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Aanbevelingen 

Proces van dataverzameling 

De validatie is uitgevoerd op basis van waarderingsgegevens die corporaties hebben aangeleverd. 
Het is een tijdrovend proces gebleken om tijdig de benodigde waarderingsgegevens te ontvangen. 
Bovendien bleek dat de waarderingsgegevens op zeer uiteenlopende wijzen werden toegestuurd. 
Door vooraf afspraken te maken met de softwareleveranciers over de benodigde data en het format 
waarin de data worden aangeleverd, is het mogelijk het proces van dataverzameling veel efficiënter 
te laten verlopen. Daarmee kan tijdwinst worden geboekt die ten goede kan komen aan de kwaliteit 
van de validatie van het handboek en aan de tijdige oplevering van het nieuwe handboek. 

Verder is een punt van overweging of de levering van de waarderingsgegevens door de corporaties 
ten behoeve van de validatie en de actualisatie van het handboek minder vrijblijvend gemaakt kan 
worden. Een optie is dat deze gegevens door de Autoriteit woningcorporaties (Aw) mede ten 
behoeve van het toezicht worden opgevraagd volgens het vaste format dat de softwareleveranciers 
zouden moeten gaan toepassen. Hiermee kan de Aw ook haar toezichthoudende rol beter 
uitoefenen. De verplichte toelevering van de waarderingsgegevens biedt de Aw de mogelijkheid om 
de kwaliteit van de waardering en het gebruik van de vrijheidsgraden te beoordelen.  

 

De taxatieparameters woningen 

Op basis van de uitgevoerde data-analyses is geconcludeerd dat de hoogte van verschillende 
taxatieparameters in het handboek aanpassing behoeft. 

Markthuur van woningen 

In het handboek wordt de markthuur bepaald als een percentage van de leegwaarde. De 
markthuur per m2 sluit beter aan bij de praktijk van de commerciële verhuur. Bovendien is uit de 
analyses gebleken dat de markthuur per m2 een betere benadering is. De markthuur per m2 is 
afhankelijk van de volgende kenmerken: 

- De geïndexeerde WOZ-waarde. In het huidige handboek is de markthuur afhankelijk van de 
leegwaarde. Het gebruik van de geïndexeerde WOZ-waarde heeft vanuit eenvoud de 
voorkeur, omdat deze wijziging ervoor zorgt dat, bij gebruik van de leegwaarde in de full 
versie, de markthuur volgens de basisvariant niet meebeweegt. De geïndexeerde WOZ-
waarde met peildatum 1 januari 2016 is in een aantal klassen opgedeeld, maar minder dan in 
het huidige handboek. 

- De bouwjaarklasse. Dit kenmerk blijft gehandhaafd. Alleen is de klasse-indeling aangepast. 
De hoogte van de effecten is ook aangepast.   

- Het type woning. Dit kenmerk blijft ongewijzigd. Alleen de hoogte van het effect kan worden 
aangepast. 

- De oppervlakte. In het huidige handboek is de oppervlakte in klassen weergegeven. 
Vanwege het feit dat een ander model met markthuur per m2 is gebruikt, ontstaat een 
formule voor het effect van de grootte van de oppervlakte waarmee voor elke oppervlakte 
de markthuur kan worden bepaald. Deze markthuur dient vervolgens te worden 
gecorrigeerd voor het effect van de andere kenmerken.  
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- Het COROP-gebied. De gebiedsindeling is aangepast door de vier grote gemeenten 
afzonderlijk te onderscheiden van het verdere COROP-gebied waarin deze gemeenten 
gelegen zijn. Er ontstaan zo 44 gebieden. Ook de hoogte van de effecten dient te worden 
aangepast. 

- De referentiewoning. Doordat de gemeente ’s-Gravenhage apart is onderscheiden heeft de 
referentiewoning niet meer betrekking op het betreffende COROP-gebied, maar op de 
gemeente ’s-Gravenhage. Verder is het aantal m2 oppervlakte als referentiekenmerk 
toegevoegd. 

Bovenstaande resultaten zijn ontleend aan de markthuren zoals die bij de full waardering zijn 
toegepast. De markthuurpercentages in het huidige handboek zijn gebaseerd op een modelmatige 
waardering op basis van het NVM-bestand van gerealiseerde markthuren. Het verdient aanbeveling 
om met een geactualiseerd NVM-bestand ook een model te schatten voor de markthuur per m2. De 
uitkomsten van deze geactualiseerde schatting met het NVM-bestand kunnen tot aanpassing leiden 
van de bij de validatie gevonden resultaten. 

Instandhoudingsonderhoud van woningen 

Het instandhoudingsonderhoud is volgens het huidige handboek afhankelijk van twee kenmerken. De 
uitgevoerde analyses leveren enkele aanpassingen op. 

- De referentiewoning. In het huidige handboek is bij het instandhoudingsonderhoud geen 
referentiewoning gespecificeerd. Voorgesteld wordt om dit wel te doen, zoals ook bij de 
markthuur en het disconteringspercentage het geval is. 

- Het type woning. Dit kenmerk blijft onveranderd. De hoogte van de effecten moet wel 
worden aangepast. 

- De bouwjaarklasse. Dit kenmerk blijft onveranderd. De hoogte van de effecten moet wel 
worden aangepast. Het interactie-effect tussen bouwjaar en woningtype, waarmee in de 
huidige tabel rekening wordt gehouden, kan buiten beschouwing blijven. 

- De oppervlakteklasse. Uit de analyses blijkt dat de grootte van de oppervlakte ook van 
belang is voor de hoogte van het instandhoudingsonderhoud. De aanbeveling is om de 
oppervlakte van de woning toe te voegen aan de kenmerken en daarbij een indeling in 6 
klassen te gebruiken. 

Disconteringsvoet van woningen 

In het huidige handboek is de disconteringsvoet opgebouwd uit verschillende componenten, te 
weten de risicovrije rentevoet, een vastgoedspecifieke opslag en een opslag voor het object- en 
marktrisico. Bij de uitgevoerde analyses is de totale disconteringsvoet bezien. De hoogte van de 
totale disconteringsvoet is afhankelijk van verschillende kenmerken. 

- De bouwjaarklasse. Dit kenmerk blijft onveranderd. De hoogte van de effecten moet wel 
worden aangepast. 

- Het type woning. Dit kenmerk blijft onveranderd. De hoogte van de effecten moet wel 
worden aangepast. 

- Het COROP-gebied. De gebiedsindeling is aangepast door de vier grote gemeenten 
afzonderlijk te onderscheiden van het COROP-gebied waarin deze gemeenten liggen. Er 
ontstaan zo 44 gebieden. Ook de hoogte van de effecten dient te worden aangepast. 
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- Het exploitatieregime. Het exploitatieregime is toegevoegd aan de kenmerken die 
medebepalend zijn voor de hoogte van de disconteringsvoet. Het gaat hierbij om het 
onderscheid tussen uitponden en doorexploiteren.  

- De referentiewoning. Doordat de gemeente ’s-Gravenhage apart is onderscheiden heeft de 
referentiewoning niet meer betrekking op het betreffende COROP-gebied, maar op de 
gemeente ’s-Gravenhage. Verder heeft de referentiewoning betrekking op het 
doorexploiteerscenario. 

Uitpondkans 

In het huidige handboek wordt in het uitpondscenario vanaf het 6e exploitatiejaar een onderscheid 
gemaakt tussen de hoogte van de uitpondkans en die van de mutatiekans. De mutatiekans blijft in 
het 6e jaar onveranderd en is gelijk aan de mutatiekans in het doorexploitatiescenario. De 
uitpondkans wordt in het huidige handboek in het 6e jaar verlaagt naar 70% van de mutatiekans. Dit 
impliceert dat 30% van de mutaties in het uitpondscenario weder verhuurd wordt.  

Uit het gebruik van de vrijheidsgraden is gebleken dat in veel gevallen deze lijn niet wordt gevolgd. 
Veelal wordt in het uitpondscenario in het 6e exploitatiejaar de mutatiekans verlaagd en worden alle 
muterende woningen in het uitpondscenario verkocht. De aanbeveling is om het handboek op deze 
wijze aan te passen. De verlaging van de mutatiekans in het 6e jaar kan dan op 30% worden gesteld. 

 

Heterogeen of homogeen vastgoed 

Woningen in een krimpgebied 

Er is een groot aantal woningportefeuilles, die gelegen zijn in een krimpgebied, beschikbaar voor de 
validatie. Uit de analyses is gebleken dat woningen die zich in een krimpgebied bevinden, zeer wel 
via de basisversie van het handboek gewaardeerd kunnen worden. Deze woningen zijn onderling in 
voldoende mate homogeen. 

Een specifieke opslag op de disconteringsvoet voor woningen in een krimpgebied is voldoende om 
een basiswaardering te krijgen die goed aansluit bij de full waarderingen. 

Woningen in een aardbevingsgebied 

Voor woningen in een aardbevingsgebied geldt hetzelfde als bij woningen in een krimpgebied, niet 
zijnde een aardbevingsgebied. Ook deze woningen zijn onderling voldoende homogeen. Een 
specifieke opslag op de disconteringsvoet voor woningen in een aardbevingsgebied is eveneens 
voldoende om een basiswaardering te krijgen die goed aansluit bij de full waarderingen. Omdat 
woningen in een aardbevingsgebied tevens in een krimpgebied zijn gelegen, komt deze opslag 
bovenop de opslag voor een krimpgebied.  

Studentenwoongelegenheden 

De studentenwoongelegenheden zijn tamelijk heterogeen. De basiswaardering geeft geen goede 
aansluiting bij de full waarderingen. Aanpassing van de belangrijkste taxatieparameters verandert 
dat beeld niet. Wel dienen de effecten van deze parameters te worden aangepast voor de situatie 
dat de basiswaardering mogelijk is, als de 5%-drempel niet wordt overschreden.  

Extramurale zorgwoongelegenheden 

De extramurale zorgwoongelegenheden zijn eveneens tamelijk heterogeen. De basiswaardering 
geeft evenmin een goede aansluiting bij de full waarderingen. Aanpassing van de belangrijkste 
taxatieparameters verandert dat beeld niet. Wel dienen de effecten van deze parameters te worden 
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aangepast voor de situatie dat de basiswaardering mogelijk is, als de 5%-drempel niet wordt 
overschreden.  

 

Nadere verantwoording taxateur 

Uit het verschil tussen de leegwaarde en de geïndexeerde WOZ-waarde blijkt dat de geïndexeerde 
WOZ-waarde door de taxateur in voorkomende gevallen (fors) wordt gecorrigeerd. Hierbij is het 
overigens niet helemaal duidelijk of de correctie betrekking heeft op de hoogte van de indexatie voor 
de periode primo 2015 – ultimo 2016, of op de hoogte van de WOZ-waarde primo 2015.  

Aanbevolen wordt om bij de full waardering, als er een afwijking op portefeuilleniveau van de 
geïndexeerde WOZ-waarde en de gehanteerde leegwaarde van meer dan 3% wordt toegepast, de 
taxateur een extra toelichting en onderbouwing te vragen. Deze toelichting en onderbouwing dient 
betrekking te hebben op: 

• het verschil tussen de indexering van het handboek en de door de taxateur gehanteerde 
indexering; 

• het verschil tussen de gemiddelde WOZ-waarde van de portefeuille, geïndexeerd met de 
door de taxateur gehanteerde index, en de gemiddelde leegwaarde van de portefeuille. 

 

Kwaliteit full waarderingen 

Bij de validatie is het uitgangspunt dat door het gebruik van de full versie van het handboek een 
juiste waardering tot stand komt. De validatie heeft niet als doel gehad om de kwaliteit van de full 
waarderingen nader te onderzoeken. Er is wel sprake van enige ‘bijvangst’ van onwaarschijnlijke 
waarden voor de taxatieparameters. Een vervolgonderzoek naar de kwaliteit van de full 
waarderingen is zinvol. Een dergelijk onderzoek kan bijdragen aan een beter inzicht in de kwaliteit 
van de basiswaarderingen en aan de verdere verbetering van het handboek.  

 

Handboek 

Wanneer deze aanbevelingen worden overgenomen in het nieuwe handboek ontstaat er een 
basiswaardering voor reguliere woningen, ook in krimp- en aardbevingsgebieden, die goed aansluit 
bij de full waardering.  
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1. Inleiding 

1.1 Het kader 

Corporaties zijn op grond van de nieuwe Woningwet verplicht om voor de jaarrekening het vastgoed 
in exploitatie te waarderen op marktwaarde. Belangrijke overwegingen om de marktwaarde als 
verplichte waarderingsgrondslag in te voeren waren: 

• De marktwaarde levert een bijdrage aan de professionalisering van de vastgoedsturing. 

• Met de marktwaarde is een betere verantwoording over de inzet van het maatschappelijk 
vermogen mogelijk. 

• De marktwaarde is nodig om de toets op overcompensatie te kunnen uitvoeren. 

• Met de verplichte marktwaarde is voor alle corporaties een uniforme waarderingsgrondslag 
ingevoerd waarmee de transparantie en de vergelijkbaarheid is bevorderd. 

Voor veel corporaties was deze waarderingsgrondslag onbekend, zeker wat betreft de 
uitgangspunten die daarbij worden gehanteerd, en de wijze waarop die waardering tot stand komt. 
Om het waarderingsproces bij corporaties te ondersteunen is het Handboek modelmatig waarderen 
marktwaarde opgesteld. Dit handboek is gepubliceerd als bijlage 2 bij artikel 14 van de Regeling 
toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 en daarmee het kader voor alle corporaties bij de 
waardering van het vastgoed in exploitatie. 

Belangrijke doelen die bij het opstellen van het handboek een rol hebben gespeeld, zijn1: 

• Uniformering van de uitganspunten van de waardering waar mogelijk en nodig. Het 
handboek geeft deze uniformeringen en dit vergroot ook de transparantie van de wijze 
waarop de waardering bij corporaties tot stand komt. 

• Het leveren van een bijdrage aan de kostenbeperking. De administratieve lasten van de 
Invoering van de marktwaarde en de jaarlijkse waardering dienden met het handboek 
beperkt te blijven.  

In de uitwerking van het handboek is rekening gehouden met verschillen tussen corporaties wat 
betreft kennis over de marktwaarde en wat betreft de wijze waarop de marktwaarde een rol vervult 
binnen het vatgoedsturingsproces. Dit heeft in het handboek geleid tot een basisversie en een full 
versie. De basisversie is een kostenefficiënte, modelmatige methodiek om de marktwaarde te 
bepalen voor corporaties waar de marktwaarde (nog) geen grote rol vervult bij de vastgoedsturing. 
De full versie levert op complexniveau in principe een meer nauwkeurige marktwaarde, maar gaat 
ook met hogere kosten gepaard, en is beschikbaar voor corporaties die gebruik maken van de 
marktwaarde voor de vastgoedsturing.  

De eerste versie van het handboek is gepubliceerd begin 2015. Dit was een consultatieversie van het 
handboek. Deze versie is gevalideerd en verder verbeterd met de waarderingsgegevens van de 
waarderingsronde 2015. De eerste ‘officiële’ versie van het handboek is gepubliceerd eind 2015. 
Deze versie was nog niet van toepassing voor de jaarrekening. Wel diende dit handboek te worden 
gebruikt voor de opgave van de marktwaarde van het vastgoed voor de verantwoordingsinformatie 
dVi medio 2016. Vervolgens is de jaarlijkse cyclus van de validatie van het ‘vorige’ handboek en de 
actualisatie leidend tot het ‘nieuwe’ handboek voortgezet. Via de validatie worden de relevante 
waarderingsgegevens van de afgesloten waarderingsronde geanalyseerd om het handboek, en dan 

                                                           
1 Zie Handboek modelmatig waarderen marktwaarde, Staatcourant 2016 nr. 67521, p. 8 
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met name de basisversie van het handboek, te verbeteren. De actualisatie bouwt daarop voort en 
houdt ook rekening met de marktontwikkelingen van het lopende boekjaar. Dit leidt tot de nieuwe 
versie van het handboek, die aan het einde van het lopende boekjaar wordt gepubliceerd en van 
toepassing is op de jaarrekening die over dat boekjaar dient te worden opgesteld, in de eerste helft 
van het daaropvolgende jaar. 

In deze cyclus heeft deze validatie betrekking op het handboek dat van toepassing was voor de 
jaarrekening over 2016. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van de waarderingsgegevens die 
betrekking hebben op dat boekjaar. Het gaat dan met name om die waarderingen die via de full 
versie van het handboek tot stand zijn gekomen. In het bijzonder het gebruik van de vrijheidsgraden 
die het handboek bij de full waardering biedt, geeft informatie voor de mogelijke verbetering van de 
basisversie van het handboek.  

 

1.2 Vraagstelling 

Vanuit de beschreven jaarlijkse cyclus van validatie en actualisatie van het handboek staan voor deze 
validatie twee hoofdvragen centraal: 

• Heeft het handboek 2016, en dan met name de basisversie, voldaan aan de eisen die 
daaraan gesteld zijn? 

• Welke eventuele aanpassingen zijn mogelijk en wenselijk waarmee het handboek verbeterd 
kan worden? 

