ten slotte wordt door de afgeleide 
bepaling van de marktwaarde, te beperkt rekening gehouden met de kasstromen en het beleid 
van de individuele corporatie op het gebied van niet inrekenen van verkoop van 
woongelegenheden.  
Volledigheidshalve benadrukken wij dat de beleidswaarde geheel zelfstandig berekend kan 
worden, zonder dat als uitgangspunt de marktwaarde wordt gehanteerd. 
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Beheersing van ratio’s en continuïteitsanalyse 
De op het handboek gebaseerde marktwaarde en daarvan afgeleide beleidswaarde vormen de 
grondslag voor de bepaling van een aantal financiële ratio’s die gebruikt worden voor de 
continuïteitsanalyse van corporaties. In het gezamenlijk beoordelingskader van AW en WSW 
geldt dat onder andere de Loan to Value berekend wordt door de leningen te confronteren met 
de (realiseerbare) beleidswaarde.  
 
Continuïteit is belangrijk en grip hebben op de Loan to Value en de solvabiliteit daarmee ook. 
De primaire sturing door corporaties vindt echter plaats op basis van kasstromen en daarmee 
in mindere mate op balans gestuurde ratio’s. De mate van voorspellend karakter – zowel 
externe ontwikkelingen als herziening van rekenuitgangspunten – brengt risico’s mee voor 
corporaties en hun accountant bij uitvoering en toetsing van de continuïteitsanalyse. Zeker 
wanneer sprake is van beperkte ruimte tot de gestelde norm. 
 
6 Reflectie vanuit vaktechnisch oogpunt 
 
Vanuit vaktechnisch oogpunt zijn er drie aandachtspunten in het vraagstuk rondom de 
getrouw-beeld-verklaring. 
 
6.1. Wettelijke verankering handboek versus verslaggevingsstandaarden 
Het handboek vormt de uitwerking van hetgeen in de Woningwet is opgenomen en is wettelijk 
verankerd door opname als bijlage 2 bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 
(RTIV). Bij de totstandkoming van het handboek is geen consensus bereikt met de Raad voor 
de Jaarverslaggeving voor opname in RJ 212 ‘Materiële vaste activa’ en RJ 213 
‘Vastgoedbeleggingen’ waarin de waardebepalingen voor vastgoed zijn geregeld. Met de 
opname in de Woningwet is het waardebegrip marktwaarde in verhuurde staat een wettelijke 
vereiste geworden en verheven boven de verslaggevingsstandaarden in de RJ. Deze 
verheffing schuurt wanneer het gaat om de wettelijke controle van de jaarrekening van 
corporaties op grond van de Woningwet (voor de waardebepaling) en de 
verslaggevingsstandaarden (voor al het overige), primair qua ‘getrouw beeld’ van de 
marktwaarde in verhuurde staat als voornaamste post in de balans van een woningcorporatie 
alsmede qua bepaling van de herwaarderingsreserve die bij de basisversie niet betrouwbaar 
kan worden vastgesteld omdat er geen betrouwbare waarde op complexniveau is. Ook 
presenteert de marktwaarde bijvoorbeeld niet een door de corporatie op basis van duurzame 
voortzetting van de bedrijfsactiviteiten te realiseren waarde en kan derhalve vanuit going 
concern oogpunt niet als de realiseerbare tegenhanger van/ borg voor de passiva worden 
beschouwd. Hieraan is met de verplichte opname van de (op basis van eigen beleid 
realiseerbare) beleidswaarde in de toelichting van de jaarrekening, tegemoet gekomen.   
 
6.2. Toepasbaarheid twee waarderingsmethoden  
Op grond van het handboek is het corporaties onder voorwaarden toegestaan om een keuze te 
maken uit twee waarderingsmethodieken om de marktwaarde in verhuurde staat te bepalen: 
full versie of basisversie. Uitgangspunt hierbij is dat beide waarderingsmethodieken op 
portefeuilleniveau tot een vergelijkbare waarde leiden, waarbij rekening gehouden mag worden 
met een inherente schattingsonzekerheid voor vastgoedwaardering. 
 
