
Overzicht basis of full variant en taxatieuitgangspunten

Reguliere
woningen

JA Dan geldt voor de waardering over 2016 een 
verplichting om al dit vastgoed op full te waarderen. 

BOG-MOG

Intramuraal
zorgvastgoed

Exoten

Is de 
gezamenlijke 
huursom van 
deze typen 

meer dan 5% 
van de totale 

huursom?

JA

NEE

Buitenlands
bezit

Vrije taxatie door 
inzet plaatselijke 

taxateur 

1. Basis óf full naar vastgoedtype

Is de erfpachtsituatie goed
binnen basisversie te

waarderen?

Keuze tussen 
basis of full

JA

Keuze tussen 
basis of full

Is het te waarderen
complex gelegen

op erfpacht?  

JA

Dan dit complex op 
full waarderen

NEE NEE

Is de erfpachtsituatie goed
binnen basisversie te

waarderen?

Keuze tussen 
basis of full

JA

Keuze tussen 
basis of full

Is het te waarderen
complex gelegen

op erfpacht?  

JA

Dan dit complex op 
full waarderen

NEE NEE

NEE

Dan al dit vastgoed 
op full waarderen

2. Taxatie uitgangspunten

Reguliere
woningen

Niet reguliere
woningen

BOG-MOG

Parkeren

Intramuraal
zorgvastgoed

Exoten Buitenlands
bezit

Bij overgang naar marktwaarde over verslagjaar 2016 is er sprake van een 
stelselwijziging. Naast de waardering over 2016 moeten herberekende
vergelijkende cijfers voor 2015 en 2014 geleverd worden. Dit geldt zowel 
voor toepassen basis als full waardering. Bij de full-waardering is het taxeren 
van al dit bezit verplicht (met jaarlijkse update in de navolgende jaren). 

Bij de overgang naar marktwaarde over verslagjaar 2016 is er sprake van een 
stelselwijziging. Naast de waardering over 2016 moeten herberekende vergelijkende 
cijfers voor 2015 en 2014 geleverd worden. Dit geldt zowel voor toepassen basis als full 
waardering. Bij full waardering is er de keuze tussen 100% taxeren met jaarlijkse update 
voor de navolgende jaren, of de keuze voor 1/3 - 2/3 variant indien sprake is van 
homogeen vastgoed. 

Heeft er over 2015 
een waardering op 

marktwaarde (RJ213) 
plaatsgevonden? 

NEE

Heeft er over 2015 
een waardering op 

marktwaarde (RJ213) 
plaatsgevonden? 

JA

Bij de waardering over 2016 is er sprake van een schattingswijziging. Er is geen 
herberekening van vergelijkende cijfers nodig. Een markttechnische update volstaat voor de 
full-waardering in 2016, onder voorwaarde dat het complex in 2015 of 2014 is bezichtigd en 
indien de waardering over 2016 wordt aangevuld met kadastraal- en milieuonderzoek 
(danwel verklaring van de corporatie hieromtrent). 

NEE

Bij de waardering over 2016 is er sprake van een schattingswijziging. Er is 
geen herberekening van vergelijkende cijfers nodig. Een markttechnische 
update van de eerder uitgevoerde taxatie volstaat voor de full-waardering in 
2016. Dit onder voorwaarde dat er in 2015 of 2014 is bezichtigd en indien de 
waardering over 2016 wordt aangevuld met kadastraal- en milieuonderzoek 
(danwel verklaring van corporatie hieromtrent). 

Is de huursom van reguliere 
woningen die gelegen zijn in krimp-
of aardbevingsgebied 
gecombineerd met de huursom van 
studenteneenheden en 
extramurale zorgeenheden meer 
dan 5% van de totale huursom ?

JA

* Niet-reguliere woningen zoals omschreven in “Handboek marktwaardeing - Bijlage 1 – Definities” onder waarderingsmodellen

Niet-reguliere
woningen*

Parkeren
Keuze tussen 
basis of full