De beoordeling van de basisversie van het handboek vindt plaats door bij portefeuilles waar de full 
waardering van het handboek is toegepast, deze full waardering te vergelijken met de 
basiswaardering volgens het handboek als de betreffende portefeuille met de basisversie zou zijn 
gewaardeerd. Aan de hand van verschillen tussen deze berekende basiswaardering en de 
aangeleverde full waardering kan worden beoordeeld of het handboek aan de eisen heeft voldaan. 
De eis die daarbij aan het handboek wordt gesteld, is dat bij tenminste 90% van de portefeuilles het 
relatieve verschil tussen de berekende basiswaardering en de aangeleverde full waardering niet 
meer bedraagt dan 10% plus of min.  
Bij de beantwoording van de hoofdvragen worden verschillende deelportefeuilles onderscheiden: 

• Reguliere eengezins- en meergezinswoningen, niet gelegen in krimp- of aardbevingsgebied 

• Reguliere woningen gelegen in een krimpgebied, niet zijnde een aardbevingsgebied 

• Reguliere woningen in een aardbevingsgebied 

• Studentenwoongelegenheden 

• Extramurale zorgwoongelegenheden 
Voor elke deelportefeuille afzonderlijk dient te worden beoordeeld of de basisversie van het 
handboek aan de gestelde eis voldoet. 
Een nadere analyse van de verschillen tussen de berekende basiswaardering en de aangeleverde full 
waardering geeft de mogelijkheid aanbevelingen te doen voor de verbetering van het handboek 
zodat bij het nieuwe handboek de verschillen tussen beide waarderingen worden verminderd. 
 
Het zwaartepunt van de analyse ligt bij de reguliere eengezins- en meergezinswoningen die niet zijn 
gelegen in een krimp- of aardbevingsgebied. Voor de andere vier deelportefeuilles geldt momenteel 
de 5%-drempel, inhoudende dat voor 2016 een full waardering verplicht is als de huursom van deze 
deelportefeuilles, voor het DAEB- en het niet-DAEB bezit afzonderlijk, tezamen meer dan 5% 
bedraagt. Voor deze deelportefeuilles is de vraag of de waardering van deze categorieën vastgoed, 
binnen de gestelde eisen, met de basisversie van het handboek kan worden uitgevoerd, en welke 
aanpassingen van het handboek daarvoor nodig zijn, zodat de voor dit jaar geldende verplichting 
voor de full waardering kan worden beëindigd.  
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1.3 Opzet rapportage 

De opzet van deze rapportage is in hoofdlijnen als volgt. Het volgende hoofdstuk beschrijft welke 
deelportefeuilles met de waarderingsgegevens beschikbaar zijn voor de validatie. Vervolgens geeft 
hoofdstuk 3 voor de reguliere woningen, niet zijnde woningen in een krimp- of aardbevingsgebied, 
een overzicht van de geconstateerde verschillen tussen de berekende basiswaardering en de 
aangeleverde full waardering. Omdat de verschillen het gevolg zijn van de toepassing van de 
vrijheidsgraden van het handboek, geeft dit hoofdstuk ook een beeld van de mate waarin de 
vrijheidsgraden zijn gebruikt, en de mate waarin elke vrijheidsgraad heeft bijgedragen aan het 
verschil in beide waarderingen.  

Voor de drie belangrijkste vrijheidsgraden, te weten de markthuur, het instandhoudingsonderhoud 
en de disconteringsvoet, bevat hoofdstuk 4 een nadere analyse of er bij het gebruik van de 
vrijheidsgraden systematische patronen zijn te onderkennen. Ook zal bezien worden hoe de 
vrijheidsgraad met betrekking tot de mutatiekans in het uitpondscenario is toegepast. Systematische 
afwijkingen tussen de waarden voor deze taxatieparameters volgens het handboek enerzijds en zoals 
toegepast bij de full waarderingen anderzijds, bieden de mogelijkheid voor het formuleren van 
aanbevelingen voor het nieuwe handboek.  

Om te bezien of deze mogelijke aanbevelingen toereikend zijn, zal in hoofdstuk 5 een aangepaste 
basiswaardering worden gepresenteerd. De aangepaste basiswaardering zal dan weer worden 
vergeleken met de aangeleverde full waardering om te bezien of na de aanpassingen aan de eis dat 
90% van de deelportefeuilles binnen de bandbreedte van 10% plus of min blijft, wordt voldaan. Voor 
zover er nog verschillen zijn tussen de aangepaste basiswaardering en de aangeleverde full 
waardering, zal vervolgens worden geanalyseerd of er een verband is met het gebruik van de 
vrijheidsgraad van de leegwaarde door de WOZ-waarde aan te passen.  

Hebben de voorafgaande hoofstukken betrekking op de reguliere woningen die niet zijn gelegen in 
een krimp- of aardbevingsgebied, in hoofdstuk 6 komen de andere 4 deelportefeuilles aan de orde. 
Voor elke deelportefeuille afzonderlijk zal eerst vastgesteld worden in welke mate bij de 
deelportefeuilles de berekende basiswaardering verschilt van de aangeleverde full waardering. Als 
blijkt dat niet voldaan wordt aan de eis dat 90% van de deelportefeuilles binnen de bandbreedte van 
10% plus of min valt, zal vervolgens worden bezien of het mogelijk is met een aangepaste 
basiswaardering de verschillen zo te beperken dat wel aan die eis wordt voldaan.  

Tot slot van de rapportage bevat hoofdstuk 7 een korte afsluitende reflectie op de kwaliteit van de 
aangeleverde full waarderingen en de betekenis die dat heeft voor het hanteren van de full 
waarderingen als maatstaf voor de beoordeling van de basisversie van het handboek.   
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2. De beschikbare data 

2.1. Inleiding 

Vooruitlopend op de start van de validatie van het handboek heeft het ministerie van BZK begin juni 
2017 bij alle corporaties de waarderingsgegevens opgevraagd van de waarderingen die op basis van 
de full versie van het handboek zijn uitgevoerd. Dit hoofdstuk beschrijft hetgeen door corporaties is 
aangeleverd, en in welke mate de aangeleverde gegevens bruikbaar zijn voor de validatie van het 
handboek. 

 

2.2. De aangeleverde data 

Een groot aantal corporaties heeft de waarderingsgegevens van de verhuureenheden aangeleverd. 
De gegevens zijn in uiteenlopende bestandsformaten aangeleverd en waren in eerste instantie voor 
een belangrijk deel onvolledig. Dit heeft ertoe geleid dat aanvullend gegevens zijn opgevraagd en een 
deel van de corporaties afgevallen is omdat de gegevens niet bruikbaar zijn gebleken.  

De gegevens van 75 corporaties zijn in dit onderzoek wel bruikbaar. Bij een klein deel van de 
aangeleverde gegevens is geconstateerd dat de aangeleverde objectgegevens niet plausibel zijn. 
Verder zijn er ook gemengde complexen, niet zijnde eengezinswoningen in combinatie met 
meergezinswoningen, die voor de analyses niet bruikbaar zijn. Dit heeft tot een uitval geleid van 
65.241 woongelegenheden.2 De 75 corporaties hebben bruikbare waarderingsgegevens van 
1.083.745 woongelegenheden aangeleverd. 

Bij de validatie worden vijf deelportefeuilles onderscheiden. Deze deelportefeuilles zijn: 

• Reguliere eengezins- en meergezinswoningen, niet gelegen in krimp- of aardbevingsgebied 

• Reguliere woningen gelegen in een krimpgebied, niet zijnde een aardbevingsgebied 

• Reguliere woningen in een aardbevingsgebied 

• Studentenwoongelegenheden 

• Extramurale zorgwoongelegenheden 
 

Wanneer op het niveau van de deelportefeuilles wordt gekeken zijn bij de 75 corporaties niet alle 
deelportefeuilles aanwezig. Dat is ook logisch omdat corporaties veelal niet op elke van deze 
deelterreinen actief zijn. Corporaties die niet in een krimp- of aardbevingsgebied actief zijn, hebben 
uiteraard geen woningen in een dergelijk gebied. Veel corporaties hebben geen 
studentenwoongelegenheden of extramurale zorgwoongelegenheden. 

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van het aantal deelportefeuilles, het aantal 
complexen en het aantal verhuureenheden per deelportefeuille. 

  

                                                           
2 In de bijlage is een nadere verantwoording opgenomen van de wijze waarop deze uitval is bepaald. 
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Tabel 2.1: Het aantal deelportefeuilles en het aantal bruikbare verhuureenheden per deelportefeuille 

Deelportefeuille Aantal Complexen VHE's 

Reguliere woningen 60 18.825 931.791 

Krimp 28 3.073 111.947 

Aardbeving 6 241 9.166 

Studenten 33 678 28.433 

Extramuraal zorg 16 101 2.408 

De kernvraag van het onderzoek heeft betrekking op de reguliere woningen, die niet in een krimp- of 
aardbevingsgebied zijn gelegen. Het gaat daarbij zoals tabel 2.1 laat zien, om 60 deelportefeuilles. 
Van deze 60 deelportefeuilles zal worden bezien of de basiswaardering valt binnen de bandbreedte 
van plus of min 10% van de full waardering. De andere deelportefeuilles zijn ook van belang voor het 
onderzoek, onder meer om te bezien of met aanpassingen van het handboek voor deze 
deelportefeuilles de basisversie ook een goede waardering kan opleveren. Deze deelportefeuilles 
komen verderop aan bod.  

Het is van belang dat met deze 60 deelportefeuilles een representatief beeld kan worden geschetst 
van de full waarderingen. De representativiteit van de bruikbare portefeuilles zal worden bezien aan 
de hand van de spreiding van de woningen over de provincies plus de 4 grote gemeenten (G4). Uit 
tabel 2.2 blijkt dat in alle provincies en de G4 er een groot aantal woningen in het bestand aanwezig 
is. Dit geldt niet alleen voor het totaal maar ook voor de eengezins- en meergezinswoningen 
afzonderlijk. Rekening houdend met de ‘uitval’ van woningen in een aantal provincies vanwege 
woningen die gelegen zijn in een krimp- of aardbevingsgebied, kan worden vastgesteld dat de 
dekking in alle provincies groot is. 
 

Tabel 2.2: Het aantal reguliere woningen naar EGW, MGW en totaal, per provincie plus G4 

Provincie + G4 Corporatie 1) EGW MGW Totaal 

Groningen 7 3.395 16.010 19.405 

Friesland 6 17.613 17.530 35.143 

Drenthe 8 12.052 7.777 19.829 

Overijssel 13 25.422 24.871 50.293 

Flevoland 5 6.317 7.017 13.334 

Gelderland 15 38.384 34.242 72.626 

Utrecht 15 22.226 27.078 49.304 

Noord-Holland 13 31.033 37.227 68.260 

Zuid-Holland 22 46.877 107.042 153.919 

Zeeland 6 4.596 4.038 8.634 

Noord-Brabant 12 45.405 51.155 96.560 

Limburg 6 12.417 9.817 22.234 

Amsterdam 7 12.071 96.579 108.650 

's-Gravenhage 6 6.502 42.711 49.213 

Rotterdam 7 18.077 102.666 120.743 

Utrecht (gem) 10 11.663 31.981 43.644 

Totaal  314.050 617.741 931.791 

1) Het aantal corporaties telt hoger op dan 60 omdat verschillende corporaties in verschillende provincies plus 
G4 woningbezit hebben. 
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De conclusie is dat met de 60 deelportefeuilles en de 931.791 woningen, die beschikbaar zijn, er een 
representatieve basis is voor de validatie van het handboek met betrekking tot de reguliere 
woningen, niet gelegen in een krimp- of aardbevingsgebied. 

De volgende tabel geeft een beeld van het aantal woningen dat in een krimp- of aardbevingsgebied 
gelegen is. Deze informatie is ontleend aan dVi, de jaarlijkse cijfermatige verantwoording van de 
corporaties. Deze aantallen sluiten niet geheel aan op de aantallen die bij de validatie gebruikt 
worden. Bij de aantallen uit dVi zijn zelfstandige studenten- en zorgwoongelegenheden inbegrepen 
en komen deze daardoor (mogelijk) iets hoger uit. Verder heeft het aantal woningen op basis van dVi 
ook betrekking op woningen waarvoor geen verplichting voor de full waardering bestaat omdat de 
corporatie de 5%-drempel niet overschrijdt. Tot slot is op dit moment dVi 2016 nog niet beschikbaar, 
zodat dVi 2015 is gebruikt. 

De tabel laat zien dat de een groot deel van de woningen in een krimpgebied in het gegevensbestand 
is opgenomen. De dekking is 72%. Voor het aardbevingsgebied is de dekking met 42% minder hoog, 
maar ook voldoende als rekening wordt gehouden het feit dat dVi ook andere woongelegenheden 
dan reguliere woningen bevat, en bij een deel van de woningen in het aardbevingsgebied geen full 
waardering is uitgevoerd.  

Tabel 2.3: Het totaal aantal woningen in krimp- en aardbevingsgebieden op basis van dVi 20151) 

Krimp 

 

Aardbeving Aantal corporaties 

 

Aantal woningen 

dVi 

Aantal woningen 

gegevensbestand 

Ja Nee 46 154.531 111.947 

Ja Ja 13 21.807 9.166 

Totaal  
 

176.338 121.113 

1) Data zijn afkomstig van de CorpoData website 

 

2.3 De berekende en de aangeleverde full waardering 

Corporaties hebben voor de woningen en andere woongelegenheden de full waardering 
aangeleverd. Deze aangeleverde full waardering en de daaraan ten grondslag liggende, eveneens 
aangeleverde taxatieparameters vormen de basis voor de validatie. Voor een betrouwbare analyses 
is het noodzakelijk dat de hoogte van de waardering en die van de taxatieparameters onderling 
consistent zijn. Een manier om die consistentie te bezien, is de door de aangeleverde full waardering 
te vergelijken met een zelf berekende full waardering met de aangeleverde taxatieparameters. 
Verschillen tussen beide full waarderingen zijn te verwachten. Als het verschil te groot is, is dat een 
aanwijzing dat er sprake is van inconsistentie.  

In tabel 2.4 is een overzicht gegeven van de afwijkingen tussen de berekende en de aangeleverde full 
waardering bij de 75 portefeuilles. Over het algemeen zijn de verschillen beperkt.3 Er is echter 1 
portefeuille waarbij de afwijking erg groot is.4 Bij deze portefeuille is de waardering op basis van de 
aangeleverde parameters meer dan 10% hoger dan de aangeleverde marktwaarde.  

                                                           
3 Bij corporaties die de full waardering met Ortec Finance TMS hebben uitgevoerd, is het voor de 
hand liggend dat het verschil tussen beide waarderingen afwezig, dan wel zeer beperkt is. 
4 Aanvankelijk waren er 3 portefeuilles waarbij beide waarderingen erg sterk van elkaar verschilden. 
Voor 2 portefeuilles zijn aanvullende gegevens opgevraagd en ontvangen, waarmee de inconsistentie 
kon worden opgelost, waarna het verschil beperkt bleek. 
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Tabel 2.4: Het procentuele verschil tussen de berekende en de aangeleverde full waardering op 
portefeuilleniveau 

Afwijking Aantal Procent Naar VHE gewogen 

<-10% 0 0% 0% 

-10%/-6% 0 0% 0% 

-6%/-4% 2 3% 2% 

-4%/-2% 6 8% 14% 

-2%/-1% 10 13% 16% 

-1%/0% 35 47% 48% 

0%/1% 11 15% 12% 

1%/2% 2 3% 1% 

2%/4% 3 4% 4% 

4%/6% 5 7% 5% 

6%/10% 0 0% 0% 

>10% 1 1% 0% 

Totaal 75 100% 100% 

 
 
Dit grote verschil tussen berekende en aangeleverde full waardering duidt erop dat er sprake is van 
een inconsistentie tussen de aangeleverde full waardering en de aangeleverde taxatieparameters. 
Het is niet duidelijk wat de oorzaak van dit verschil is. In ieder geval is deze portefeuille, mede door 
de grote omvang van het verschil, niet bruikbaar voor dit validatieonderzoek. Deze portefeuille 
bevindt zich in een krimpgebied. Er blijven zo 27 deelportefeuilles met in totaal 110.440 woningen in 
een krimpgebied beschikbaar voor de analyses. 
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3. De reguliere woningen: de waardering 

3.1 De aanpak 

De kernvraag bij de validatie van het handboek heeft betrekking op de reguliere eengezins- en 
meergezinswoningen. De woningen die in krimp- of aardbevingsgebieden zijn gelegen, blijven hierbij 
buiten beschouwing. Deze woningen komen verderop nog aan de orde. Verder kijken we alleen naar 
woningportefeuilles die volgens de full versie van het handboek zijn gewaardeerd.  

De validatie van het handboek vindt dan plaats door per deelportefeuille deze full waardering te 
vergelijken met een zelf berekende waardering volgens de basisversie.5 De bruikbaarheid van het 
handboek wordt beoordeeld aan de hand van twee vooraf bepaalde normen: 

• Voor de afzonderlijke deelportefeuilles geldt de norm dat een verschil van de 
basiswaardering ten opzichte van de full waardering van minder dan 10% plus of min 
acceptabel is. 

• Voor alle deelportefeuilles tezamen geldt de norm dat van de deelportefeuilles 90% of meer 
zich binnen deze bandbreedte dient te bevinden.  