De basisversie is een modelmatige waardebepaling gebaseerd op parameters en aannames 
voorgeschreven in het handboek. Hiermee kunnen corporaties op portefeuilleniveau een 
waarde van het bezit bepalen. Het handboek dient volledig gevolgd te worden en er kan geen 
gebruik worden gemaakt van de vrijheidsgraden, ook als deze een betere reflectie van de 
marktomstandigheden en daarmee de marktwaarde van het bezit geven. Aangezien in de 
modelmatige aanpak van de basisversie van het handboek geen directe vergelijking wordt 
gemaakt met gerealiseerde transacties waarin deze marktontwikkeling gereflecteerd zijn, 
bestaat er een risico dat de waardering volgens de basisversie niet leidt tot een vergelijkbare 
marktwaarde van het vastgoed in exploitatie en de hiermee samenhangende niet-
gerealiseerde waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening. Momenteel wordt achteraf 
door de Aw/wetgever een check uitgevoerd op het effect van niet in het handboek verwerkte 
marktontwikkelingen, maar dit blijkt niet specifiek genoeg te zijn voor een waardering per 
corporatie.  
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Bij de full versie is inzet van een externe taxateur verplicht om desgewenst dan wel in 
bepaalde situaties verplicht, de modelmatig bepaalde waarde van het vastgoed in exploitatie 
op portefeuille niveau te verkrijgen door met behulp van een aantal vrijheidsgraden de waarde 
op complexniveau aan te passen. Een externe taxateur bepaalt de waarde per complex 
indachtig benchmark gegevens, referentietransacties en marktontwikkelingen. Deze waarde op 
basis van de full versie levert in principe een hogere kwaliteit op complexniveau dan de 
basisversie en is daarom beter geschikt als beleidsinformatie als de corporatie actief is met 
vastgoedsturing en asset management.  
 
Om de marktconformiteit van de basisversie vast te stellen vindt jaarlijks een validatie van het 
handboek plaats door vergelijking met full versie waarderingen in het voorgaande jaar. Deze 
validatie is belangrijk om te waarborgen dat de basisversie op portefeuilleniveau toepasbaar is, 
gegeven de specifieke kenmerken van het bezit van de corporatie. Een ‘geaccepteerd’ 
validatieverschil van 10% plus of min met een betrouwbaarheid van 90% confirmeert de 
marktconformiteit van de basisversie in relatie tot de door externe taxaties gesteunde full 
versie. Bij de eerste validaties in 2017 en 2018 werd niet voldaan aan deze 10%-norm door 
gebrek aan historische data. Na inleereffecten en aanpassing door de wetgever van de 
meetcriteria werd in 2019 (91%) en 2020 (na afronding 90%) voldaan aan de gestelde norm. 
Hiermee was het risico omtrent de marktconformiteit niet geheel weggenomen, waardoor 
sprake bleef van substantiële  controle inspanningen.  
 
De (voorlopige) validatie 2021 laat zien dat het risico groot is en er niet voldaan is aan de 
gestelde 10%-norm qua betrouwbaarheid van blijven binnen de bandbreedte qua 
validatieverschil van 10% plus of min. Deze uitkomsten markeren de vraagtekens bij de 
marktconformiteit van de basisversie in relatie tot de full versie en daarmee de toekomstige 
handhaving van (de keuze tussen) beide waarderingsmethodieken om de marktwaarde in 
verhuurde staat te bepalen. 
 
6.3. Toetsbaarheid  
De marktwaarde in verhuurde staat is in beperkte mate toetsbaar aan marktconforme 
referentietransacties. Vastgoed gebaseerd op de basisversie wordt niet/nauwelijks getaxeerd. 
Bij waardering op de full versie is de afwezigheid van een actieve markt een belemmering voor 
de taxaties. Voor taxaties zijn ontwikkelingen in de markt en mate waarin gelijksoortige 
transacties in de markt aanwezig zijn immers van grote invloed. 
 
7 Samenvattend 
 
Vanuit maatschappelijk oogpunt dient de jaarrekening inzicht te geven in de mate waarin 
corporaties in staat zijn hun bedrijfsactiviteiten duurzaam voort te zetten en derhalve 
operationele activiteiten te kunnen (blijven) financieren, hun onderhoud te bekostigen, en in 
nieuwbouw en duurzaamheid te investeren. Hiertoe zijn de kasstromen bepalend. Daarnaast 
dient het jaarverslag inzicht te geven in het naleven van prestatieafspraken, het behalen van 
de doelstellingen leefbaarheid en betaalbaarheid, het realiseren van volkshuisvestelijke 
opgaven en de operationele (risico) beheersing.  
 
