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De opdracht…………………

1. Aan welke standaarden is de accountantscontrole onderhevig?

2. Op basis waarvan wordt een goedkeurende verklaring afgeven?

3. Waarom was een validatie benodigd?

4. Hoe kijken accountants aan tegen de uitkomsten van de validatie?

5. Hoe gaan accountants om met de planning voor de jaarrekening 2016?

6 Zijn er nog aandachtspunten?6. Zijn er nog aandachtspunten?



1. Aan welke standaarden is de accountantscontrole onderhevig?

Wetgever vraagt een getrouw beeld verklaring• Wetgever vraagt een getrouw beeld verklaring

• Woningcorporaties zijn wettelijke controles dus onder toezicht van 
d  AFMde AFM

• Referentie is:
• Verslaggevingskader – BTIV (handboek modelmatig waarderen 

+ RJ 645)
C t l t d d  b k t t  R l t hi bij • Controlestandaarden: spoorboek accountants. Relevant hierbij 
zijn onder meer:
• Risico-analyse
• Controle van schattingen
• Gebruik maken van werkzaamheden van andere deskundigen

• Beetje getrouw kan niet……



2. Op basis waarvan wordt een goedkeurende verklaring 
afgeven?

Het is geen wiskunde! De controleverklaring is een scherpe foto van een mistige situatie…..Het is geen wiskunde! De controleverklaring is een scherpe foto van een mistige situatie…..
Belangrijk is onderscheid te maken tussen fouten en onzekerheden…..
Wat is relevant? 



Waar bestaat de marktwaarde uit: controle?

P x QP x Q
P = Gevalideerd handboek
X = Gevalideerd rekenmodel
Q = VastgoeddataQ = Vastgoeddata
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3. Waarom was een validatie benodigd?

• Getrouw beeldverklaring

• 360 keer accountant langs normsteller 360 ee accou ta t a gs o ste e

• Proof of the pudding… 

• Basis voor waardering - > 90% van uw balans



4. Hoe kijken accountants aan tegen de uitkomsten van de validatie?

Toepasbaar echter Conclusies validatie handboek (samengevat)Toepasbaar echter…… Conclusies validatie handboek (samengevat)

1. De basisversie levert voor courant bezit een redelijke marktwaarde in verhuurde staat. 
Specifiek, incourant bezit (veelal studenteneenheden, extramuraal zorgvastgoed BOG/MOG 
etc) of specifieke regio vereist meer maatwerk

2. De waarderingsverschillen tussen de Basisversie en Full‐versie of vrije taxatie vertonen grote2. De waarderingsverschillen tussen de Basisversie en Full versie of vrije taxatie vertonen grote 
spreiding bij objecten in het Oosten van het land

3. De gebruikte marktwaarde van ruim 80% van de waarderingscomplexen met 
studenteneenheden of extramurale zorgeenheden ligt buiten een bandbreedte van 10% 
rondom de basisversie

4. Afwijking in marktwaardeberekening op complexniveau bedraagt meer dan 10% voor j g g p p g
33,33% van de EGW’s en 40% van de MGW’s

5. Input basisversie gemiddelde bedragen voor belastingen, verzekeringen en beheerskosten 
uit handboek redelijke ramingen. Werkelijke kosten in het Westen, MGW’s en 
ZorgExtramuraal zijn hoger. Het ligt meer voor de hand om voor de hiervoor beschreven 
onderdelen, de werkelijke waarden te gebruiken i.p.v. de gemiddelden uit het handboekj g p g

6. Leegwaarde Basisversie lijkt een redelijke indicatie voor leegwaarde in Full‐versie of vrije 
taxatie. De spreiding in gebruikte leegwaarde in basisversie is echter hoog, in het bijzonder 
voor wooneenheden en studenteneenheden. Een aanpassing van de leegwaarde heeft veel 
invloed op de marktwaarde van het complex. Het is onduidelijk waardoor de aanpassingen 
zijn ingegeven

7. De disconteringsvoet uit Basisversie is een redelijke raming voor de gebruikte 
disconteringsvoet, echter.
Veel spreiding in gebruikte disconteringsvoet onder MGW’s. Disconteringsvoet Basisversie 
lijkt relatief hoog voor Extramurale Zorgeenheden. Grote afwijkingen bij krimp‐ en 
aardbevingsgebieden

• A typisch
• Extramuraal 

d h

8. De markthuur wordt doorgaans hoger geschat in de Basisversie (zowel Daeb als Niet‐Daeb
bezit). De gebruikte markthuur is structureel lager dan in de Basisversie. Overschatting 
markthuur basisversie voor kleinere en goedkopere woningen. Onderschatting markthuur 
basisversie voor duurdere eenheden

9. Onderhoudskosten jongere EGW’s (gebouwd na 1990) liggen lager dan onderhoudskosten 
b i i D idi i b ik i dh di d h d d b i i i• Studentenhuisvesting

• Aardbeving en krimpgebieden
• Overige bijzondere situaties

basisversie. De spreiding in gebruikte instandhoudingsonderhoud rondom basisversie is 
eveneens aanzienlijk.

Aantal zaken vragen sowieso evaluatie op corporatieniveau 



5. Hoe gaan accountants om met de planning voor de jaarrekening 
2016?

Dynamisering van controle• Dynamisering van controle

• Aanpak divers – aandacht voor:
• Is voor schattings- en waarderingsproces een systeemgerichte 

aanpak mogelijk – steunen op controls
• Check basisgegevens – IC en externe controle• Check basisgegevens – IC en externe controle
• Fout- / onnauwkeurigheidsevaluatie
• Inschakeling externe deskundigen g g
• Opdracht aan taxateurs
• IT betrouwbaarheid
• Schattingsonzekerheid
• Toelichting BW (blijft dus relevant!) versus MW

S l l ij i i   k   2014  2015• Stelselwijziging en terugrekenen naar 2014 en 2015
• Waardering van onderhanden projecten



Enkele aandachtspunten – valkuilen voor u…..

6. Zijn er nog aandachtspunten?

• Te laat starten

• Geen inzicht in 
• Beklemmingen
• Achterstallig onderhoud

• Aanpassing van programmatuur

• Rekenkundige juistheid programmatuur

I t b i di  ISAE 3402  l t  i !• Impact bevindingen ISAE 3402, let op versienummer!

• Beschikbaarheid van taxateur

• Schattingsonzekerheid 

• Type van de verklaring • Type van de verklaring ……
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Enkele kritische noten of vraagpunten

• Groeimodel in gegevens uitvraag – niet een beetje getrouw

• Geen validatie van handboek 2016

• Bandbreedte discussie – versus schattingsonzekerheid – 10% discussie

• Cruciaal is analyse BW – MW en inzicht in vermogeny g
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Vragen en meer informatie?

https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/p
ublieke-sector/articles/veranderingen-in-
het-verantwoordingslandschap-herziene-het verantwoordingslandschap herziene
richtlijn-645-voor-
woningcorporaties.html
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