Als minder dan 90% van de deelportefeuilles zich binnen de bandbreedte van 10% plus of min, 
bevindt, is er reden voor nader onderzoek waardoor dit verschil is ontstaan. Mede op basis van dit 
onderzoek zullen aanbevelingen worden geformuleerd om het handboek aan te passen zodat een 
betere aansluiting tussen de basis- en de full waardering ontstaat. 

 

3.2 Het verschil tussen basis en full 

In tabel 3.1 is voor de 60 deelportefeuilles met reguliere eengezins- en meergezinswoningen 
weergegeven hoe de basiswaardering zich verhoudt tot de full waardering. Hierbij is de procentuele 
afwijking berekend als basiswaardering minus de full waardering gedeeld door de full waardering. 
Een uitkomst met een negatief percentage laat zien dat voor de betreffende portefeuille de full 
waardering hoger is dan de basiswaardering. Bij een positief percentage is de full waardering lager. 

  

                                                           
5 De berekening van de waardering volgens de basisversie van het handboek is uitgevoerd met Ortec 
Finance TMS. 
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Tabel 3.1: De waardering van reguliere woningen, excl. krimp- en/of aardbevingsgebied, volgens de 
basiswaardering ten opzichte van de full waardering, per deelportefeuille  

Afwijking Aantal Procent Naar VHE gewogen 

<-25% 0 0% 0% 

-25%/-20% 0 0% 0% 

-20%/-15% 1 2% 0% 

-15%/-10% 0 0% 0% 

-10%/-5% 6 10% 8% 

-5%/0% 11 18% 12% 

0%/5% 16 27% 22% 

5%/10% 12 20% 18% 

10%/15% 10 17% 30% 

15%/20% 4 7% 10% 

20%/25% 0 0% 0% 

>25% 0 0% 0% 

Totaal 60 100% 100% 

 

Gemiddeld genomen is de basiswaardering hoger dan de full waardering. Per woning bedraagt de 
basiswaardering € 111.777, terwijl de full waardering gemiddeld op € 105.417 uitkomt. Een 
gemiddeld verschil van 6,0%. 

Er zijn 15 portefeuilles die buiten de bandbreedte van 10% plus of min vallen. Bij 1 portefeuille is de 
full waardering ten opzichte van de basiswaardering meer dan 10% hoger; bij 14 portefeuilles is de 
full waardering meer dan 10% lager. Op één portefeuille na, liggen de portefeuilles, waarbij de full 
waardering 10% lager is, volledig in Noord- en Zuid-Holland.  

Hiermee valt 75% van de portefeuilles binnen de bandbreedte. Dit percentage is aanmerkelijk lager 
dan het gewenste aandeel van 90% dat binnen de bandbreedte zou moeten vallen. Het zijn vooral de 
grotere portefeuilles die een relatief lage full waardering hebben. Verderop in dit rapport zullen de 
resultaten van een aangepaste basiswaardering worden weergegeven waarbij het aantal 
deelportefeuilles dat binnen de bandbreedte van 10% plus of min ligt, boven de 90% uitkomt. 

Het verschil tussen de basiswaardering en de full waardering kan ook op complexniveau worden 
bezien. De 60 portefeuilles bevatten 18.825 complexen. Uit tabel 3.2 blijkt dat 52% van de 
complexen binnen de bandbreedte van 10% plus of min valt.  

In tabel 3.2 is ook per klasse het procentuele aandeel van de complexen weergegeven, waarvoor 
geldt dat het uitpondscenario de hoogste waarde heeft opgeleverd. In de eerste plaats blijkt dat het 
uitpondscenario sterk overheerst: bij gemiddeld 88% van alle complexen is de marktwaarde 
gebaseerd op het uitpondscenario. Het doorexploiteerscenario levert bij slechts 12% van alle 
complexen de hoogste marktwaarde op. Dit impliceert onder meer dat de markthuur(stijging) een 
beperkte invloed heeft op de marktwaarde en dat de leegwaarde(stijging) een grote invloed heeft. 
Verder laat de tabel zien dat het aandeel van complexen met het uitpondscenario toeneemt 
naarmate de full waardering ten opzichte van de basiswaardering lager is.  
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Tabel 3.2: De waardering van reguliere woningen, excl. krimp- en/of aardbevingsgebied, volgens de 
basiswaardering ten opzichte van de full waardering, per complex 

Afwijking Aantal Procent Aandeel uitponden 

<-25% 514 3% 77% 

-25%/-20% 259 1% 76% 

-20%/-15% 488 3% 76% 

-15%/-10% 930 5% 77% 

-10%/-5% 1.444 8% 81% 

-5%/0% 2.641 14% 85% 

0%/5% 3.276 17% 87% 

5%/10% 2.528 13% 88% 

10%/15% 2.146 11% 89% 

15%/20% 1.614 9% 89% 

20%/25% 1.097 6% 89% 

>25% 1.888 10% 89% 

Totaal 18.825 100% 88% 

 

3.3 Nadere analyse doorexploiteren versus uitponden 

De marktwaarde is de hoogste van de waarde bij doorexploiteren ten opzichte van de waarde bij 
uitponden. Hierbij gaat het om de waardering op complexniveau. Uit tabel 3.2 blijkt dat bij het 
overgrote merendeel van de complexen uitponden de hoogste waarde geeft. Er zijn verschillende 
factoren van invloed op deze uitkomst. 

In tabel 3.3 is weergegeven van het effect van de hoogte van het markthuurpercentage op de mate 
waarin doorexploiteren de hoogste waarde oplevert. Hierbij zijn de complexen in 5 gelijke groepen 
verdeeld op basis van de hoogte van het markthuurpercentage. Duidelijk is, zoals ook te verwachten 
valt, dat naarmate het markthuurpercentage hoger is, de kans dat doorexploiteren de hoogste 
waarde oplevert, toeneemt. Een belangrijke factor hierbij is dat bij een markthuur boven de 
liberalisatiegrens, na mutatie de verhuurderheffing wegvalt waardoor doorexploiteren gunstiger 
wordt. Bij de 60%-grens is het markthuurpercentage 6,4%. Daarboven is een sterke stijging te zien 
dat doorexploiteren de voorkeur krijgt boven uitponden.  

 

Tabel 3.3: Het percentage doorexploiteren naar de hoogte van het markthuurpercentage 

Markthuurpercentage percentiel percentage doorexploiteren 

0% tot 20% (laagste) 8% 

20% tot 40% 8% 

40% tot 60% 9% 

60% tot 80% 14% 

80% tot 100% (hoogste) 16% 

Totaal 12% 

 

Op vergelijkbare wijze geeft tabel 3.4 het effect van de hoogte van de disconteringsvoet weer. Hierbij 
zijn ook weer 5 klassen onderscheiden op basis van de hoogte van de disconteringsvoet. De tabel laat 
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zien dat keuze voor doorexploiteren alleen voorkomt als de disconteringsvoet relatief laag is. De 
disconteringsvoet bij de 20%-grens bedraagt 6,94%. Als de disconteringsvoet lager is dan dat 
percentage staat bijna de helft van de complexen op doorexploiteren. Wanneer de disconteringsvoet 
hoger is dan 7,31% (de 40%-grens) geeft in alle gevallen uitponden de hoogste waarde. Ook dit is een 
te verwachten effect. Als de disconteringsvoet hoger is, heeft het de voorkeur de kasstromen eerder 
te realiseren en dat vindt via uitponden plaats. Hierbij dient ook te worden bedacht dat, zoals 
verderop nog zal blijken, in het doorexploiteerscenario de disconteringsvoet over het algemeen lager 
wordt vastgesteld dan in het uitpondscenario. Dit versterkt het in tabel 3.4 weergegeven verband. 

 

Tabel 3.4: Het percentage doorexploiteren naar de hoogte van de disconteringsvoet 

Disconteringsvoet percentiel percentage doorexploiteren 

0% tot 20% (laagste) 42% 

20% tot 40% 12% 

40% tot 60% 0% 

60% tot 80% 0% 

80% tot 100% (hoogste) 0% 

Totaal  12% 

 
  

3.4 Het gebruik van de vrijheidsgraden 

Bij een aantal taxatieparameters, die in het handboek zijn aangegeven, is het bij de full waardering 
mogelijk om af te wijken van de in de basisversie vastgestelde waarde: de zogenaamde 
vrijheidsgraden. De verschillen tussen de full waardering en de basiswaardering komen in principe 
door het gebruik van deze vrijheidsgraden. Een nadere analyse van het gebruik en het effect van de 
vrijheidsgraden biedt inzicht in de oorzaken van de verschillen. Vervolgens biedt deze analyse 
handvaten om waar mogelijk het handboek te verbeteren.  

Het huidige handboek kent de volgende vrijheidsgraden: 

• schematische vrijheid 

• markthuur 

• markthuurstijging 

• exit yield 

• leegwaarde 

• leegwaardestijging 

• disconteringsvoet 

• mutatie- en verkoopkans 

• onderhoud 

• technische splitsingskosten 

• bijzondere omstandigheden 

• erfpacht. 
 

Behalve van de laatste 3 vrijheidsgraden, geeft tabel 3.5 een overzicht van het gebruik van de 
vrijheidsgraden bij de reguliere woningen, niet in een krimp- of aardbevingsgebied. Woningen, 
waarbij sprake is van een kleine afwijking tussen de waarde in de basisversie en de waarde die bij de 
full waardering is toegepast, zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. De afwijking wordt als klein 
beschouwd indien de aanpassing onder in tabel 3.5 de weergegeven ondergrens blijft. 
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Tabel 3.5: De mate van gebruik van de vrijheidsgraden bij de reguliere woningen, in procenten van 
het aantal reguliere woningen met een full waardering 

Vrijheidsgraad Procent aangepast Aantal VHE Ondergrens aanpassing 

Leegwaarde 93% 870.653 Verschil €500 

Markthuurpercentage 95% 882.713 Verschil 0,1% 

Disconteringsvoet 87% 812.422 Verschil 0,1%. 

Exit yield 61% 567.744 Verschil 0,1%. 

Onderhoud 88% 821.003 Verschil €10 

Mutatiekans 57% 535.483 Verschil 0,5%. 

Uitpondkans 66% 618.550 Verschil 0,5% 

Splitsingskosten 0% 2.839 Verschil €100 

Leegwaardestijging 31% 285.856 Verschil 0,1% 

Markthuurstijging 16% 150.762 Verschil 0,1% 

Schematische vrijheid 7% 67.546 Verschil €0 

Minstens één aanpassing 97% 908.185   

 

De vrijheidsgraden die in bijna alle gevallen worden gebruikt, hebben betrekking op het 
markthuurpercentage (95%), de leegwaarde (93%), het instandhoudingsonderhoud (88%) en de 
disconteringsvoet (87%). Verder komt het gebruik van de vrijheidsgraden bij de uitpondkans (66%), 
de exit yield (61%) en de mutatiekans (57%) ook veelvuldig voor. Enkele vrijheidsgraden worden 
maar in beperkte mate gebruikt. Bij slechts 3% van woningen met een full waardering is geen enkele 
vrijheidsgraad toegepast. 

De richting en de mate waarin de taxatieparameters zijn aangepast, zijn verschillend. Soms is er ten 
opzichte van de hoogte in de basisversie sprake van een verlaging; soms van een verhoging. De zeven 
volgende figuren geven via een frequentieverdeling het relatieve of het absolute verschil van de 
waarde in de basisversie ten opzichte van de aangepaste waarde bij de full waardering.  

Figuur 3.1 heeft betrekking op e leegwaarde. De aanpassing van de leegwaarde is gelijk aan het 
verschil tussen de naar de waardepeildatum geïndexeerde WOZ-waarde en de leegwaarde die bij de 
full waardering is gebruikt. De indexering van de WOZ-waarde is uitgevoerd overeenkomstig het 
handboek. Beide waarden hebben 31 december 2016 als peildatum. De gemiddelde geïndexeerde 
WOZ-waarde is €154.507; de gemiddelde leegwaarde is €149.077.  

De figuur laat zien dat bij een deel van de full waarderingen de aanpassing van de leegwaarde 
beperkt is. Bij 31% van de woningen is de aanpassing van de geïndexeerde WOZ-waarde niet meer 
dan 5% plus of min. Bij 57% van de woningen is het verschil minder dan 10% plus of min. Er komen 
ook grote afwijkingen voor. Bij 10% van de woningen is de afwijking van de geïndexeerde WOZ-
waarde ten opzichte van de leegwaarde bij de full waardering meer dan 25% plus of min. Bij deze 
laatste afwijkingen is bij 1/3 van de gevallen (5% van het totaal) de afwijking meer dan 35%. Bij de 
grote afwijkingen overheersen de woningen waarbij de leegwaarde bij de full waardering (fors) is 
verlaagd. Een nadere analyse van deze afwijkingen komt in het vervolg nog aan de orde. 
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Figuur 3.1: Het relatieve verschil van de leegwaarde bij de basiswaardering ten opzichte van de full 
versie, in procenten 1) 

 

1) Alleen voor woningen waarbij deze vrijheidsgraad is toegepast 

 

Ook de markthuur is op grote schaal aangepast. Gemiddeld genomen heeft dit geleid tot een 
verlaging. Volgens de basiswaardering is de markthuur gemiddeld € 764 per maand. Na toepassing 
van deze vrijheidsgraad is de markthuur uitgekomen op € 708 per maand. De aanpassingen van het 
markthuurpercentage bij de full waardering zijn in figuur 3.2 weergegeven als het absolute verschil 
tussen het markthuurpercentage volgens de basiswaardering en het markthuurpercentage dat bij de 
full waardering is toegepast. Veelal is het markthuurpercentage verlaagd. Bij 22% van de reguliere 
woningen is het markthuurpercentage volgens de basisversie meer dan 1%-punt hoger.  
 

Figuur 3.2: Het absolute verschil van het markthuurpercentage bij de basiswaardering ten opzichte 
van de full versie, in procentpunten 1) 

 

1) Alleen voor woningen waarbij deze vrijheidsgraad is toegepast 
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De disconteringsvoet heeft een grote invloed op de hoogte van de marktwaarde van de woningen. 
Bij de basiswaardering bedraagt de disconteringsvoet gemiddeld 7,23%. Bij de full waardering is de 
disconteringsvoet uitgekomen op gemiddeld 7,45%. Dat de full waardering gemiddeld lager is 
uitgekomen dan de basiswaardering is mede het gevolg van de hogere disconteringsvoet. De 
disconteringsvoet die bij de full waarderingen is toegepast impliceert een relatief grote risico-opslag.6 
Nader onderzoek is op z’n plaats om te bezien of de relatief grote risico-opslag een goede 
weerspiegeling vormt van het risico dat een belegging in corporatiewoningen met zich brengt. 

De aanpassingen van de disconteringsvoet zijn in figuur 3.3 weergegeven als het absolute verschil 
tussen de disconteringsvoet volgens de basiswaardering ten opzichte van die bij de full waardering. 
Bij 41% van alle woningen is de aanpassing minder dan 0,5% plus of min. Bij 44% van de woningen is 
in de full versie de disconteringsvoet verhoogd met 0,5% tot 1,5%. Een verhoging van de 
disconteringsvoet leidt op zichzelf tot een lagere waarde. Dat relatief vaak sprake is van een 
verhoging van de disconteringsvoet in de full versie sluit aan bij de eerdere bevinding dat bij relatief 
veel portefeuilles de full waardering lager is dan de basiswaardering. Verder is bij de 4% van de 
woningen de aanpassing van de disconteringsvoet met meer dan 1,75% plus of min relatief groot. 

 

Figuur 3.3: Het absolute verschil van de disconteringsvoet bij de basiswaardering ten opzichte van de 
full versie, in procentpunten 1) 

 

1) Alleen voor woningen waarbij deze vrijheidsgraad is toegepast 

 

  

                                                           
6 De gemiddelde disconteringsvoet van 7,45% zou een risico opslag betekenen van ca 700 bp (7%-

punt) ten opzichte van ECB AAA staat, en ca 650 bp ten opzichte van swap EUR. Dat is vergelijkbaar 

met een bedrijfsobligatie met een rating tussen CCC en B. 
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De meeste aanpassingen van de exit yield bij de full waardering leiden tot verhoging van de exit yield 
ten opzichte van de basiswaardering. Bij de basiswaardering is de exit yield, die volgt uit de 
berekende eindwaarde, gemiddeld 7,4% en bij de full waardering komt de exit yield gemiddeld uit op 
7,0%. De omvang van de aanpassing is over het algemeen beperkt. Bij 30% is de verhoging minder 
dan 0,5%-punt.; bij 55% minder dan 1%-punt hoger bij de full waardering.  

 

Figuur 3.4: Het absolute verschil van de exit yield bij de basiswaardering ten opzichte van de full 
versie, in procentpunten 1) 

 

1) Alleen voor woningen waarbij deze vrijheidsgraad is toegepast 
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De onderstaande figuur laat zien dat het instandhoudingsonderhoud volgens de basisversie ook fors 
is aangepast bij de full waardering. Deze aanpassingen leiden bij de full waardering veelal tot een 
verlaging van het onderhoud, soms in grote mate. Volgens de basiswaardering is het 
instandhoudingsonderhoud gemiddeld € 877 per jaar. Via de vrijheidsgraad is dit aangepast naar 
gemiddeld € 839 per jaar. Er zijn relatief veel woningen waarbij het instandhoudingsonderhoud bij de 
full waardering meer dan 70% lager is dan volgens de basiswaardering. In het vervolg komt nog een 
verdere analyse van deze in voorkomende gevallen forse verlaging van het instandhoudings-
onderhoud.  