De invoering van de marktwaarde in verhuurde staat van het vastgoed in exploitatie heeft 
geleid tot verdere professionalisering van de vastgoedbeheersing, maar heeft door de 
dominante waarden in de jaarrekening ook de aandacht van de realisatie van de 
volkshuisvestelijke taak afgeleid, belemmerend gewerkt bij de investeringsbeslissingen gelet 
op de gedefinieerde ratio’s en tot (onterechte) vragen geleid omtrent winstgevendheid en 
verdiencapaciteit. Voor de toelichting op deze sectorspecifieke waarderingsgrondslag is veel 
tekst benodigd om het vereiste inzicht te geven, waarbij de vraag kan worden gesteld of het 
beoogde inzicht hiermee wordt gediend. 
 
Het beleid van corporaties is gericht op het behouden van een sterke sociale 
vastgoedvoorraad en niet op de verkoop van de gehele vastgoedportefeuille. Voor 
bedrijfseconomisch inzicht in de verdiencapaciteit van de corporatie op basis van het eigen 
beleid is de beleidswaarde een betere indicator aangezien deze de specifieke 
aanwendingsrichting van het vastgoed reflecteert. Hierbij wordt immers met de kasstromen op 
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basis van het beleid van de corporatie rekening gehouden. Dit wordt niet of nauwelijks 
gereflecteerd in de huidige marktwaarde in verhuurde staat. 
 
De wettelijke verankering van de waardering van het vastgoed in exploitatie versus de 
vigerende verslaggevingsstandaarden, het hebben van twee waarderingsmethoden die niet tot 
een vergelijkbare marktwaarde in verhuurde staat leiden, en de beperkte toetsbaarheid van 
marktwaarderingen vormen (gezamenlijk) een complex vaktechnisch vraagstuk rondom een 
getrouw-beeld-verklaring bij de jaarrekening van een corporatie. De waarde van het vastgoed 
moet immers een realiseerbare waarde én een getrouwe weergave zijn van de marktwaarde. 
De marktwaarde in verhuurde staat volgens zowel de full als de basis versie is dat niet.  
 
Ten aanzien van de (sub)doelstellingen van de marktwaarde in verhuurde staat, kan niet 
geconcludeerd worden dat dit tot grotere uniformiteit in de waardering heeft geleid, gelet op de 
uitkomsten van de validaties, noch tot beter financieel toezicht, en geenszins tot lagere 
administratieve lasten. Daarentegen is aansluiting gevonden met de waarderingsregels van 
commerciële vastgoedbeleggers en is met dit inzicht de professionalisering van de 
vastgoedbeheersing verder toegenomen. Daarnaast is relevant om op te merken dat de 
marktwaarde in verhuurde staat vanuit financieringsoogpunt benodigd is, teneinde financiers in 
staat te stellen zich een oordeel te kunnen vormen over de terugbetalingsmogelijkheid van 
door een corporatie aangetrokken/opgenomen leningen bij deconfiture.  
 
8 Geadviseerde maatregelen 
 
In deze notitie is door de Sectorcommissie Woningcorporaties een reflectie op de 
oorspronkelijk gestelde doelen van het handboek opgenomen. Vanuit een maatschappelijk, 
bedrijfseconomisch en vaktechnisch kader is een visie gegeven op de toepassing van het 
handboek binnen de sector. Hieruit volgen adviezen voor te nemen maatregelen ten aanzien 
van het huidige systeem vanuit de rol van de accountants indachtig de bredere belangen van 
de verschillende stakeholders. 
 
De evaluatie van het handboek gaat ons inziens hand in hand met de uitkomsten van de 
validatie 2021 en het daaruit volgend complexe vaktechnische vraagstuk rondom de getrouw-
beeld-verklaring bij de jaarrekening van corporaties. Het systeem verbeteren en waar mogelijk 
vereenvoudigen is een wens vanuit verschillende stakeholders, maar vanuit de accountants 
een noodzaak om te (blijven) voldoen aan het toetsingskader op grond waarvan zij hun 
werkzaamheden verrichten. De in deze notitie gegeven reflecties (gezamenlijk) vormen 
hiervoor de basis. De waarde van het vastgoed in een jaarrekening moet een realiseerbare 
waarde én een getrouwe weergave zijn van de marktwaarde rekening houdend met de 
maatschappelijke doeleinden van het bezit. De marktwaarde in verhuurde staat volgens het 
handboek is dat, mede gezien de uitkomsten van het in 2022 uitgevoerde validatie-onderzoek, 
niet.  
 