Figuur 3.5: Het relatieve verschil van het instandhoudingsonderhoud bij de basiswaardering ten 
opzichte van de full versie, in procenten 1) 

 

1) Alleen voor woningen waarbij deze vrijheidsgraad is toegepast 
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De mutatiekans in het uitpondscenario wordt in de basiswaardering gebaseerd op de mutatiekans 
van de afgelopen 5 jaar met een opslag in het 1e jaar bij een niet-aangebroken complex. Uit de 
verschillen met de mutatiekans bij de full waardering blijkt dat de mutatiekans bij de full waardering 
relatief vaak wordt verlaagd. Dit is bij 57% van de woningen het geval. Voor zover de full waardering 
mede is gebaseerd op een aangepaste mutatiegraad, ligt bij 75% van de woningen de verlaging van 
de gemiddelde mutatiekans tussen 0 en 3%-punt. 

Figuur 3.6 Het absolute verschil van de gemiddelde mutatiekans in het uitpondscenario bij de basis 
waardering ten opzichte van de full versie, in procentpunten 1) 

 

1) Alleen voor woningen waarbij deze vrijheidsgraad is toegepast 
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De leegwaardestijging heeft betrekking op de 15-jaars periode vanaf 2017. In het handboek is 
verondersteld dat de leegwaardestijging vanaf 2017 in twee jaren in alle regio’s tendeert naar het 
structurele niveau van 2%. Voor zover deze leegwaardestijging is aangepast, is bij de full waardering 
veelal een lagere leegwaardestijging toegepast. De meeste aanpassingen (68%) leiden tot een 
verlaging van de leegwaardestijging van 0% tot 0,5%-punt. 

Figuur 3.7: Het absolute verschil de gemiddelde leegwaardestijging bij de basis waardering ten 
opzichte van de full versie, in procentpunten 1) 

 

1) Alleen voor woningen waarbij deze vrijheidsgraad is toegepast 

 

3.5 De verloopstaten 

In het voorafgaande is gebleken dat bij 15 corporaties de deelportefeuille van de reguliere woningen, 
niet gelegen in een krimp- of aardebevingsgebied, het verschil tussen de basiswaardering en de full 
waardering meer is dan 10% plus of min. Nader onderzoek naar de oorzaken van dit verschil kan 
mogelijk aanbevelingen opleveren voor verbeteringen van het handboek. 

Om meer inzicht te krijgen in het effect van de afzonderlijke vrijheidsgraden, hebben we per 
corporatie een verloopstaat gemaakt die startend bij de basiswaardering voor elk van de 
afzonderlijke vrijheidsgraden aangeeft wat het effect van de onderscheiden vrijheidsgraden is op de 
waarde om te eindigen bij de full waardering. Het maken van de verloopstaat vereist dat voor de 
woningen een ‘eigen’ full waardering wordt gemaakt. In hoofdstuk 2 is weergegeven in welke mate 
deze berekende full waardering afwijkt van de door de corporaties aangeleverde full waardering.  

In figuur 3.8 is de verloopstaat van de 14 portefeuilles weergegeven die aan de bovenkant van de 
grens van 10% plus vallen. Hierbij is de basiswaardering dus meer dan 10% hoger dan de full 
waardering. Het grootste effect op het waardeverschil wordt bij deze portefeuilles veroorzaakt door 
de aanpassing van de disconteringsvoet, gevolgd door een aanpassing van de leegwaarde. De 
disconteringsvoet is bij deze corporaties verhoogd ten opzichte van de disconteringsvoet in de 
basiswaardering. Hierdoor ontstaat een lagere full waardering. De leegwaarde is lager vastgesteld 
dan de volgens het handboek geïndexeerde WOZ-waarde. Dit leidt eveneens tot een lagere 
marktwaarde bij de full waardering.  

0

20

40

60

80

100

120

D
u

iz
en

d
en

 V
H

E'
s



 

26/60 

 

Figuur 3.8: De verloopstaat van de 14 portefeuilles die boven de bandbreedte vallen 

 

Vervolgens geeft figuur 3.9 de verloopstaat weer van de enige corporaties waarvan de portefeuille 
aan de onderkant van de bandbreedte van 10% min valt. Hierbij is de basiswaardering dus meer dan 
10% lager dan de full waardering. Uit de verloopstaat blijkt dat dit vooral door de aanpassing van de 
disconteringsvoet is veroorzaakt. De disconteringsvoet is bij de full waardering verlaagd. Deze 
aanpassing heeft tot een grote stijging van de full waardering ten opzichte van de basiswaardering 
geleid. Deels is deze waardestijging weer ongedaan gemaakt door een aanpassing van de exit yield.  

Figuur 3.9: De verloopstaat van de enige portefeuille die onder de bandbreedte valt 
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De laatste figuur heeft betrekking op de 45 deelportefeuilles die binnen de bandbreedte van 10% 
plus of min vallen. Ook bij deze deelportefeuilles zijn op grote schaal vrijheidsgraden toegepast. Uit 
de figuur blijkt dat gemiddeld genomen geen van de vrijheidsgraden van grote invloed is geweest op 
de waarde van de portefeuille. De aanpassing van de leegwaarde is de enige vrijheidsgraad met enige 
verlagende invloed op de marktwaarde volgens de full waardering. Bij deze figuur dient te worden 
bedacht dat op het niveau van de afzonderlijke deelportefeuilles de invloed van de afzonderlijke 
vrijheidsgraden wel degelijk groot kan zijn. Deze effecten vallen wanneer de 45 deelportefeuilles 
tezamen worden bezien, echter tegen elkaar weg.  

Figuur 3.11: De verloopstaat van de 45 portefeuilles die binnen de bandbreedte vallen 

 

 

3.6 Tot slot 

In dit hoofdstuk is een beeld geschetst van de full waarderingen bij de 60 deelportefeuilles met 
reguliere woningen, niet gelegen in een krimp- of aardbevingsgebied. Deze full waarderingen zijn 
vergeleken met de basiswaarderingen. Bij een kwart van deze portefeuilles is het verschil tussen de 
basiswaardering en de full waardering groter dan 10%. Dit is meer dan de norm dat niet meer dan 
10% van de portefeuilles zich buiten die bandbreedte mogen bevinden. Op één portefeuille na, zijn 
deze portefeuilles volledig gelegen in Noord- en Zuid-Holland. 

Er is een eerste aanzet gegeven om de oorzaken te achterhalen van het verschil tussen de 
basiswaardering en de full waardering. Er is op grote schaal gebruik gemaakt van de vrijheidsgraden 
die het handboek biedt. Met name is dit het geval bij de leegwaarde, het markthuurpercentage, het 
instandhoudingsonderhoud en de disconteringsvoet. Bij de deelportefeuilles die buiten de 
bandbreedte vallen, heeft met name de aanpassing van de disconteringsvoet en de aanpassing van 
de leegwaarde tot het verschil in de waardering geleid.  
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Het volgende hoofdstuk bevat een diepergaande analyse van het gebruik van de belangrijkste 
vrijheidsgraden. Aanbevelingen om het handboek te verbeteren zullen op deze analyse gebaseerd 
kunnen worden. 
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4. Reguliere woningen: nadere analyse per vrijheidsgraad 

4.1. Inleiding 

In het voorafgaande is gebleken dat het verschil tussen de full waardering en de basiswaardering is 
veroorzaakt door het gebruik van een aantal vrijheidsgraden. Het gaat hierbij met name om het 
markthuurpercentage, de leegwaarde, het instandhoudingsonderhoud en de disconteringsvoet. Deze 
waarderingsparameters zijn bij de full waarderingen op grote schaal aangepast. Een nadere analyse 
van de aanpassing van deze parameters biedt inzicht in de afwijkingen tussen de hoogte van de 
betreffende taxatieparameters volgens het handboek en de hoogte zoals die bij de full waardering is 
gebruikt. De centrale vraag in dit hoofdstuk is of er een patroon te onderkennen valt in de 
aanpassingen van deze vrijheidsgraden. Als er een patroon kan worden vastgesteld, biedt dat de 
basis voor het formuleren van aanbevelingen voor de verbetering van het handboek.  

 

4.2. De markthuur 

In het handboek is de markthuur weergegeven als een percentage van de leegwaarde. De markthuur 
per m2 oppervlakte (GBO) sluit beter aan bij de praktijk va de commerciële huursector en uit de 
analyses is gebleken dat de markthuur per m2 tot betere resultaten leidt. Voor de markthuur per m2 
is er een multiple regressieanalyse uitgevoerd. Hierbij is de markthuur per m2 zoals die bij de full 
waardering is toegepast, de te verklaren variabele. Kenmerken van de woning die van invloed zijn de 
hoogte van de markthuur per m2 zijn de verklarende variabelen. We hebben hierbij de volgende 
kenmerken gebruikt: oppervlakte (continue variabele), geïndexeerde WOZ-waarde in 9 klassen, 
bouwjaar in 7 klassen, woningtype in 2 klassen, en regio in 44 klassen. Bij regio is gebruik gemaakt 
van de indeling in 40 COROP-gebieden. We hebben de vier grote gemeenten afzonderlijk van het 
COROP-gebied als categorie in de analyse meegenomen. Voor de variabele regio ontstaan zo 44 
regio’s: de 40 COROP-gebieden plus de vier grote gemeenten. 

Verder is de markthuur per m2 en de oppervlakte bij de analyses logaritmisch getransformeerd. Dit 
leidt ertoe dat de geschatte effecten het procentuele effect weergeven. De verschillende 
procentuele effecten dienen met elkaar te worden vermenigvuldigd om de markthuur per m2 te 
krijgen. Bovendien geldt voor de oppervlakte, die ook logaritmisch getransformeerd is, een 
afzonderlijke formule.  

Ook bij deze regressieanalyse hanteren we zoals in het handboek het geval is, een referentiewoning. 
In tabel 4.1 is deze referentiewoning beschreven. Deze keuze voor de referentiewoning heeft verder 
geen invloed op de hoogte van de markthuur van andere woningen. 

Tabel 4.1 De referentiewoning bij de markthuur 

Kenmerk Klasse 

Oppervlakte 80 m2 

WOZ-waardeklasse1) 125.000 tot 150.000 

Bouwjaarklasse 1975 tot 1990 

Type verhuureenheid MGW 

COROP plus G4 gebied 's-Gravenhage 

Markthuur per m2 €9,03 

1) Het gaat hierbij om de geïndexeerde WOZ-waarde, peildatum 1 januari 2016 
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Deze referentiewoning heeft bij een oppervlakte van 80 m2 een markthuur van € 9,03 per m2. De 
markthuur is dan € 723 per maand. Bij andere woningen dan de referentiewoning moet deze huur 
vervolgens worden aangepast aan de hand van correctiefactoren voor de verschillende kenmerken. 
Al deze factoren komen achtereenvolgens aan bod. 

De eerste correctie betreft een verschil in oppervlakte. Bij de berekening van het 
markthuurpercentage in het handboek werd gewerkt met oppervlakteklasses. Bij een overstap naar 
een markthuur per m2 moet voorkomen worden dat het gebruik van oppervlakteklasses op de 
intervalgrenzen tot ongewenste schokeffecten leidt. Daarom wordt hier gebruik gemaakt van een 
functioneel verband met een continue oppervlaktevariabele. Als de woning een GBO heeft van x m2, 
dan is de correctiefactor voor oppervlakte gelijk aan: 

x > 0 (0,0125 * x)-0,6796 

Voor een woning met een GBO van 100 m2 is de correctie voor oppervlakte dus gelijk aan 1,25-0,6796 = 
0,8593. Deze correctiefactor moet worden vermenigvuldigd met de referentiehuur per m2. Hiermee 
wordt de markthuur per m2 gelijk aan 0,8593 * € 9,03 = € 7,76 en de markthuur voor een woning 
gelijk aan de referentiewoning, maar met een GBO van 100 m2 is dan € 776.  

Het effect van de hoogte van de leegwaarde op het markthuurpercentage is in tabel 4.2 
weergegeven. Voor de leegwaarde is de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2015 gebruikt 
geïndexeerd met de leegwaardestijging in 2015 volgens het handboek, zodat een geïndexeerde 
WOZ-waarde met peildatum 1 januari resulteert. De factor waarmee de markthuur per m2 van de 
referentiewoning vermenigvuldigd dient te worden, stijgt naarmate de geïndexeerde WOZ-waarde 
hoger is. Dit is een te verwachten patroon, want duurdere woningen hebben een hogere markthuur. 
Een vergelijking met de geschatte effecten in het huidige handboek is niet goed mogelijk omdat die 
effecten betrekking hebben op het markthuurpercentage.  
Leegwaardeklasse Effect Leegwaardeklasse Effect 

Tabel 4.2: Het effect van de WOZ-waardeklasse op de hoogte van de markthuur als 
vermenigvuldigingsfactor 

Geïndexeerde WOZ-waardeklasse Factor 

≤ 50.000     0,650  

> 50.000 ≤ 75.000     0,756  

> 75.000 ≤ 100.000     0,847  

> 100.000 ≤ 125.000     0,930  

> 125.000 ≤ 150.000     1,000  

> 150.000 ≤ 175.000     1,065  

> 175.000 ≤ 200.000     1,123  

> 200.000 ≤ 250.000     1,197  

> 250.000     1,381 

 

Tabel 4.3 laat het effect van het bouwjaar op de hoogte van de markthuur zien. De factor waarmee 
de markthuur dient te worden vermenigvuldigd, is relatief laag voor de woningen in de 
bouwjaarklassen 1940-1960 en 1960-1975. Deze woningen zijn in grote bouwstromen tijdens de 
wederopbouw gerealiseerd en lijken mede daardoor minder aantrekkelijk. Bij de woningen gebouwd 
voor 1920 is de factor het hoogst. Deze woningen zijn veelal op aantrekkelijke locaties in de 
binnensteden gelegen. 
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Tabel 4.3: Het effect van de bouwjaarklasse op de hoogte van de markthuur als 
vermenigvuldigingsfactor 

Bouwjaarklasse Factor 

Voor 1920       1,076  

1920 tot 1940       1,035  

1940 tot 1960      0,993  

1960 tot 1975      0,987  

1975 tot 1990       1,000  

1990 tot 2005       1,016  

Vanaf 2005       1,020  

 

Het woningtype is ook van invloed op de hoogte van de markthuur per m2. Tabel 4.4 laat zien dat de 
factor voor eengezinswoningen kleiner is dan 1. Ook in het huidige handboek kent het 
markthuurpercentage een afslag bij eengezinswoningen ten opzichte van meergezinswoningen.  

Tabel 4.4: Het effect van het woningtype op de hoogte van de markthuur als 
vermenigvuldigingsfactor 

Type Factor 

EGW      0,962  

MGW       1,000  

  

Tot slot geeft tabel 4.5 het effect van de COROP-gebieden en de 4 grootste gemeenten afzonderlijk 
weer. De geschatte effecten zijn over het algemeen zoals te verwachten valt. De woningen in 
Amsterdam hebben een markthuur per m2 die 14% hoger is dan de woningen in ’s-Gravenhage (de 
referentiewoning).  Relatief laag is de markthuur per m2 in Delftzijl-en-Omgeving, Noord- en Midden-
Limburg. 

 

Tabel 4.5: Het effect van COROP-gebied plus G4 op de hoogte van de markthuur per m2 als 
vermenigvuldigingsfactor 

COROP gebied plus G4 Factor 

Oost-Groningen       0,858  

Delfzijl-en-Omgeving       0,815  

Overig-Groningen       1,041  

Noord-Friesland      0,885  

Zuidwest-Friesland      0,871  

Zuidoost-Friesland      0,873  

Noord-Drenthe       0,897  

Zuidoost-Drenthe      0,919  

Zuidwest-Drenthe      0,926  

Noord-Overijssel       0,863  

Zuidwest-Overijssel       1,018  

Twente       0,898  

Veluwe      0,912  

Achterhoek      0,963  

Arnhem/Nijmegen      0,957  
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Zuidwest-Gelderland       1,013  

Utrecht       1,000  

Kop-Van-Noord-Holland      0,872  

Alkmaar-en-Omgeving 1)       1,009  

IJmond 1)       1,009  

Agglomeratie-Haarlem       1,061  

Zaanstreek 1)       1,009  

Groot-Amsterdam       1,076  

Het-Gooi-en-Vechtstreek       1,056  

Agglomeratie-Leiden-en-Bollenstreek       1,026  

Agglomeratie-s-Gravenhage       0,962  

Delft-en-Westland       1,019  

Oost-Zuid-Holland       0,958  

Groot-Rijnmond       1,029  

Zuidoost-Zuid-Holland       1,000  

Zeeuwsch-Vlaanderen      0,861  

Overig-Zeeland      0,964  

West-Noord-Brabant       0,912  

Midden-Noord-Brabant       0,904  

Noordoost-Noord-Brabant       0,907  

Zuidoost-Noord-Brabant      0,949  

Noord-Limburg      0,839  

Midden-Limburg      0,831  

Zuid-Limburg       0,994  

Flevoland       1,045  

Amsterdam       1,139  

's-Gravenhage       1,000  

Rotterdam       1,023  

Utrecht (gem)       1,022  

1) Deze COROP-gebieden zijn samengevoegd vanwege een relatief beperkt aantal woningen in deze 
gebieden. 

Alle weergegeven effecten zijn zeer significant. Bij alle geschatte coëfficiënten is de 
overschrijdingskans klein (p<0.01). Verder is de verklaringskracht goed met een R2 =79%. Dit 
impliceert dat de geschatte effecten een goed beeld geven van de factoren die van invloed zijn op de 
hoogte van de markthuur bij de full waarderingen. 

 

4.3. Het instandhoudingsonderhoud 

In het handboek zijn de kosten voor het instandhoudingsonderhoud bij de basiswaardering 
weergegeven in een tabel met woningtype en bouwjaarklasse. Hieraan is de oppervlakte als extra 
kenmerk toegevoegd om dat de kosten voor instandhoudingsonderhoud mede afhangen van de 
grootte van de woning. Verder zullen de resultaten ook vanuit een referentiewoning worden 
gepresenteerd, zoals ook bij de markthuur en de disconteringsvoet het geval is.   
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De hoogte van het instandhoudingsonderhoud is via een multiple regressieanalyse verklaard aan de 
hand van drie onafhankelijke variabelen, te weten: woningtype in 2 klassen, bouwjaar in 7 klassen en 
oppervlakte in 6 klassen. Hierbij is het instandhoudingsonderhoud per complex de te verklaren 
grootheid. Daarbij is rekening gehouden de samenstelling van het complex naar woningtype, 
bouwjaarklasse en oppervlakteklasse.  

De referentiewoning is in tabel 4.6 weergegeven. Van deze woningen bedraagt het 
instandhoudingsonderhoud € 771 per jaar. 

Tabel 4.6: De referentiewoning bij het instandhoudingsonderhoud  

Kenmerk Klasse 

Woningtype MGW 

Bouwjaarklasse 1975 tot 1990 

Oppervlakteklasse  60 tot 80 m2 

Onderhoud per woning per jaar € 771 

 

De volgende tabellen geven de effecten van de onafhankelijke variabelen weer. Hierbij is ook steeds 
een vergelijking gemaakt met de effecten zoals die momenteel voor de basiswaardering van het 
handboek gelden.  

Het woningtype heeft een beperkt effect op de hoogte van het instandhoudingsonderhoud. Tabel 4.7 
laat zien dat er bij de eengezinswoningen een afslag - € 6 van toepassing is ten opzichte van de 
referentiewoning. Dit effect is minder groot dan in het huidige handboek het geval is. 

 
Tabel 4.7: Het effect van het woningtype op de hoogte van het instandhoudingsonderhoud in euro’s 

Type Opslag handboek Opslag full 

EGW 35 -6 

MGW 0 0 

 

De bouwjaarklasse laat een veel groter effect op de hoogte van het instandhoudingsonderhoud zien. 
Uit tabel 4.8 blijkt dat de woningen in bouwjaarklasse 1960-1975 een opslag van € 170 hebben, en 
die van bouwjaarklasse 1940-1960 een opslag van € 145. Ook de woningen in de bouwjaarklasse 
vanaf 2005 hebben een duidelijke opslag van € 90. 

Tabel 4.8: Het effect van de bouwjaarklasse op de hoogte van het instandhoudingsonderhoud in 
euro’s 

Bouwjaarklasse Opslag handboek Opslag full 

Voor 1920 63 27 

1920 tot 1940 67 28 

1940 tot 1960 68 145 

1960 tot 1975 169 170 

1975 tot 1990 0 0 

1990 tot 2005 49 44 

Vanaf 2005 35 90 

 

Tot slot laat tabel 4.9 het effect van de oppervlakte van de woning op de hoogte van het 
instandhoudingsonderhoud zien. De geschatte effecten hebben het te verwachten patroon. De 
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kleinste woningen hebben bij gelijke andere kenmerken het laagste niveau; de grootste woningen 
het hoogste niveau van instandhoudingsonderhoud. 

 

Tabel 4.9: Het effect van de oppervlakteklasse op de hoogte van het instandhoudingsonderhoud in 
euro’s 

Oppervlakteklasse Opslag handboek Opslag full 

<40 m2 0 -134 

40 tot 60 m2 0 -117 

60 tot 80 m2 0 0 

80 tot 100 m2 0 36 

100 tot 120 m2 1) 0 37 

Vanaf 120 m2 1) 0 37 

1) Deze twee klassen zijn bij de schatting samengevoegd.  

Alle weergegeven effecten, met uitzondering van die voor eengezinswoningen, zijn zeer significant. 
De overschrijdingskansen van de coëfficiënten zijn klein ( p<0.01). De verklaringskracht van het model 
is echter zeer matig met een R2=15%. Verder is de schattingsfout met RMSE= 203 relatief groot. 
Hieruit kan worden afgeleid dat de in het model opgenomen kenmerken alle van belang zijn, maar 
dat ook andere tot nog toe niet geïdentificeerde factoren een rol spelen. 

4.3.1. Nadere analyse verschillen in instandhoudingsonderhoud 

Uit de wijze waarop de vrijheidsgraad voor het instandhoudingsonderhoud is gebruikt (figuur 3.5), 
kwam al naar voren dat een soms forse afwijkingen zijn ten opzichte van het niveau dat voor de 
basiswaardering geldt. Er zijn vooral veel woningen waarbij het gebruikte bedrag voor 
instandhoudingsonderhoud (veel) lager is dan het bedrag dat in het handboek is opgenomen voor de 
basiswaardering. Uit een nadere analyse is het volgende gebleken: 

• Bij een groot aantal complexen is bij de aanlevering van de gegevens het totale bedrag aan 
instandhoudingsonderhoud over de woningen verdeeld naar rato van de leegwaarde van de 
woningen. Hierdoor is de relatie met de relevante woningkenmerken (deels) verloren 
gegaan. Bij de schatting die in de vorige paragraaf is weergegeven, is hiervoor gecorrigeerd 
door de schatting op complexniveau uit te voeren rekening houdend met de samenstelling 
van het complex. 

• Er zijn grote verschillen in de hoogte van het instandhoudingsonderhoud bij de afzonderlijke 
corporaties. Wanneer gecorrigeerd wordt voor het effect van andere factoren, waaronder 
woningkenmerken, bedraagt de bandbreedte van de corporatie met het hoogste gemiddelde 
bedrag voor instandhoudingsonderhoud ten opzichte van de corporaties met het laagste 
gemiddelde bedrag € 601 per woning.  

• Het gebruikte softwarepakket lijkt ook van invloed te zijn op de hoogte van het 
instandhoudingsonderhoud. De verschillen tussen de softwarepakketten zijn bezien door 
weer te corrigeren voor andere factoren, waaronder woningkenmerken. De meest pakketten 
laten weinig onderlinge verschillen zien. Er is echter één softwarepakket dat door 
verschillende corporaties is gebruikt, waarbij het instandhoudingsonderhoud ten opzichte 
van de referentie gemiddeld € 275 per woning lager is.  

Deze bevindingen geven een nadere verklaring waarom het in de vorige paragraaf gebruikte model, 
waarbij de hoogte van het instandhoudingsonderhoud afhankelijk is van woningtype, bouwjaarklasse 
en oppervlakteklasse, zo slecht blijkt te ‘scoren’. Het is echter niet plausibel dat de hoogte van het 
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marktconforme instandhoudingsonderhoud mede afhangt van de corporatie bij wie de woningen in 
eigendom zijn, of van het softwearepakket waarmee de woningen zijn gewaardeerd.  

Er kunnen dus vraagtekens geplaatst worden bij de bedragen voor instandhoudingsonderhoud die bij 
de full waarderingen zijn gebruikt. Er is geen consensus over de hoogte van het marktconforme 
instandhoudingsonderhoud. Bij vergelijkbare woningen is met zeer uiteenlopende bedragen 
gerekend. Nader onderzoek is nodig om te bezien of deze sterke afwijking van het ‘gemiddelde’ een 
goede weerspiegeling vormt van de marktconforme kosten voor instandhoudingsonderhoud. 

 

4.4. De disconteringsvoet 

Ook voor de disconteringsvoet is een multiple regressieanalyse uitgevoerd. Hierbij is de 
disconteringsvoet zoals die bij de full waarderingen is toegepast, de te verklaren variabele. 
Kenmerken van de woning die van invloed zijn de hoogte van de disconteringsvoet zijn de 
verklarende variabelen. Het gaat hierbij om het bouwjaar in 7 klassen en het woningtype in 2 klassen. 
De regionale indeling uit het handboek met 4 landsdelen is vervangen door een regio-indeling naar 
COROP-gebied met de 4 grote gemeenten afzonderlijk. Dit biedt de mogelijkheid om rekening te 
houden met een grotere regionale differentiatie in de hoogte van de disconteringsvoet. Daarnaast is 
het exploitatieregime (doorexploiteren of uitponden) als verklarende variabele toegevoegd. Hiermee 
kan bezien worden of de hoogte van de disconteringsvoet mede afhankelijk is van de keuze 
doorexploiteren of uitponden.  

Ook bij de disconteringsvoet hanteren we een referentiewoning. In tabel 4.11 is deze 
referentiewoning beschreven. Deze keuze voor de referentiewoning heeft verder geen invloed op de 
hoogte van de disconteringsvoet van andere woningen. 

Tabel 4.11: De referentiewoning bij de disconteringsvoet 

Kenmerk Klasse 

Bouwjaarklasse 1975 – 1990 

Type verhuureenheid MGW 

COROP plus G4  's-Gravenhage 

Regime doorexploiteren 

Disconteringsvoet 7,06% 

 

Bij de full waarderingen is de disconteringsvoet van deze referentiewoning 7,06%. In het handboek is 
de disconteringsvoet 6,75%.7 

In tabel 4.12 is het effect van de bouwjaarklasse op de hoogte van de disconteringsvoet 
weergegeven. Er is sprake van een duidelijk patroon. Naarmate de woning ouder is, is de 
disconteringsvoet hoger. Hierdoor krijgen oudere woningen bij verder gelijke kenmerken een lagere 
marktwaarde.  

  

                                                           
7 Hierbij is gecorrigeerd voor de gewijzigde bouwjaarklasse bij de referentiewoning 
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Tabel 4.12: Het effect van de bouwjaarklasse op de hoogte van de disconteringsvoet  

Bouwjaarklasse Opslag handboek Opslag full 

Voor 1920  0,06% 0,18% 1) 

1920 tot 1940 0,06% 0,18% 1) 

1940 tot 1960 0,06% 0,18% 1) 

1960 tot 1975 0,19% 0,13% 

1975 tot 1990 0,00% 0,00% 

1990 tot 2005 -0,19% -0,24% 

Vanaf 2005 -0,44% -0,39% 

1) Bij de schatting zijn deze drie bouwjaarklassen samengevoegd omdat de verschillen onderling niet 
significant zijn. 

 

Tabel 4.13 laat het effect van het woningtype op de hoogte van de disconteringsvoet zien. De afslag 
van eengezinswoningen ten opzichte van meer gezinswoningen is 0,28%-punt. Dit impliceert dat 
eengezinswoningen een hogere marktwaarde hebben dan meergezinswoningen. Als de andere 
kenmerken gelijk zijn. De afslag is iets hoger dan in het handboek voor de basiswaardering. 

 

Tabel 4.13: Het effect van het woningtype op de hoogte van de disconteringsvoet  

Type  Opslag handboek Opslag full 

EGW  -0,15% -0,28% 

MGW  0,00% 0,00% 

 

Vervolgens geeft tabel 4.14 het effect van het COROP-gebied plus de 4 grote gemeenten op de 
hoogte van de disconteringsvoet weer. Hierbij zijn de effecten die krimp- of aardbevingsgebieden 
hebben op de hoogte van de disconteringsvoet, nog buiten beschouwing gebleven. Deze effecten 
komen verderop aan de orde.  

Uit de analyse blijkt dat er bij de full waarderingen de nodige verschillen zijn in de hoogte van de 
disconteringsvoet. De grootste verlaging van de disconteringsvoet komt voor bij Zuidwest-Gelderland 
met een afslag van 0,93%-punt. Relatief grote afslagen zijn er ook in Oost-Zuid-Holland, in Utrecht, 
zowel de provincie als de gemeente, in Amsterdam en in Het Gooi-en-Vechtstreek. Hoge opslagen 
komen voor in Zuidoost-Drenthe, in Oost-Groningen en in Noord-Friesland, in alle gevallen nog 
exclusief het effect voor krimp- en/of aardbeving.  

 

Tabel 4.14: Het effect van het COROP-gebied plus G4 op de hoogte van de disconteringsvoet  

COROP gebied plus G4 Opslag handboek Opslag full 

Oost-Groningen 0,98% 0,89% 

Delfzijl-en-Omgeving 0,98% 0,69% 

Overig-Groningen 0,98% -0,12% 

Noord-Friesland 0,98% 0,40% 

Zuidwest-Friesland 0,98% 0,24% 

Zuidoost-Friesland 0,98% 0,41% 

Noord-Drenthe 0,98% 0,08% 

Zuidoost-Drenthe 0,98% 0,94% 

Zuidwest-Drenthe 0,98% 0,12% 
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COROP gebied plus G4 Opslag handboek Opslag full 

Noord-Overijssel 0,62% 0,16% 

Zuidwest-Overijssel 0,62% -0,09% 

Twente 0,62% -0,09% 

Veluwe 0,62% -0,03% 

Achterhoek 0,62% -0,37% 

Arnhem/Nijmegen 0,62% -0,22% 

Zuidwest-Gelderland 0,62% -0,93% 

Utrecht 0,00% -0,84% 

Kop-Van-Noord-Holland 0,00% 0,03% 

Alkmaar-en-Omgeving 2) 0,00% -0,32% 

IJmond 2) 0,00% -0,32% 

Agglomeratie-Haarlem 0,00% -0,28% 

Zaanstreek 2) 0,00% -0,32% 

Groot-Amsterdam 0,00% -0,48% 

Het-Gooi-en-Vechtstreek 0,00% -0,61% 

Agglomeratie-Leiden-en-Bollenstreek 0,00% -0,51% 

Agglomeratie-s-Gravenhage 0,00% -0,21% 

Delft-en-Westland 0,00% -0,37% 

Oost-Zuid-Holland 0,00% -0,84% 

Groot-Rijnmond 0,00% -0,20% 

Zuidoost-Zuid-Holland 0,00% -0,15% 

Zeeuwsch-Vlaanderen 0,00% -0,49% 

Overig-Zeeland 0,00% 0,01% 

West-Noord-Brabant 0,84% -0,05% 

Midden-Noord-Brabant 0,84% -0,29% 

Noordoost-Noord-Brabant 0,84% 0,03% 

Zuidoost-Noord-Brabant 0,84% -0,40% 

Noord-Limburg 0,84% 0,25% 

Midden-Limburg 0,84% 0,20% 

Zuid-Limburg 0,84% 0,29% 

Flevoland 0,84% 0,14% 

Amsterdam 0,84% -0,63% 

’s-Gravenhage 0,84% 0,00% 

Rotterdam 0,84% -0,01% 

Utrecht (gem) 0,84% -0,81% 

1) Bij het effect van deze COROP-gebieden is nog geen rekening gehouden met effect van krimp- of 
aardbevingsgebieden. 

2) Deze COROP-gebieden zijn samengevoegd vanwege een relatief beperkt aantal woningen in deze 
gebieden 

 

Uit de analyses is naar voren gekomen dat het exploitatieregime ook van invloed is op de hoogte van 
de disconteringsvoet. Tabel 4.15 laat zien dat het uitpondscenario ten opzichte van het 
doorexploiteerscenario gepaard gaat met een opslag op de disconteringsvoet van 0,69%-punt. 
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Hiermee komt wellicht tot uitdrukking dat de kasstromen in het uitpondscenario als risicovoller 
worden gezien.  

Tabel 4.15: Het effect van het exploitatieregime op de hoogte van de disconteringsvoet  

Regime Opslag handboek Opslag full 

Doorexploiteren 0,00% 0,00% 

Uitponden 0,00% 0,69% 

 

Het schattingsresultaat van het effect van doorexploiteren ten opzichte van uitponden op de hoogte 
van de disconteringsvoet, is ook te zien in de onderstaande tabel. In deze tabel zijn de gemiddelde 
disconteringsvoeten voor doorexploiteren en uitponden in de vier situaties die zich kunnen voordoen 
weergegeven. Onafhankelijk van het gekozen exploitatiescenario is de disconteringsvoet bij 
uitponden gemiddeld genomen hoger dan bij doorexploiteren. Dat de omvang van het effect in 
onderstaande tabel afwijkt van het geschatte effect zoals in tabel 4.15 is weergegeven, komt omdat 
de verschillen in tabel 4.16 niet zijn gecorrigeerd voor het effect van andere factoren die ook van 
invloed zijn. 