Onze adviezen ten aanzien van het huidige systeem zijn als volgt: 
 
Maatregelen op de korte termijn (voor boekjaar 2022) 
 
8.1.) Markttechnische update Q4 (marktrapportage) als herijking van kritische  

parameters handboek en inbedden in software-updates bij toepassing basisversie 
binnen het huidige systeem (korte termijn advies voor boekjaar 2022) 

Voor de korte termijn (lees: één jaar ofwel boekjaar 2022) is bij handhaving van het huidige 
systeem ons advies om een tijdige en stringente herijking van de kritische parameters zoals 
opgenomen in het handboek in het vierde kwartaal in te voeren. Denk aan parameters als 
leegwaarde, markthuur en disconteringsvoet, waarbij in voldoende mate rekening wordt 
gehouden met ontwikkelingen op regioniveau. Van belang hierbij is dat ons uitgangspunt is dat 
deze parameters worden geactualiseerd in het Handboek (hoe gering het effect wellicht ook 
is), versus de in de afgelopen jaren toegepaste analyse waarin geen aanpassingen qua 
parameters zijn doorgevoerd omdat deze binnen (niet gedefinieerde) bandbreedtes zouden 
vallen. De huidige markttechnische update wordt op een te macroniveau benaderd en is te laat 
in het proces beschikbaar voor softwareleveranciers en corporaties om deze in te bedden in de 
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modellen die worden gehanteerd voor bepaling van de marktwaarde bij toepassing van de 
basisversie. 
 
Wij adviseren om met betrokken stakeholders consensus te bereiken over de te hanteren 
bronnen voor deze update. Daarnaast bevelen wij aan om met softwareleveranciers een 
tijdsplanning overeen te komen, waarbij zowel de aanpassing van parameters als de 
certificering van de software passend te maken zijn. Op deze wijze kunnen corporaties met de 
meest actuele kritische parameters de marktwaarde van het bezit bepalen. Bovendien 
verwachten wij dat de validatie-resultaten de gestelde norm van maximaal 10% afwijking dan 
beter benaderen. 
 
Maatregelen op de middellange termijn (2 jaar)  
 
8.2.) Hanteren van één waarderingsmethodiek om de marktwaarde in verhuurde staat te  
  bepalen bij behoud van het huidige systeem: de full versie  
Vanuit het toetsende kader en een getrouw beeld als uitgangspunt, is de basisversie te 
bewerkelijk in de totstandkoming en is de uitwerking onzeker voor toetsing en 
betrouwbaarheid. De basisversie is derhalve moeilijk in continuïteit houdbaar, gegeven de 
huidige validaties van het handboek.  Een keuze voor de full versie op grond van het handboek 
voor als waarderingsmethodiek om de marktwaarde in verhuurde staat te bepalen is dan ook 
een oplossing.  
 
Voor de waardering op de full versie is het advies  aansluiting  te zoeken bij de RJ (212/213) in 
plaats van het handboek. Dit voorkomt kunstgrepen om uiteindelijk met de waardering volgens 
het handboek op de door taxateurs gevalideerde waarde uit te komen. 
Om het capaciteitsbeslag op taxateurs behapbaar te houden, zouden de taxaties en ook de 
controles hierop meer verspreid over het jaar moeten plaatsvinden. Ook dat pleit voor een 
aansluiting bij de RJ (212/213) en huidige richtlijnen van de NRVT, waarmee taxaties eerder in 
het jaar kunnen plaatsvinden. Gegeven het stabiele vastgoedbezit van woningcorporaties kan 
daarbij tevens worden overwogen of gezien deze stabiliteit tot een beperkter deel qua taxaties 
dan 1/3 op jaarbasis zou kunnen worden gekomen. 
Deze oplossing leidt voor een aantal corporatie tot hogere vastgoedkosten door inzet van 
taxateurs, maar anderzijds worden de administratieve lasten rondom de totstandkoming, 
validatie, update en certificering van het handboek respectievelijk softwarepakketten 
voorkomen.  
 
Maatregelen op de lange termijn (2-5 jaar)  
 
8.3.) Hanteren van een realiseerbaar waardebegrip voor het vastgoed in exploitatie: de  
   beleidswaarde      
Stel als waardebegrip de beleidswaarde centraal in de jaarrekening. Bij bepaling van de 
onderliggende kasstromen voor de beleidswaardeberekening wordt rekening gehouden met 
het maatschappelijke beleid van de corporatie. De beleidswaarde geeft daarmee een beter 
inzicht in de maatschappelijke (markt-)waarde van het vastgoed het vastgoed in exploitatie, en 
verdient de voorkeur als waardebegrip. 
 