Tabel: 4.16: De gemiddelde disconteringsvoet bij doorexploiteren en bij uitponden, afhankelijk van 
het gekozen scenario 

Gekozen scenario 
Disconteringsvoet 
doorexploiteren 

Disconteringsvoet 
uitponden 

Aantal 

Doorexploiteren 6,58% 6,92% 100.502 

Uitponden 7,27% 7,46% 831.289 

 

Vergelijkbaar met het model voor de markthuur, zijn ook bij de disconteringsvoet alle weergegeven 
effecten zeer significant. Bij alle geschatte coëfficiënten is de overschrijdingskans klein (p<0.01). 

Verder is de verklaringskracht hoog met een R2=97%. Dit impliceert dat de geschatte effecten een 
goed beeld geven van de factoren die van invloed zijn op de hoogte van de disconteringsvoet bij de 
full waarderingen. 

 

4.5. De hoogte van de mutatie- en de uitpondkans 

Ook de mutatiekans en de uitpondkans zijn veelvuldig aangepast bij de full waardering. Het 
handboek veronderstelt in het uitpondscenario dat vanaf het 6e exploitatiejaar niet alle muterende 
woningen worden uitgepond. Bij 30% van de muterende woningen is er in het uitpondscenario 
sprake van wederverhuur. Bij de overige 70% van de mutaties is er wel sprake van verkoop van de 
leeggekomen woning.  

De aanpassingen bij de full waarderingen hebben voor een belangrijk deel betrekking op dit 
onderdeel van het handboek. Het gaat dan om twee aanpassingen ten opzichte van de basisversie: 

- Vanaf het 6e exploitatiejaar is de mutatiekans verlaagd naar 70% van de mutatiekans bij 
doorexploiteren 

- De uitpondkans blijft ook in het 6e exploitatiejaar gelijk aan de (verlaagde) mutatiekans; er 
vinden dus geen wederverhuringen plaats.  

In tabel 17 is te zien dat bij 47% van de woningen de mutatiekans in het 6e jaar is verlaagd. Als de 
mutatiekans in het 6e jaar is verlaagd, is de gemiddelde verlaging 26,5%. Verder laat de tabel zien dat 
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in de situaties dat de uitpondkans in het 6e jaar is aangepast ten opzichte van de mutatiekans, de 
uitpondkans dan gemiddeld 96,8% van de mutatiekans is. 

Tabel: 4.17: De aanpassing van de mutatiekans en de uitpondkans 

Uitpondkans en mutatiegraad uitponden   

Aantal reguliere eenheden 931.791 

Waarvan met verlaagde mutatiekans jaar 6 441.356 

Waarvan uitpondkans naar 100% van mutatiegraad 277.824 

Bij verlaging mutatiegraad: gemiddelde mutatiekans jaar 6 
ten opzichte van jaar 5 

-26,5% 

Bij aanpassing uitpondkans: gemiddelde uitpondkans jaar 6 
ten opzichte van mutatiekans 

96,8% 

 

Deze aanpassingen bij de full waarderingen geven aanleiding om in het handboek de mutatiekans in 
het 6e exploitatiejaar te verlagen naar 70% en de uitpondkans ook in het 6e jaar gelijk te houden aan 
de dan verlaagde mutatiekans.   
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5. Reguliere woningen: een aangepaste basiswaardering 

5.1 inleiding 

In het voorafgaande zijn voor de markthuur, het instandhoudingsonderhoud en de 
disconteringsvoet, op basis van de resultaten uit de regressieanalyses aangepaste bedragen bepaald. 
De regressieresultaten zijn in dit stadium nog geen aanbevelingen voor aanpassingen in het 
handboek. Wel bieden ze de mogelijkheid om een aangepaste basiswaardering uit te voeren. Als 
deze aangepaste basiswaardering beter en in voldoende mate aansluit bij de full waardering, kunnen 
aanbevelingen worden geformuleerd. 

 

5.2 De aangepaste basiswaardering 

De aangepaste basiswaardering is als volgt uitgevoerd: 

- De bedragen en percentages voor de markthuur, de disconteringsvoet en het 
instandhoudingsonderhoud uit het handboek zijn vervangen door waarden op basis van de 
geschatte parameters uit hoofdstuk 4. 

- In het 6e exploitatiejaar is de mutatiekans bij uitponden verlaagd naar 70% van de 
mutatiekans bij doorexploiteren; alle leegkomende woningen worden in het uitpondscenario 
verkocht. 

Nadere analyse van het bestand heeft nog geleid tot 2 aanvullende correcties: 

- Bij een corporatie is bij circa 50% van de woningen de waarde 0 als leegwaarde opgegeven. 
Dit is gedaan omdat het doorexploiteerscenario vanwege de doelgroep waarvoor de 
woningen bestemd zijn, de voorkeur heeft. In dat scenario is de leegwaarde niet van belang. 
De woningen met een leegwaarde 0 zijn buiten beschouwing gebleven omdat anders de 
vergelijking tussen de basiswaardering en de full waardering niet goed kan worden 
uitgevoerd. 

- Er is een zeer kleine deelportefeuille (< 100 woningen) van een corporatie waarbij het 
merendeel van het bezit in een krimpgebied is gelegen. De kleine deelportefeuille waarvoor 
dat niet geldt, wordt gedomineerd door een relatief groot complex bestemd voor expats en 
tijdelijke bewoning met een zeer hoge mutatiegraad in de afgelopen 5 jaar. Deze 
deelportefeuille is bij de aangepaste basiswaardering niet meegenomen.  

Het resultaat van de aangepaste basiswaardering is weergegeven in onderstaande tabel. Het verschil 
met de full waardering laat zien, dat er nu sprake is van een meer gelijkmatige verdeling met een 
zeer duidelijk zwaartepunt rond het midden, waar beide waarderingen aan elkaar gelijk zijn. 
Gemiddeld genomen zijn de aangepaste basiswaardering en de full waardering dus dichter bij elkaar 
gekomen. De aangepaste basiswaardering komt nu uit op € 106.597. Het verschil met de gemiddelde 
full waardering van € 105.417, is nu nog maar slechts 1,1%. 

Er zijn nu nog 5 corporaties die buiten de bandbreedte vallen van 10% plus of min. Dit komt overeen 
met 8,5% van de 59 deelportefeuilles. Bij 3 deelportefeuilles is de aangepaste basiswaardering lager 
dan de full waardering; bij 2 portefeuilles is de basiswaardering hoger. 
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Tabel 5.1: De waardering van reguliere woningen, excl. krimp- en/of aardbevingsgebied, volgens de 
aangepaste basiswaardering ten opzichte van de full waardering, per deelportefeuille 

Afwijking Aantal Procent 

<-25% 0 0% 

-25%/-20% 0 0% 

-20%/-15% 1 2% 

-15%/-10% 2 3% 

-10%/-5% 9 15% 

-5%/0% 20 34% 

0%/5% 15 25% 

5%/10% 10 17% 

10%/15% 2 3% 

15%/20% 0 0% 

20%/25% 0 0% 

>25% 0 0% 

Totaal 59 100% 

 

Met de weergegeven aanpassingen van de basiswaardering voldoet de spreiding van de portefeuilles 
op basis van de hoogte van de afwijking tussen de basis- en de full waardering aan de daaraan 
gestelde normen. Minder dan 10% van de portefeuilles valt buiten de bandbreedte van 10% plus of 
min. Hiermee kunnen de aangepaste bedragen en percentages voor markthuur, 
instandhoudingsonderhoud en disconteringsvoet, en de aanpassing van de mutatie- en uitpondkans 
in het uitpondscenario, als aanbevelingen voor de verbetering van het handboek worden 
geformuleerd.  

 

5.3 Het resterende verschil en de leegwaarde 

In het voorafgaande (figuur 3.1) is aan de orde geweest dat de leegwaarde bij de full waardering op 
grote schaal is aangepast. Bij de aangepaste basiswaardering van de vorige paragraaf is de 
leegwaarde nog buiten beschouwing gebleven. Het is van belang om te bezien of het resterende 
verschil tussen de aangepaste basiswaardering en de aangeleverde full waardering samenhangt met 
de aanpassing van de leegwaarde. 

Er is sprake van een aanpassing van de leegwaarde als er een verschil is tussen de volgens het 
handboek geïndexeerde WOZ-waarde en de bij de full waardering gebruikte leegwaarde, beide 
bedragen op peildatum 31 december 2016. Deze aanpassing van de leegwaarde is in figuur 5.1 
afgezet tegen het verschil van de aangepaste basiswaardering ten opzichte van de full waardering. 
Een positief percentage voor de aanpassing van de geïndexeerde WOZ-waarde impliceert een lagere 
leegwaarde, en omgekeerd. Een positief verschil tussen beide waarderingen impliceert een 
aangepaste basiswaardering die hoger is dan de full waardering, en omgekeerd. De figuur laat een 
duidelijk verband zien. Een hogere geïndexeerde WOZ-waarde gaat gepaard met een hogere 
aangepaste basiswaardering. Dit is ook het verband dat te verwachten valt. Hieruit kan dan ook 
worden geconcludeerd dat het resterende verschil tussen beide waarderingen in belangrijke mate 
samenhangt met de aanpassing van de geïndexeerde WOZ-waarde.  
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Figuur 5.1: Het verband tussen de aanpassing van de geïndexeerde WOZ-waarde en het verschil 
tussen de aangepaste basiswaardering en de full waardering 

 

 

In de basiswaardering is de leegwaarde gelijk aan de geïndexeerde WOZ-waarde. De WOZ-waarde 
heeft peildatum 1 januari 2015. Deze waarde is geïndexeerd met de (verwachte) leegwaardestijging 
over de tweejaars periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2016, de waardepeildatum voor 
marktwaarde. De aanpassing die bij de full waardering heeft plaats gevonden, heeft dan in principe 
twee oorzaken: 

- de indexering van het handboek over de periode 1 januari 2015 – 31 december 2016 is 
aangepast; 

- de geïndexeerde WOZ-waarde, inclusief eventuele andere indexering, is aangepast naar de 
gewenste leegwaarde op peildatum 31 december 2016.  

Om enige inzicht te krijgen is het relatieve belang van beide factoren, is de volgende analyse 
uitgevoerd: 

- met AVM8 is per gemeente en per woningtype (EGW/MGW) de leegwaardestijging bepaald 
over de periode 1 januari 2015 – 31 december 2016; 

- de leegwaarde stijging volgens het handboek, per provincie plus G4, is vergeleken met deze 
gemeentelijke tweejaars index;  

                                                           
8 AVM is een Automated Valuation Model van Ortec Finance om de leegwaarde en de markthuur te 
bepalen. De uitkomsten wijken op het niveau van provincie plus G4 af van de koopprijsstijging die het 
CBS heeft vastgesteld. Het verschil wordt mede veroorzaakt door het grotere detailniveau van AVM 
en doordat de index is toegepast op de corporatiewoningen die qua samenstelling afwijken van de 
koopwoningen waarop de CBS-index betrekking heeft. 
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- vervolgens is het verschil tussen de met de AVM index geïndexeerde WOZ-waarde 
vergeleken met de leegwaarde die bij de full waardering is gebruikt. 

Onder de veronderstelling dat de historische gemeentelijke tweejaars index gemiddeld genomen een 
bruikbaar indicatief beeld geeft van de leegwaardestijging in deze periode, kan op deze wijze worden 
bezien in welke mate de geïndexeerde WOZ-waarde is aangepast en welke impact die aanpassing op 
de marktwaardering heeft gehad. Het voordeel van deze benadering is dat hiermee de indexering 
nauwkeuriger wordt bepaald dan in het handboek. In het handboek is de indexering gedifferentieerd 
naar provincie plus G4. Bovendien was op het moment dat het handboek werd opgesteld de 
indexering over geheel 2016 nog niet beschikbaar, zodat er een schatting gemaakt is voor het gehele 
jaar. 

Tabel 5.2 laat de gemiddelde decompositie van de correctie van de index en de correctie van de 
geïndexeerde WOZ-waarde zien voor de provincies en de vier grote gemeenten afzonderlijk.  

Tabel 5.2: De decompositie van het verschil tussen de WOZ-waarde en de bij de full waardering 
gebruikte leegwaarde, naar provincie plus G4 

Provincie + G4 
WOZ-waarde 

1 jan 15 

Indexatie 

handboek 

Correctie 

index 

Correctie 

WOZ 

Leegwaarde 

full 

Groningen 111.440 1,055 1,056 1,000 124.160 

Friesland 97.953 1,060 1,001 1,011 105.079 

Drenthe 102.062 1,051 0,986 1,098 116.038 

Overijssel 121.869 1,051 1,005 1,005 129.212 

Flevoland 135.930 1,048 1,047 0,938 139.952 

Gelderland 138.364 1,056 1,003 0,995 145.803 

Utrecht 157.354 1,102 0,995 0,961 165.783 

Noord-Holland 153.589 1,140 0,980 0,959 164.368 

Zuid-Holland 133.949 1,086 0,981 0,989 141.151 

Zeeland 106.795 1,015 1,029 0,962 107.358 

Noord-Brabant 139.793 1,063 1,015 0,964 145.395 

Limburg 130.800 1,060 0,976 0,965 130.504 

Amsterdam 191.057 1,273 0,951 0,979 226.442 

's-Gravenhage 116.332 1,134 0,946 1,017 126.983 

Rotterdam 111.610 1,114 0,986 0,981 120.248 

Utrecht (gem) 148.135 1,177 0,975 1,021 173.581 

 

De kolom ‘Correctie index’ laat zien in welke mate de index volgens het handboek aangepast moet 
worden om in overeenstemming te worden gebracht met de gemeentelijke AVM index. Grote 
aanpassingen van de indexering over de tweejaarsperiode zijn nodig in Groningen, waar de 
aanpassing +5,6% is, in Flevoland +4,7%. In deze provincies heeft het handboek de indexering lager 
ingeschat. In Amsterdam met een correctie van -4,9% is in het handboek sprake van een hogere 
indexering. Er zijn ook provincies waar de leegwaardestijging van het handboek wel een goede 
aansluiting biedt, zoals in Friesland, Overijssel en Gelderland. 

Vervolgens laat de kolom ‘Correctie WOZ’ zien in welke mate op basis van de hier gevolgde 
systematiek de geïndexeerde WOZ-waarde is aangepast om te komen tot de leegwaarde volgens de 
full waardering. Hier springen Drenthe en Flevoland eruit. De aanpassing van de geïndexeerde WOZ-
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waarde in Drenthe is +9,8%; in Flevoland is de aanpassing gemiddeld -6,2%. Over het algemeen is er 
bij de full waarderingen sprake van een neerwaartse aanpassing van de geïndexeerde WOZ-waarde.  

Dezelfde decompositie is uitgevoerd voor de drie groepen portefeuilles die op basis van het verschil 
tussen de aangepaste basiswaardering en de full waardering kunnen worden gemaakt: 

- de 3 deelportefeuilles waarbij de basiswaardering meer dan 10% lager is dan de full 
waardering 

- de 54 deelportefeuilles waar het verschil tussen beide waarderingen binnen de bandbreedte 
van 10% plus of min vallen 

- de 2 deelportefeuilles waarbij de basiswaardering meer dan 10% hoger is dan de full 
waardering. 

De resultaten van de decompositie sluiten goed aan bij de positie van de 3 groepen. Uit de tabel kan 
worden afgeleid dat bij de 1e groep de hogere full waardering mede het gevolg is van een forse 
opwaartse correctie van de geïndexeerde WOZ-waarden van de woningen van gemiddeld maar liefst 
13%. Bij de groep waar de full waardering meer dan 10% lager is dan de aangepaste basiswaardering 
zien we precies het tegengestelde. Bij deze groep corporaties zijn de geïndexeerde WOZ-waarden 
van de woningen gemiddeld met 3,4% verlaagd. Dit is voor deze groep dus mede een factor 
waardoor de full waardering relatief laag is. 

Tabel 5.3: De decompositie van het verschil tussen de WOZ-waarde en de bij de full waardering 
gebruikte leegwaarde 

Groep 

bandbreedte 

WOZ-waarde 

1 jan 2015 

Indexatie 

handboek 

Correctie 

index 

Correctie 

WOZ 

Leegwaarde 

full 

Onder  108.626 1,058 1,007 1,130 130.907 

Binnen  135.452 1,111 0,985 0,985 146.177 

Boven  156.006 1,186 0,972 0,966 173.781 

Op basis van deze analyse is de conclusie gerechtvaardigd dat de correctie op de geïndexeerde WOZ-
waarde er mede toe heeft geleid dat de betreffende 5 deelportefeuilles buiten de bandbreedte zijn 
gevallen. Dat een aanpassing van de WOZ-waarde voor afzonderlijke complexen nodig is, is 
voorstelbaar. Dat voor gehele portefeuilles de WOZ-waarde gemiddeld (fors) hoger, dan wel 
gemiddeld (fors) lager wordt vastgesteld door de taxateur ligt minder voor de hand. De WOZ-waarde 
is immers via een modelmatige waardering tot stand gekomen met een additionele toetsing door 
een taxateur. Bovendien ziet de Waarderingskamer toe op de kwaliteit van de WOZ-waarderingen. 
Nader onderzoek naar de geconstateerde aanpassingen van de geïndexeerde WOZ-waarden, kan 
meer inzicht bieden in de achtergronden van deze aanpassingen. Daarmee kan ook een beter beeld 
ontstaan waarom de aangepaste basiswaardering verschilt van de full waardering.   
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6. De heterogene woongelegenheden 

6.1. Inleiding 

In het handboek 2016 zijn vier categorieën woongelegenheden als heterogeen bestempeld.9 Het gaat 
om: 

• Reguliere woningen gelegen in een krimpgebied 

• Reguliere woningen gelegen in een aardbevingsgebied 

• Studentenwoongelegenheden 

• Extramurale zorgwoongelegenheden 
 

Wanneer de huursom van deze vier categorieën woongelegenheden tezamen meer bedraagt dan 5% 
van de totale huursom, voor de DAEB-tak en de niet-DAEB-tak afzonderlijk, is de full waardering van 
het handboek verplicht. In dit hoofdstuk zullen we bezien hoe de full waarderingen die voor deze 
deelportefeuilles zijn uitgevoerd, zich verhouden tot een waardering volgens de basisversie. Bij de 
deelportefeuille van reguliere woningen in een krimp- of aardbevingsgebied komt ook aan de orde of 
deze woningen ten opzichte van elkaar wel heterogeen zijn. Als deze woningen ten opzichte van 
elkaar voldoende homogeen zijn, kunnen ze als apart segment worden behandeld en zou in het 
nieuwe handboek een waardering via de basisversie ook mogelijk kunnen zijn.  

De vier deelportefeuilles zullen in dit hoofdstuk afzonderlijk worden bezien.  

 

6.2 Woningen in een krimpgebied 

Er zijn 27 bruikbare deelportefeuilles met reguliere woningen die gelegen zijn in een krimpgebied. De 
selectie van de gemeenten die tot een krimpgebied zijn gerekend, komt overeen met de selectie van 
het handboek. Het gaat hierbij om 110.440 reguliere woningen. Voor deze deelportefeuilles is de 
basiswaardering gemaakt volgens het handboek. Vervolgens is het verschil tussen deze 
basiswaardering en de aangeleverde full waardering bepaald om te bezien in welke mate het verschil 
tussen de bandbreedte van 10% plus of minder valt. 

Uit tabel 6.1 blijkt dat er 12 deelportefeuilles in een krimpgebied zijn, met een full waardering die 
meer dan 10% plus of min afwijkt van de basiswaardering. Dit impliceert dat 56% van de portefeuilles 
wel binnen de bandbreedte valt van 10% plus of min. Verder valt op dat de deelportefeuilles die 
buiten de bandbreedte vallen, allemaal een full waardering hebben die hoger is dan de 
basiswaardering.  

  

                                                           
9 In het handboek wordt het woord ‘a-typisch’ gebruikt voor deze categorieën vastgoed. Het woord 
‘heterogeen’ brengt beter tot uitdrukking waar het om gaat. Heterogeen vastgoed laat zich lastig 
modelmatig waarderen via een handboek. Dat geldt niet voor homogeen vastgoed. Homogeniteit 
wordt dan bezien binnen een voldoende groot segment. 
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Tabel 6.1: De waardering van reguliere woningen, gelegen in een krimpgebied volgens de 
basiswaardering ten opzichte van de full waardering, per deelportefeuille  

Afwijking Aantal Procent Naar VHE gewogen 

<-25% 0 0% 0% 

-25%/-20% 0 0% 0% 

-20%/-15% 5 19% 19% 

-15%/-10% 7 26% 44% 

-10%/-5% 10 37% 23% 

-5%/0% 1 4% 1% 

0%/5% 2 7% 6% 

5%/10% 2 7% 9% 

10%/15% 0 0% 0% 

15%/20% 0 0% 0% 

20%/25% 0 0% 0% 

>25% 0 0% 0% 

Totaal 27 100% 100% 

 

De verloopstaat van de 27 deelportefeuilles is in figuur 6.1 weergegeven. De oorzaak voor het 
verschil tussen de basiswaardering en de full waardering ligt nagenoeg volledig bij de aanpassing van 
de disconteringsvoet. Het is vooral als gevolg van een aanpassing van de disconteringsvoet dat er een 
hogere full waardering is ontstaan. 

Figuur 6.1: De verloopstaat van de 27 deelportefeuilles met woningen in een krimpgebied 
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In het handboek kent de basiswaardering voor de woningen in een krimpgebied een opslag op de 
disconteringsvoet van 2%-punt. Om te bezien hoe hoog die opslag bij de full waarderingen in een 
krimpgebied is, is in het model waarmee de hoogte van de disconteringsvoet is geschat voor de 
reguliere woningen die niet zijn gelegen in een krimpgebied, een dummy voor krimp toegevoegd.10 
Vervolgens is dit effect geschat met een bestand waaraan de woningen in krimpgebied zijn 
toegevoegd. Tabel 6.2 geeft de geschatte effecten voor krimp. Bij krimp is op grond van de full 
waarderingen het effect 0,43%-punt. Dit effect wijkt duidelijk af van de generieke opslag van het 
huidige handboek van 2%-punt. Naar nu kan worden geconstateerd is de opslag van 2%-punt dus te 
hoog geweest.  

Tabel 6.2: Het effect van het krimpgebied op de hoogte van de disconteringsvoet 

Gebied Opslag handboek Opslag full 

Krimp 2,00% 0,43% 

 

Vervolgens is een aangepaste basiswaardering uitgevoerd. De aanpassingen bestaan uit: 

• De eerder weergegeven aanpassingen bij de reguliere woningen die niet in een krimpgebied 
zijn gelegen 

• Aanvullend een extra opslag voor woningen in een krimpgebied zoals in tabel 6.2 is 
weergegeven 

Bij één portefeuille zijn bijzondere omstandigheden aan de orde. Deze portefeuille bestaat uit 1 
complex met minder dan 20 woningen. Omdat 1 complex niet als een portefeuille beschouwd kan 
worden, is dit complex niet meegenomen bij de aangepaste basiswaardering. De resultaten van de 
aangepaste basiswaardering zijn in tabel 6.3 weergegeven. Met name door de correctie van de 
opslag op de disconteringsvoet van 2%-punt naar 0,43%-punt zijn er slechts 2 corporaties waarbij het 
verschil tussen de aangepaste basiswaardering en de full waardering buiten de bandbreedte van 10% 
plus of min vallen. Dit impliceert dat 92% van de portefeuilles binnen de gestelde bandbreedte valt. 
Dit is hoger dan de ondergrens van 90%. 

Tabel 6.3: De waardering van reguliere woningen, gelegen in een krimpgebied volgens de 
aangepaste basiswaardering ten opzichte van de full waardering, per deelportefeuille 

Afwijking Aantal Procent Naar VHE gewogen 

<-25% 0 0% 0% 

-25%/-20% 0 0% 0% 

-20%/-15% 1 4% 4% 

-15%/-10% 1 4% 2% 

-10%/-5% 8 31% 30% 

-5%/0% 8 31% 34% 

0%/5% 5 19% 16% 

5%/10% 3 12% 14% 

10%/15% 0 0% 0% 

15%/20% 0 0% 0% 

20%/25% 0 0% 0% 

>25% 0 0% 0% 

Totaal 26 100% 100% 

                                                           
10 De schatting is simultaan uitgevoerd met de schatting voor het aardbevingsgebied, die in de 
volgende paragraaf aan de orde komt. 
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De conclusie die op grond van deze analyse getrokken kan worden, is dat met aanpassing van de 
disconteringsvoet van 2%-punt naar 0,43%-punt de woningen in een krimpgebied met de basisversie 
van het handboek gewaardeerd kunnen worden. 

 

6.3 Woningen in een aardbevingsgebied 

In het handboek is geen onderscheid gemaakt tussen woningen in een krimpgebied en woningen in 
een aardbevingsgebied. Als de basisversie is toegestaan omdat de 5%-drempel niet wordt 
overschreden, geldt in beide situaties een opslag op de disconteringsvoet van 2%-punt. In deze 
validatie zijn de woningen in een aardbevingsgebied als een aparte deelportefeuille behandeld. De 
redenen hiervoor zijn: 

• Woningen in een aardbevingsgebied bevinden zich in een andere situatie dan woningen in 
een krimpgebied. Bij de woningen in een aardbevingsgebied is er een risico op schade door 
de aardbeving. Weliswaar is er ook compensatie voor die schade, maar de vraag is of 
daarmee alle schade wordt gedekt. Bovendien tast het risico op aardbeving het woongenot 
aan. 

• Woningen in een aardbevingsgebied bevinden zich tevens in een krimpgebied. Bij deze 
woningen zijn dus twee factoren die de waarde beïnvloeden. Dat maakt het ook noodzakelijk 
om beide categorieën woningen afzonderlijk te bezien. 

Onderstaande tabel geeft aan in welke mate de 6 deelportefeuilles met woningen in een 
aardbevingsgebied zich bevinden binnen de bandbreedte van 10% plus of min. Er is 1 
deelportefeuille die buiten deze bandbreedte valt. Bij deze deelportefeuille is de full waardering 
hoger dan de basiswaardering. Het aandeel deelportefeuilles dat binnen de bandbreedte valt is 83%, 
hetgeen iets lager is dan de norm van 90%. 

Tabel 6.4: De waardering van reguliere woningen, gelegen in een aardbevingsgebied volgens de 
basiswaardering ten opzichte van de full waardering, per deelportefeuille  

Afwijking Aantal Procent 

<-25% 0 0% 

-25%/-20% 0 0% 

-20%/-15% 0 0% 

-15%/-10% 1 17% 

-10%/-5% 3 50% 

-5%/0% 0 0% 

0%/5% 0 0% 

5%/10% 2 33% 

10%/15% 0 0% 

15%/20% 0 0% 

20%/25% 0 0% 

>25% 0 0% 

Totaal 6 100% 

 
Met de verloopstaat kan weer inzicht worden geboden welke vrijheidsgraden bij deze 
deelportefeuilles zijn gebruikt, en wat het waarde-effect is van elke vrijheidsgraad afzonderlijk. 
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Figuur 6.2 laat zien vooral de aanpassing van de disconteringsvoet tot een andere full waardering 
heeft geleid. Ten opzichte van de 2%-opslag bij de basiswaardering is de disconteringsvoet verlaagd 
waardoor de full waardering hoger uitvalt. Het effect van de andere vrijheidsgraden op de 
marktwaarde is gemiddeld genomen beperkt. 

Figuur 6.2: De verloopstaat van de 6 deelportefeuilles met woning in een in een aardbevingsgebied 

 

 

De verdere aanpak is gelijk aan die bij de woningen in een krimpgebied. In het model waarmee de 
hoogte van de disconteringsvoet is geschat voor de reguliere woningen die niet zijn gelegen in een 
aardbevingsgebied, is behalve een dummy voor krimp, tevens een dummy voor aardbeving. 
Vervolgens is dit effect geschat met een bestand, waaraan de woningen in een krimp- en een 
aardbevingsgebied zijn toegevoegd. Tabel 6.4 geeft de geschatte effecten voor aardbeving en krimp. 
Het regressieresultaat laat zien dat het effect van aardbeving op de hoogte van de disconteringsvoet 
0,82% is. Omdat deze woningen ook in een krimpgebied liggen, dient het effect van de krimp van 
0,43%-punt hierbij op te worden geteld. Het totale effect is dan 1,25%-punt. Dit effect wijkt duidelijk 
af van de generieke opslag van het huidige handboek van 2%-punt. Naar nu kan worden 
geconstateerd is de opslag van 2%-punt dus ook voor aardebevingsgebied te hoog geweest. 

6.5: Het effect van het aardbevingsgebied op de hoogte van de disconteringsvoet 1) 

Gebied Opslag handboek Opslag full 

Krimp 
 

2,00% 
0,43% 

Aardbeving  0,82% 

1) Omdat woningen in een aardbevingsgebied, tevens in een krimpgebied liggen, gelden beide 
opslagen 

 

Vervolgens is een aangepaste basiswaardering uitgevoerd. De aanpassingen bestaan uit: 

• De eerder weergegeven aanpassingen bij de reguliere woningen die niet in een krimp- of 
aardbevingsgebied zijn gelegen 
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• Aanvullend de twee extra opslagen voor woningen in een aardbevingsgebied zoals in tabel 
6.5 is weergegeven 

De resultaten van de aangepaste basiswaardering zijn in tabel 6.6 weergegeven. Met name door de 
correctie van de opslag op de disconteringsvoet van 2% -punt naar 1,25%-punt is er geen enkele 
portefeuille meer die buiten de bandbreedte 10% plus of min valt.  

Tabel 6.6: De waardering van reguliere woningen, gelegen in een aardbevingsgebied volgens de 
aangepaste basiswaardering ten opzichte van de full waardering, per deelportefeuille 

Afwijking Aantal Procent 

<-25% 0 0% 

-25%/-20% 0 0% 

-20%/-15% 0 0% 

-15%/-10% 0 0% 

-10%/-5% 2 33% 

-5%/0% 2 33% 

0%/5% 0 0% 

5%/10% 2 33% 

10%/15% 0 0% 

15%/20% 0 0% 

20%/25% 0 0% 

>25% 0 0% 

Totaal 6 100% 

 
De conclusie die op grond van deze analyse getrokken kan worden, is dat met aanpassing van de 
disconteringsvoet van 2%-punt naar 1,25%-punt de woningen in een aardbevingsgebied met de 
basisversie van het handboek gewaardeerd kunnen worden. 

 

6.4 Studentenwoongelegenheden 

De derde deelportefeuille die bij de validatie is onderscheiden heeft betrekking op de 
studentenwoongelegenheden. Bij de studentenwoongelegenheden is onderscheid gemaakt tussen 
zelfstandige en onzelfstandige woongelegenheden. Uit tabel 6.7 blijkt dat de 
studentenwoongelegenheden, die in het gegevensbestand beschikbaar zijn, overwegend 
onzelfstandig zijn. Verder valt op dat onzelfstandige woongelegenheden een basiswaardering 
hebben die gemiddeld lager is dan de full waardering en bij de zelfstandige woongelegenheden is het 
omgekeerde het geval.  

Tabel 6.7: De studentenwoongelegenheden naar zelfstandig en onzelfstandig 

Subtype Marktwaarde full Marktwaarde basis Verhouding Aantal 

Onzelfstandig 36.520 34.651 0,95 21.680 

Zelfstandig 59.382 70.082 1,18 6.753 

Totaal 41.950 43.066 0,97 28.433 

De heterogeniteit van de studentenwoongelegenheden komt naar voren wanneer per 
deelportefeuilleniveau de basiswaardering wordt vergeleken met de full waardering. Bij 
studentenwoongelegenheden vallen slechts 9 van de 33 van de deelportefeuilles binnen de 
bandbreedte van 10% plus of min. Dit is een ‘slagingspercentage’ van slechts 27%. Met name valt op 
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het grote aantal portefeuilles waarbij de basiswaardering veel hoger, resp. veel lager is dan de full 
waardering. 

Tabel 6.8: De waardering van studentenwoongelegenheden volgens de basiswaardering ten opzichte 
van de full waardering, per deelportefeuille  

Afwijking Aantal Procent 

<-25% 5 15% 

-25%/-20% 1 3% 

-20%/-15% 1 3% 

-15%/-10% 2 6% 

-10%/-5% 2 6% 

-5%/0% 4 12% 

0%/5% 1 3% 

5%/10% 2 6% 

10%/15% 3 9% 

15%/20% 2 6% 

20%/25% 2 6% 

>25% 8 24% 

Totaal 33 100% 

 

Ook hier bieden de verloopstaten inzicht in de oorzaken van de verschillen tussen de 
basiswaardering en de full waardering. Hierbij zijn voor de zelfstandige studentenwoongelegenheden 
en de onzelfstandige studentenwoongelegenheden afzonderlijk verloopstaten opgesteld. 

Figuur 6.3 geeft de verloopstaat van de 18 deelportefeuilles met zelfstandige woongelegenheden. 
Hieruit blijkt dat het gebruik van de vrijheidsgraden tot forse aanpassingen in de waarderingen heeft 
geleid. De aanpassing van de markthuur volgens de basisversie levert een fors lagere waarde. In het 
handboek is aangegeven dat de markthuur gelijk gesteld is aan de maximale huur volgens het 
woningwaarderingsstelsel, rekening houdend met de kwaliteitskortingsgrens die het maximum 
vormt. Bij de full waardering is gemiddeld genomen een lagere huur dan dit maximum aangehouden. 
Verder heeft ook de aanpassing van de disconteringsvoet een lagere waarde opgeleverd. Tot slot laat 
de verloopstaat zien de aanpassing van het bedrag voor instandhoudingsonderhoud een hogere 
waarde heeft opgeleverd. 
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Figuur 6.3: De verloopstaat van de 18 deelportefeuilles met zelfstandige studentenwoon-
gelegenheden 

 
 
De verloopstaat voor de onzelfstandige studentenwoongelegenheden is in figuur 6.4 weergegeven. 
Het gaat hierbij om 31 deelportefeuilles. We zien hier eenzelfde patroon bij het gebruik van de 
vrijheidsgraden. Aanpassing van de markthuur en de disconteringsvoet, heeft geleid tot een lagere 
waarde. Aanpassing van het instandhoudingsonderhoud heeft nog meer dan bij de zelfstandige 
woongelegenheden geleid tot een hogere waarde. Hierbij is van belang dat in het handboek geen 
onderscheid is gemaakt tussen zelfstandige en onzelfstandige studentenwoongelegenheden. 