De huidige bepaling van de beleidswaarde als afgeleide van de ter discussie staande 
marktwaarde berekening, kent onvolkomenheden indachtig het maatschappelijke beleid en het 
doel van het bezit voor corporaties. De beleidswaarde als waardebegrip zou op een aantal 
punten gericht aangepast moeten worden, waaronder: 
- bepalen van een passende disconteringsvoet voor de sector als uitgangspunt, met duiding 
voor af- respectievelijk opslagen, afhankelijk van te benoemen specifieke kenmerken van 
vastgoedcomplexen (zoals resterende levensduur); 
-  loslaten van modelmatig eeuwigdurende exploitatie, maar aansluitend op het 
daadwerkelijke vastgoedbeleid van corporaties; 
- zorgen dat beleidskeuzes rondom renovatie en verduurzaming bijdragen aan de berekende  
  levensduur en (beleids-)waarde van het vastgoed;  
- overwegen of de bepaling van de beleidswaarde op basis van de kasstromen en het beleid 

van de individuele corporatie inclusief inrekening van het verkoopbeleid opportuun zou zijn. 
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Vanuit de gedachte van de getrouw-beeld-verklaring zou één waarderingsmethodiek die 
aansluiting heeft bij de RJ (212/213) passend zijn. Ons advies is dan ook het toepassen van de 
RJ (212/213), eventueel met wijzigingen om tot een gewenste beleidswaarde 
bepalingsmethodiek te komen, in plaats van het Handboek. 
 
Volledigheidshalve benadrukken wij dat de beleidswaarde geheel zelfstandig berekend kan 
worden, zonder dat als uitgangspunt de marktwaarde wordt gehanteerd. 
 
Tot slot moet bij deze oplossing met het WSW overlegd worden op welke manier de door hen 
benodigde marktwaarde in verhuurde staat van corporaties beschikbaar wordt gesteld. Dit kan, 
maar hoeft evenwel niet via het jaarrekeningproces te verlopen. 
 
8.4.) Omzetten getrouw-beeld-verklaring in een compliance verklaring bij handhaven  
  basisversie als waarderingsmethodiek  
De uitkomsten van de validatie van het handboek zetten vraagtekens bij de vergelijkbaarheid 
tussen de full versie en de basisversie bij eenzelfde, reguliere portefeuille. De verschillen 
daartussen blijken te groot. Bij de basisversie is voorts geen taxateur ingezet, wordt beperkt 
rekening gehouden met (recente) marktontwikkelingen en ontbreken voldoende referenties 
voor toetsing. Indien voor de basisversie wordt gekozen, past daarbij een compliance 
verklaring in plaats van een getrouw beeld verklaring. Het is immers een modelmatige 
berekening die specifiek voor deze sector is bepaald, en die goed toetsbaar is of die juist is 
toegepast en verwerkt in de jaarrekening. De wettelijke verankering van het handboek maakt 
dit mogelijk. 
 
Of dit binnen de wettelijke kaders alsmede richtlijnen van toepassing voor de wettelijke controle 
van Organisaties van Openbaar Belang een te ambiëren mogelijkheid is, valt te 
bediscussiëren, waarbij wij vanuit accountantsoptiek opmerken dit niet gewenst te achten. Een 
dialoog met de toezichthoudende instanties en financiers is dan ook sterk aan te bevelen.  
 
Ter toelichting:  
Een accountant kan gegeven de omstandigheden op 2 manieren een opinie geven: 
 
Een getrouw beeld stelsel:  
•  Dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van vermogen en resultaat. Dat kan alleen    
  als het verslaggevingsstelsel ook beoogt een getrouw beeld/inzicht te vereisen. Dat is de   
  RJ wel, maar de bepalingen in de Woningwet niet. 
 
Een compliance stelsel: 
• Dat de jaarrekening in alle materiële aspecten in overeenstemming is met het  
  toetsingskader dat is gebaseerd op een stelsel dat niet beoogt getrouwheid te vereisen, 
  maar meer het karakter heeft van compliance met de regels. 
 
Op basis van beide stelsels kan de accountant tot een goedkeurend oordeel komen op basis 
van een redelijke mate van zekerheid, maar alleen in het eerste stelsel zal het woord ‘getrouw’ 
door de accountant mogen worden gehanteerd. Het is hierbij echter de vraag in hoeverre een 
compliance verklaring wordt begrepen door het maatschappelijk verkeer ten opzichte van een 
controle verklaring bij de jaarrekening. 