Figuur 6.4: De verloopstaat van de 31 deelportefeuilles met onzelfstandige studentenwoon-
gelegenheden 

 
 

Ook bij studentenwoongelegenheden zijn regressie-analyses uitgevoerd met betrekking tot de 
markthuur, het instandhoudingsonderhoud en de disconteringsvoet. Dit is gedaan door de 
studentenwoongelegenheden toe te voegen aan het gegevensbestand van de reguliere woningen 
met een aparte dummy-variabele voor zelfstandige, resp. onzelfstandige 
studentenwoongelegenheden. Het heeft de volgende uitkomsten opgeleverd, waarbij de effecten 
dienen te worden bezien ten opzichte van de referentiewoning die in hoofdstuk 4 is beschreven. 

€ 90.000 

€ 95.000 

€ 100.000 

€ 105.000 

€ 110.000 

€ 115.000 

€ 120.000 

€ 125.000 

€ 130.000 

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Verschil (%) Gemiddelde waarde per VHE (€)

€ 30.000 

€ 35.000 

€ 40.000 

€ 45.000 

€ 50.000 

€ 55.000 

€ 60.000 

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Verschil (%) Gemiddelde waarde per VHE (€)



 

53/60 

 

Tabel 6.9: De geschatte effecten voor zelfstandige en onzelfstandige studentenwoongelegenheden 
 Zelfstandig Onzelfstandig  

Correctiefactor markthuur per m2 *1,044 *0,983 

Afslag onderhoud -€267 -€357 

Afslag disconteringsvoet -0,3%-punt -029%-punt 

 

Ten opzichte van de referentiewoning zijn de effecten beperkt. Wel is duidelijk, zoals ook al uit de 
verloopstaten naar voren kwam, dat een instandhoudingsonderhoud bij studentenwoon-
gelegenheden fors lager ligt. Bij zelfstandige studentenwoongelegenheden is de afslag € 267 en bij 
onzelfstandige studentenwoongelegenheden is de afslag € 357. 

Mede aan de hand van deze geschatte effecten is een aangepaste basiswaardering uitgevoerd om te 
bezien of deze aangepaste basiswaardering beter aansluit bij de full waardering. De resultaten van 
de berekening is in tabel 6.10 weergegeven. De aangepaste berekening heeft niet geleid tot een 
betere aansluiting. Ook nu zijn er maar 9 deelportefeuilles die binnen de bandbreedte van 10% plus 
of min vallen. 

Tabel 6.10: De waardering van studentenwoongelegenheden volgens de aangepaste basisversie ten 
opzichte van de full waardering, per deelportefeuille 

Afwijking Aantal Procent 

<-25% 6 18% 

-25%/-20% 0 0% 

-20%/-15% 0 0% 

-15%/-10% 1 3% 

-10%/-5% 3 9% 

-5%/0% 2 6% 

0%/5% 2 6% 

5%/10% 2 6% 

10%/15% 5 15% 

15%/20% 0 0% 

20%/25% 3 9% 

>25% 9 27% 

Totaal 33 100% 

 

Op grond van de weergegeven resultaten kan worden geconcludeerd dat de studentenwoon-
gelegenheden erg heterogeen zijn. Via de aangepaste basiswaardering is geen goede aansluiting 
gerealiseerd met de full waardering. Dit leidt ertoe dat een continuering van een verplichte 
waardering via de full versie van het handboek in de rede ligt als de 5%-drempel wordt 
overschreden. De geschatte effecten voor de markthuur, het instandhoudingsonderhoud en de 
disconteringsvoet kunnen gebruikt worden voor de basiswaardering wanneer de 5%-drempel niet 
wordt overschreden. 
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6.5 Extramurale zorgwoongelegenheden 

De vierde categorie heterogene woongelegenheden zijn de extramurale zorgwoongelegenheden. In 
het voorafgaande is aangegeven dat in het gegevensbestand 16 deelportefeuilles met extramurale 
zorgwoongelegenheden beschikbaar zijn met in totaal 2.408 woongelegenheden. Bij extramurale 
zorgwoongelegenheden zijn verschillende subtypes te onderscheiden. Tabel 6.11 geeft hiervan een 
overzicht. Bij ruim de helft van de extramurale zorgwoongelegenheden is het subtype niet 
opgegeven en dus onbekend. Voorover het subtype bekend is, gaat het vooral om appartementen. 

Tabel 6.11: De extramurale zorgwoongelegenheden naar de verschillende subtypen 

Subtype Marktwaarde full Marktwaarde basis Verhouding Aantal 

Aanleunwoning 70.682 68.402 1,03 12 

Appartement 109.987 95.165 1,16 985 

Overig 102.403 139.583 0,73 173 

Onbekend 68.515 66.362 1,03 1.238 

Totaal 87.925 83.414 1,05 2.408 

 

Ook bij de intramurale zorgwoongelegenheden is weer de vergelijking tussen de basiswaardering en 
de full waardering uitgevoerd. De uitkomsten daarvan staan in tabel 6.12. De helft van de 
deelportefeuilles (8/16) valt buiten de bandbreedte van 10% plus of min. Opvallend is dat er bij het 
merendeel van deze portefeuilles een relatief grote afwijking is, waarbij de full waardering veel hoger 
is dan de basiswaardering.  Bij twee deelportefeuilles is de full waardering maar liefst tweemaal zo 
hoog als de basiswaardering. 

Tabel 6.12: De waardering van de extramurale zorgwoongelegenheden volgens de basiswaardering 
ten opzichte van de full waardering, per deelportefeuille 
Afwijking Aantal Procent Naar VHE gewogen 

<-25% 5 31% 11% 

-25%/-20% 0 0% 0% 

-20%/-15% 0 0% 0% 

-15%/-10% 1 6% 20% 

-10%/-5% 4 25% 32% 

-5%/0% 1 6% 1% 

0%/5% 2 13% 20% 

5%/10% 1 6% 1% 

10%/15% 0 0% 0% 

15%/20% 0 0% 0% 

20%/25% 0 0% 0% 

>25% 2 13% 15% 

Totaal 16 100% 100% 

 

De verloopstaat in figuur 6.5 laat wederom zien door welke vrijheidsgraden de verschillen tussen de 
basiswaardering en de full waardering zijn ontstaan. De verlaging van de markthuur heeft de 
grootste invloed gehad op het verschil tussen beide waarderingen. In het handboek is voor 
extramurale zorgwoongelegenheden de markthuur gelijkgesteld aan de maximale huur volgens het 
woningwaarderingsstelsel. De aanpassing van de markthuur heeft gemiddeld genomen tot een forse 
daling van de waarde geleid. Daarnaast hebben aanpassingen in het instandhoudingsonderhoud, de 
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disconteringsvoet en de exit yield deze waardedaling als gevolg van de aanpassing van de markthuur, 
voor een deel weer te niet gedaan. 

Figuur 6.5: De verloopstaat van de 16 deelportefeuilles met extramurale zorgwoongelegenheden 

 
 

Ook bij extramurale zorgwoongelegenheden zijn weer de regressie-analyses uitgevoerd met 
betrekking tot de markthuur, het instandhoudingsonderhoud en de disconteringsvoet. Dit is gedaan 
door de extramurale zorgwoongelegenheden toe te voegen aan het gegevensbestand van de 
reguliere woningen met een aparte dummy-variabele voor extramurale zorgwoongelegenheden. Het 
heeft de volgende uitkomsten opgeleverd, waarbij de effecten dienen te worden bezien ten opzichte 
van de referentiewoning die in hoofdstuk 4 is beschreven. 

Tabel 6.13: De geschatte effecten voor extramurale zorgwoongelegenheden 
 Zelfstandig 

Correctiefactor markthuur per m2      *0,983 

Afslag onderhoud - €31 

Afslag disconteringsvoet -0,3%-punt 

 

De effecten zijn beperkt. Ten opzichte van de referentiewoning ligt de markthuur 1,4% hoger, het 
instandhoudingsonderhoud € 31 lager en de disconteringsvoet 0,3%-punt lager.  

Mede aan de hand van deze geschatte effecten is wederom een aangepaste basiswaardering 
uitgevoerd om te bezien of deze aangepaste basiswaardering beter aansluit bij de full waardering. De 
resultaten van de berekening zijn in tabel 6.14 weergegeven. De aangepaste basiswaardering heeft 
niet geleid tot een betere aansluiting. In tegendeel. Er zijn nu 10 van de 16 deelportefeuilles die 
buiten de bandbreedte van 10% plus of min vallen. 
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Tabel 6.14: De waardering van extramurale zorgwoongelegenheden volgens de aangepaste 
basisversie ten opzichte van de full waardering, per deelportefeuille 

Afwijking Aantal Procent 

<-25% 1 6% 

-25%/-20% 0 0% 

-20%/-15% 3 19% 

-15%/-10% 2 13% 

-10%/-5% 2 13% 

-5%/0% 1 6% 

0%/5% 1 6% 

5%/10% 2 13% 

10%/15% 1 6% 

15%/20% 0 0% 

20%/25% 1 6% 

>25% 2 13% 

Totaal 16 100% 

 

Op grond van de weergegeven resultaten kan worden geconcludeerd dat ook de extramurale 
zorgwoongelegenheden erg heterogeen zijn. Via de aangepaste basiswaardering is geen goede 
aansluiting gerealiseerd met de full waardering. Dit leidt ertoe dat een continuering van een 
verplichte waardering via de full versie van het handboek in de rede ligt als de 5%-drempel wordt 
overschreden. De geschatte effecten voor de markthuur, het instandhoudingsonderhoud en de 
disconteringsvoet kunnen gebruikt worden voor de basiswaardering wanneer de 5%-drempel niet 
wordt overschreden. 
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7. Samenvatting 

Jaarlijks wordt achteraf de basisversie van het handboek beoordeeld om te bezien of de waardering 
volgens de basisversie in voldoende mate aansluit bij de full waarderingen. In dit onderzoek is deze 
validatie uitgevoerd voor het handboek 2016 met de full waarderingen voor de jaarrekening 2016. 
Hiervoor stonden de full waarderingen van 75 corproaties ter beschikking met in totaal 1,1 mln. 
woongelegenheden. Deze woongelegenheden zijn in 5 deelportefeuilles onderscheiden: reguliere 
woningen, woningen in krimpgebieden, woningen in aardbevingsgebieden, 
studentenwoongelegenheden en extramurale zorgwoongelegenheden. 

De normen op basis waarvan de beoordeling van de basisversie van het handboek is uitgevoerd, zijn: 

• Voor de afzonderlijke deelportefeuilles geldt de norm dat een verschil van de 
basiswaardering ten opzichte van de full waardering van minder dan 10% plus of min 
acceptabel is. 

• Voor alle deelportefeuilles tezamen geldt de norm dat van de deelportefeuilles 90% of meer 
zich binnen deze bandbreedte dient te bevinden.  

Bij de reguliere woningen is gebleken dat 75% van de deze deelportefeuilles binnen de bandbreedte 
van 10% plus of min valt. Bij het merendeel van de deelportefeuilles die buiten de bandbreedte 
vallen, is de full waardering lager dan de basiswaardering. Op één deelportefeuille na zijn alle 
deelportefeuilles die buiten de bandbreedte vallen, gelegen in Noord- en Zuid-Holland.  

Verschillen tussen de basiswaardering en de full waardering zijn het gevolg van het gebruik van de 
vrijheidsgraden. De mate waarin de vrijheidsgraden zijn toegepast en het afzonderlijke effect op de 
waardering zijn in kaart gebracht. De belangrijkste, toegepaste vrijheidsgraden zijn de markthuur, het 
instandhoudingsonderhoud en de disconteringsvoet. Op basis van statistische analyses zijn voor deze 
vrijheidsgraden aanbevelingen geformuleerd voor een aanpassing in het handboek. Uit een 
aangepaste basiswaardering is gebleken dat met deze aanpassingen 90% van de deelportefeuilles 
met reguliere woningen binnen de bandbreedte van 10% plus of min vallen. 

Voor zover er met de aangepaste basiswaardering bij de reguliere woningen nog een verschil is met 
de full waardering, vormt het gebruik van de vrijheidsgraad voor de leegwaarde de belangrijkste 
oorzaak voor dit verschil. Dit impliceert dat op portefeuilleniveau de gebruikte leegwaarde afwijkt 
van de geïndexeerde WOZ-waarde. Een nadere toelichting bij en onderbouwing van deze afwijking 
geeft meer inzicht in de achtergronden van dit verschil. 

Voor woningen in een krimpgebied gold in 2016 de verplichting om een full waardering toe te 
passen, tenzij de 5%-drempel niet werd overschreden. Bij deze woningen is gebleken dat 12 van 27 
portefeuilles een basiswaardering opleveren die meer dan 10% lager is dan de full waardering. De 
oorzaak van deze relatief grote afwijking is gelegen in de hoogte van de disconteringsvoet, waarvoor 
het handboek een opslag van 2%-punt kent. Uit de statistische analyses is naar voren gekomen dat 
bij de full waarderingen een opslag van 0,43%-punt is gebruikt. Als deze opslag gebruikt wordt, 
ontstaat een goede aansluiting tussen de basiswaardering en de full waardering en kunnen de 
woningen in een krimpgebied met de basisversie van het handboek gewaardeerd worden. 

Een vergelijkbare analyse is uitgevoerd voor woningen in een aardbevingsgebied, die zich ook 
allemaal in een krimpgebied bevinden. Het is gebleken dat bij de full waarderingen van deze 
woningen een extra opslag op de disconteringsvoet van 0,82%-punt is gehanteerd die bovenop de 
opslag voor een krimpgebied komt. Wanneer beide opslagen worden toegepast, is er geen enkele 
deelportefeuille met woningen in een aardbevingsgebied die buiten de bandbreedte van 10% plus of 
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min valt. De conclusie is dat woningen in een aardbevingsgebied met deze opslag via de basisversie 
van het handboek gewaardeerd kunnen worden. 

Ook voor de deelportefeuilles met studentenwoongelegenheden en met extramurale 
zorgwoongelegenheden was in 2016 de 5%-drempel van toepassing. Uit de analyses kwam naar 
voren dat relatief veel van deze deelportefeuilles buiten de bandbreedte van 10% plus of min vallen. 
Het bleek niet mogelijk om een duidelijk patroon in het gebruik van de vrijheidsgraden vast te 
stellen. Studentenwoongelegenheden en extramurale zorgwoongelegenheden zijn te heterogeen om 
via een basisversie van het handboek gewaardeerd te kunnen worden. 

Bij de validatie is het uitgangspunt dat door het gebruik van de full versie van het handboek een 
juiste waardering tot stand komt. De validatie heeft niet als doel gehad om de kwaliteit van de full 
waarderingen nader te onderzoeken. Er is wel sprake van enige ‘bijvangst’ van onwaarschijnlijke 
waarden voor de taxatieparameters. Een vervolgonderzoek naar de kwaliteit van de full 
waarderingen is zinvol. Een dergelijk onderzoek kan bijdragen aan een beter inzicht in de kwaliteit 
van de basiswaarderingen en aan de verdere verbetering van het handboek.  
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Bijlage 1: Nadere toelichting op de uitval van complexen en 
woongelegenheden 

In het onderzoek zijn 75 bruikbare portefeuilles aangeleverd waarbij de waardering via de full versie 
van het handboek tot stand is gekomen. Een klein deel van de complexen of woongelegenheden is 
vooraf uit de portefeuilles verwijderd.  Hiervoor waren twee redenen aanwezig: 

• Gemengde complexen. Deze gemengde complexen zijn verwijderd, behalve wanneer het een 
combinatie van eengezins- met meergezinswoningen betreft. 

• Niet-plausibele waarden voor objectgegevens.  

De beoordeling op plausibiliteit van de taxatieparameters is niet vooraf uitgevoerd en is daarom 
geen reden geweest om complexen of woongelegenheden vooraf uit het databestand te 
verwijderen. 

Gemengde complexen 

Complexen met een combinatie van woongelegenheden die tot verschillende deelportefeuilles 
behoren, zijn uit het bestand verwijderd. Voorbeelden hiervan zijn complexen met extramurale 
zorgwoongelegenheden en reguliere woningen, of complexen met reguliere woningen en 
studentenwoongelegenheden. 

In totaal zijn 31.743 woongelegenheden uit het databestand verwijderd omdat er sprake is van een 
gemengd complex 

Niet-plausibele objectgegevens 

Een aantal controle checks is toegepast om daarmee niet-plausibele objectgegevens te kunnen 
uitsluiten. De belangrijkste checks met het aantal verwijderde woongelegenheden zijn: 

• Contracthuur lager dan € 25 of hoger dan € 2.500: uitval 12.289 

• Contracthuur hoger dan maximaal toegestaan plus € 20: uitval 11.711 

• WOZ-waarde per m2 lager dan € 500 of hoger dan € 7.000: uitval 10.235 

• WOZ-waarde lager dan € 10.000 en hoger dan € 1.000.000: uitval 7.101 

• GBO lager dan 10 m2 en hoger dan 500 m2: uitval 1.956 

Ook rekening houdend met de overlap in de controle checks zijn in totaal 33.498 woongelegenheden 
uit het bestand verwijderd omdat er sprake is van niet-plausibele objectgegevens. 

Op deze wijze is gemiddeld 6% van de woongelegenheden in de door de corporaties aangeleverde 
portefeuilles verwijderd. 
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